
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  أعــرب 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
عن فخره واعتزازه بالكفاءات البحرينية 
فــي مختلــف القطاعات ومــن بينها قطاع 

المصارف. 
الكــوادر  هــذه  ء  تبــوُّ “إن  ســموه:  وقــال 
الرفيعــة  المناصــب  هــذه  لمثــل  الوطنيــة 
هــو موضــع فخــر وســعادة لجميــع أبنــاء 
البحرين”.ونــّوه ســموه إلــى أن الحكومــة 
التســهيالت  كل  تقديــم  علــى  حريصــة 
القانونيــة والمقومات التي توفر له البيئة 

المناسبة للتطور.
وكان ســموه قد اســتقبل بقصر القضيبية 
لســتاندرد  التنفيــذي  الرئيــس  أمــس 
تشارترد بنك البحرين عبدهللا عبدالرزاق 
بوخــوة، بمناســبة تعيينــه كأول بحرينــي 
التنفيــذي  الرئيــس  منصــب  يتبــوأ 
البنــك  مستشــاري  كبيــر  بحضــور  للبنــك 

عبدالرحمن بوجيري.
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عمار قمبر

طالب النائب عمار قمبر وزارة التربية والتعليم بفتح التســجيل للعام 
الدراســي الجديــد لمواليد كل من ســبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديســمبر 

للعام 2013.

وأوضــح أنه تم رصــد عدد كبير من 
أوليــاء األمور ممن يشــكون المصير 
وزارة  تجاهــل  فــي ظــل  المجهــول 
المشــكلة  لحــل  والتعليــم  التربيــة 

وعدم حسم األمر.
وأشــار إلــى اســتياء أوليــاء األمــور 
مــن  نهائــي  رد  أي  تلقــي  عــدم  مــن 
الــوزارة بخصــوص اســتثنائهم مــن 
التســجيل، وإغالق أبواب التسجيل 
رفــض  عــن  فضــالً  الروضــات،  فــي 
الروضــات تســجيل أطفالهــم لعــدم 
يجعــل  ممــا  لهــم،  شــواغر  وجــود 
فــي  ويبقيهــم  مجهــوالً  مصيرهــم 
منازلهم ليؤدي بهم األمر لضياع عام 
دراســي كامــل. ودعــا قمبــر الــوزارة 

واســتثناء  التجــاوب  ســرعة  إلــى 
الدراســي؛  العــام  لهــذا  الفئــة  هــذه 
لكثــرة أعــداد المتضرريــن واقتراب 
بداية العام الدراسي الجديد لحسم 

مصيرهم.

روضات ترفض مواليد 2013
مســؤولون يدرســون الــرد... تلويح بفــرض عقوبات علــى إيران

بريطانيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الخليج

عواصم ـ وكاالت

أعلنــت وزارة الدفــاع البريطانيــة، أمــس، أنهــا 
بســبب  للخليــج؛  عســكرية  تعزيــزات  سترســل 
زيــادة المخاطــر. وأكــدت الــوزارة أن بريطانيــا 
ملتزمــة بوجــود عســكري فــي الشــرق األوســط 
لإلبقــاء علــى مضيــق هرمز مفتوحــا. وردا على 
ســؤال بشــأن فــرض عقوبــات علــى إيــران، قال 
الوزيــر “نبحــث الخيــارات”، وأضــاف “أعتقد أن 
الــكل قلــق إزاء احتمــال نشــوب صــراع وعلينــا 

تهدئة الموقف”.
وبعثــت بريطانيــا رســالة لمجلــس األمــن بشــأن 
اختطاف إيران لناقلة نفط تابعة لها قالت فيها 
إنه ال أدلة على زعم إيران أن الناقلة اصطدمت 

بقارب صيد إيراني.
وأكــدت بريطانيــا في رســالتها أن قــوات إيران 
اقتربت من الناقلة في المياه اإلقليمية لسلطنة 
عمــان، مشــيرة إلــى أن اإلجــراء اإليرانــي ضــد 

الناقلة يمثل تدخال غير قانوني.
الممــرات  فــي  المالحــة  تهديــد  أن  وأضافــت 
الدولية غير مقبول، ويمثل تصعيدا كبيرا، وأن 

التطــورات الحاليــة مقلقــة للغايــة وأنهــا تعطــي 
األولوية للتهدئة.

وزراء  أن  تليغــراف”  “ديلــي  وذكــرت صحيفــة 
بريطانييــن يضعــون خطًطــا تهــدف إلــى فرض 
عقوبــات على إيــران بعد احتجاز إيــران للناقلة 

البريطانية “ستينا إمبيرو”.
وأضافــت الصحيفــة أنــه مــن المتوقــع أن يعلــن 
هانــت  جيرمــي  البريطانــي  الخارجيــة  وزيــر 
إجــراءات دبلوماســية واقتصاديــة بما في ذلك 

احتمال تجميد أصول ردا على الواقعة.

إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة البريطانية المحتجزة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اجتمع وكيل شــؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي، الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفــة، مــع ســفير جمهوريــة 
الصيــن الشــعبية لــدى مملكــة البحرين أنور حبيــب هللا، بحضور فريق المهندســين 
التابــع للمنظمــة الصينيــة للتعــاون الدولــي، الســتعراض مســتجدات التعــاون فــي 

مجال االستزراع السمكي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

أن  أحمــد  بــن  محمــد  الشــيخ  وذكــر 
“االجتماع مع السفارة الصينية وفريق 
الصينيــة  للمنظمــة  التابــع  المهندســين 
للتعــاون الدولي، جــاء بعد االنتهاء من 
للمشــروع،  النهائيــة  الجــدوى  دراســة 
والتكاليــف  الميزانيــات  لتحديــد 
الخاصــة بإنشــاء المزرعــة النموذجيــة 

إلنتاج أسماك الهامور”.
مــن  المرحلــة  هــذه  “فــي  أنــه  وبيــن 
التعــاون ســيتم إنشــاء مفقــس إلنتــاج 
يرقــات ســمك الهامــور، باإلضافــة إلــى 

اإلنتاج المكثف من الحجم التجاري”.
وقــال، إن الخطــة الموضوعــة تهــدف 
إلــى إنتــاج 54 طنًا مــن الهامور بحلول 
المزرعــة  أن  إلــى  ولفــت   ،2022 العــام 

النموذجيــة تعــُد مشــروعا متقدمــا من 
الناحية التكنولوجية ومتميزًا لتدريب 
الكفاءات البحرينية على اإلنتاج عالي 
الكثافة والذي يصل إلى 60 كيلوغراما 
بتوفيــر  وذلــك  المكعــب،  المتــر  فــي 
لألســماك  الحيويــة  المتطلبــات  جميــع 
ومراقبتها بشــكل إلكترونــي على مدار 

الساعة.

شركة صينية الستزراع “الهامور” تسهيالت حكومية للقطاع المصرفي
سمو رئيس الوزراء: فخورون بتبوء الكفاءات الوطنية المناصب الرفيعة

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد

خالد بن حمد يأمر بصرف مكافآت لمنتخب الطائرة“اإلثمار” يحصد جائزة إقليميةميليشيات الحوثي تنقلب على بعضها“ألبا”: “الخط السادس” بمراحله األخيرةرجل أعمال مطلوب يسافر بجواز موظفه
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية  «

محاكمة رجل أعمال في الخمسينات 
من العمر ضبط وهو يحاول الخروج 

من البالد بجواز سفر أحد موظفي 
شركته عبر المطار، واعترف بأنه 

ا، وقّررت تأجيل القضية  مطلوب أمنيًّ
لجلسة 19 أغسطس المقبل.

أشار رئيس مجلس إدارة شركة  «
ألمنيوم البحرين )ألبا( الشيخ 

دعيج بن سلمان آل خليفة إلى 
االقتراب من المراحل النهائية 
لتشغيل خط الصهر السادس 

مع مراعاة أقصى درجات 
المسؤولية نحو السالمة.

قتل 9 عناصر من ميليشيات  «
الحوثي، بينهم القيادي مجاهد 

قشيرة الغولي، ومدير األمن 
السياسي في محافظة عمران وجرح 
11 آخرون في اشتباكات بين “عناصر 

أمنية” تابعة لالنقالبيين والغولي؛ 
لخالف على فساد وتقاسم منهوبات.

حصل بنك اإلثمار جائزة أفضل  «
مصرف من حيث التمويل 

الشخصي في البحرين من 
االتحاد الدولي للمصرفيين 

العرب في حفل متميز حضره 
كبار المصرفيين في الشرق 

األوسط

وّجه النائب األول لرئيس المجلس  «
األعلى للشباب والرياضة، رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

بصرف مكافآت الفوز لالعبي منتخبنا 
الوطني للشباب للكرة الطائرة بعد اإلنجاز الذي حققه المنتخب 

بتأهله إلى دور الثمانية ببطولة العالم للشباب تحت 21 عاًما.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

07091215

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Dhu Al-Qaada 1440 1919 ذو القعدة
July 2019 2222 يوليو

Year: 11السنة
No: 3932العدد
MONاالثنين

ــا” ــا “رقـميًّ “إنـجــاز” تـدعــم 58 بـحـريـنـيًّ

المشاركون 
في ختام 

برنامج التدريب 
الصيفي

برنامــج  أمــس  البحريــن  إنجــاز  اختتمــت 
التدريــب الصيفــي “Tech Valley” لعام 2019 
بمشاركة 58 طالًبا، وذلك بالتعاون مع كل من 

.”BIBF”تمكين” و“
ويهــدف البرنامــج لدعــم المواهب البحرينية الشــابة 

وإعدادهم لمستقبل التكنولوجيا الرقمي.
يشــار إلــى برنامــج “Tech Valley” يركــز علــى تقوية 
طــالب المــدارس الثانويــة فــي مجــال التكنولوجيــا 

)08(الرقمية.

تحذير من مؤسسات مالية غير مرخصة

)03(

)06(

)12(

المحرر االقتصادي من الجفير

)09(
حذر مصرف البحرين المركزي من التعامل مع جهات غير مرخصة 

تسوق لالستثمار في األوراق المالية في المملكة.

محرر الشؤون المحلية

خطة إلنتاج 
54 طنًا بحلول 

2022

المنامة - إدامة

لالســتثمار  البحريــن  شــركة  وقعــت 
العقــد األول ضمــن  )إدامــة(،  العقــاري 
األساســيين  المســتأجرين  سلســلة 
لمشــروع “ســعادة” غــرب المحــرق، مع 

مقهى ومطعم نصيف.

قالــت مصادر مطلعــة إن مصرف البحرين 
المركــزي بدأ التحــرك لحل قضية “األموال 
المنسية” الموجودة في حسابات مصرفية 
ســاكنة بالبنــوك المحليــة، وال يطالــب بهــا 

أصحابها منذ سنوات.

“المركزي” يتحرك 
لحل قضية 

“األموال المنسية”

“إدامة” توقع 
أول عقود 

مستأجري”سعادة”

علي الفردان

)09(

)08(
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استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية أمس، عدًدا من أفراد عائلة الشيخ إسحاق، يتقدمهم الشيخ محمد إسحاق عبد 
اللطيف، والذين رفعوا إلى سموه خالص شكرهم وتقديرهم على مواساته لهم في وفاة فقيدهم المغفور له بإذن هللا تعالى عبداللطيف بن الشيخ إسحاق.

وخالل اللقاء، أكد صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء أن مجتمع البحرين تمّيز 
عبر تاريخه العريق بالتماسك والتالحم 
بيــن أفــراده، وهــي قيــم أصيلــة يجــب 

الحفــاظ عليهــا باعتبارهــا الســياج الذي 
يحفظ للوطن أمنه واستقراره.

واستذكر سموه مناقب الفقيد وجهوده 
التجــاري  العمــل  تطويــر  مجــال  فــي 

بمملكــة البحرين، مشــيًدا ســموه بالدور 
الــذي تقــوم بــه عوائــل البحريــن ومنهم 
تعميــق  فــي  إســحاق  الشــيخ  عائلــة 
فــي  والمســاهمة  المجتمعــي  الترابــط 

الوطــن وتطــوره، معرًبــا ســموه  نهضــة 
عــن اعتــزازه وتقديــره لــكل جهــد يبذله 
أبنــاء البحريــن مــن أجــل تقــدم الوطــن 

وازدهاره.

مــن جهتهــم، أعــرب أبنــاء عائلة الشــيخ 
إســحاق عن خالص تقديرهم وشــكرهم 
لصاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
علــى مشــاعر ســموه النبيلــة ومواســاته 
يعكــس  بمــا  فقيدهــم  وفــاة  فــي  لهــم 
اهتمــام ســموه وحرصــه الدائــم على أن 

يكــون قريًبــا مــن جميــع أبنــاء البحريــن 
ومشــاركتهم فــي مختلــف مناســباتهم، 
يحفــظ  أن  وجــّل  عــّز  المولــى  داعيــن 
سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية 
وأن يمد في عمره ويبقيه ســنًدا وذخًرا 

للبحرين وشعبها.

رفع مجلس الدخيل نيابة عن أهالي قاللى أســمى آيات الشــكر والتقدير والعرفان إلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة علــى توجيهات ســموه الكريمة بالحد من عشــوائية ســكن العمال والعزاب ومكافحة انتشــارها وســط 

العائالت في األحياء والمناطق السكنية وفي البيوت القديمة واآليلة للسقوط.

توجيهــات  إن  الدخيــل  محمــد  وقــال 
ســموه باعتمــاد آليــة فاعلــة وتنفيذهــا 
بالتنسيق بين الجهات الحكومية للحد 
من ظاهرة ســكن العــزاب بين العوائل، 
واالســتقرار  األمــان  مقومــات  تعــّزز 
صالــح  فــي  وتصــب  االجتماعــي 

المواطنين.
الســمو  صاحــب  توجيــه  أن  وأضــاف 

إلــى  يهــدف  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
التراثيــة  المفــردات  علــى  المحافظــة 
األحيــاء  بــه  تذخــر  التــي  العمرانيــة 
الســكنية القديمــة فــي مختلف مناطق 
البــالد  تاريــخ  علــى  حفاًظــا  المملكــة 

وموروثها العمراني واالجتماعي.

وقال الدخيل إن تكليف ســموه لوزارة 

وشــؤون  األشــغال  ووزارة  الداخليــة 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  ووزارة 
هــذا  فــي  وتوصياتهــا  مرئياتهــا  برفــع 
الخصــوص من شــأنها أن تحد من تلك 
الظاهــرة التــي باتت مصــدر قلق لكثير 

من المواطنين.

يفاجئنــا  “ســموه  إن  قائــالً  وأوضــح 
بزياراته المستمرة ومتابعته الميدانية 
مــدن  تحافــظ  لكــي  وموجًهــا،  آمــًرا 
علــى  مناطقهــا  ومختلــف  البحريــن 
أبهــى صورهــا دون أن تفقــد أصالتهــا 

ومظهرها العمراني المتفرد.

وبــدوره، قــال خالــد راشــد هرمــس إن 
الملكــي  الســمو  صاحــب  توجيهــات 
رئيس الوزراء تأتي في ســياق اهتمام 
المــوروث  علــى  بالمحافظــة  ســموه 

الثقافــي مــن عــادات وتقاليــد توارثهــا 
أهــل البحريــن، الفًتــا أن نظــرة ســموه 
توجيهاتــه  تجّســدها  التــي  الثاقبــة 
الكريمــة ودعمــه الالمحــدود للمواطــن 
جعلت من البحرين نموذًجا يحتذى به 

في المنطقة.
وأضــاف هرمــس أن توجيهــات ســموه 
هــي بوصلــة التنميــة والتطــور للبــالد، 
وأنهــا دوًما تصب فــى صالح المواطن، 
مشــيًدا باالهتمــام الكبيــر الــذي يوليــه 
صاحــب الســمو الملكــي رئيس مجلس 

االرتقــاء  شــأنه  مــن  لــكل  الــوزراء 
بالمواطــن البحرينــي وتحقيــق رغباته 
وتطلعاتــه نحــو مســتقبل أكثر إشــراًقا 

وتقدًما.
وتوّجه هرمس بالشكر الجزيل والثناء 
العظيــم لصاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء علــى توجيهاتــه الكريمة التي 
بريقهــا،  البحريــن  لمناطــق  ســتعيد 
وتحقــق االســتقرار المجتمعــي بمورثه 

الثقافي والحضاري.

مــن  لعــدد  ســموه  اســتقبال  لــدى 
أفــراد العائلــة المالكــة الكريمــة وكبــار 
الــوزراء  رئيــس  دعــا  المســئولين، 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
الوعــي  إلــى  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن 
واليقظــة في مواجهة التحديات التي 
تشــهدها المنطقة، والعمــل على حفظ 
األمن واالســتقرار بها للحفاظ على ما 

حققته من مكتسبات ومنجزات.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء قــد اســتقبل بقصــر القضيبية 
أمــس، عدًدا مــن أفراد العائلــة المالكة 
حيــث  المســئولين،  وكبــار  الكريمــة 
مــن  عــدد  إلــى  معهــم  ســموه  تطــرق 
تهــم  التــي  والموضوعــات  القضايــا 

الشأنين المحلي واإلقليمي.
ضــرورة  ســموه  أكــد  اللقــاء،  وخــالل 
العمل على تعزيز المكتسبات التنموية 
مملكــة  حققتهــا  التــي  والحضريــة 
البحريــن، والبناء عليها بما يســهم في 

المقدمــة  الخدمــات  بجــودة  االرتقــاء 
للمواطن في كل القطاعات.

ونّوه سموه إلى حرص الحكومة على 

دعــم حركــة النمــو الحضــري ومواكبة 
كل تطــور ينشــده أبنــاء البحريــن فــي 
كافــة مــدن وقــرى المملكــة، وذلك من 

بمســتوى  االرتقــاء  مواصلــة  خــالل 
احتياجــات  تلبــي  التــي  الخدمــات 

المواطنين.

تطلعــات  تحقيــق  “إن  ســموه:  وقــال 
ازدهــاًرا  أكثــر  فــي حيــاة  المواطنيــن 
هــو الغايــة التــي تعمــل الحكومــة مــن 

أجلهــا، وكلنا ثقة في هللا عّز وجّل أننا 
ســنحقق مــا نرجــوه مــن خيــر لصالــح 

البحرين وشعبها الكريم”.
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حمد  الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
صاحب  ــوزراء  ــ ال ورئــيــس  خليفة  آل  عيسى  بــن 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
األول  النائب  األعــلــى  القائد  نائب  العهد  وولــي 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس 
شكر  برقيات  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
وايــرلــنــدا  الــمــتــحــدة  المملكة  ملكة  مــن  جــوابــيــة 
الجاللة  صاحبة  الكومنولث  ورئيسة  الشمالية 
ا على برقيات التهنئة  الملكة إليزابيث الثانية، ردًّ
جاللتها.  ميالد  عيد  بــذكــرى  االحتفال  بمناسبة 
برقياتها  فــي  الــيــزابــيــث  الملكة  جــاللــة  وأعــربــت 
عـــن خــالــص شــكــرهــا وتــقــديــرهــا عــلــى الــمــشــاعــر 
وسمو  الــمــلــك  لــجــاللــة  متمنية  النبيلة،  الطيبة 
الــوزراء وسمو ولي العهد موفور الصحة  رئيس 
من  مــزيــدا  البحرين  مملكة  ولشعب  والــســعــادة 

التقدم واالزدهار

المنامة - بنا

البحرين تتلقى شكر 
02الملكة إليزابيث

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين

المنامة - بنا

ســمو رئيس الوزراء: الحكومة تعمل علــى تحقيق تطلعات المواطنين في حيــاة أكثر ازدهاًرا

البد من الوعي واليقظة في مواجهة تحديات المنطقة

سمو رئيس الوزراء يستقبل عائلة الشيخ إسحاق

المنامة - بنا

ــحاق ــيخ إسـ ــن الشـ ــه عبداللطيـــف بـ ــور لـ ــب المغفـ ــتذكر مناقـ ــوزراء يسـ ــمو رئيـــس الـ سـ

العمــال ســكن  عشــوائية  مــن  بالحــد  أوامــره  إلصــدار  ســموه  يشــكرون  قاللــي  أهالــي 

مجتمع البحرين تمّيز عبر تاريخه العريق بالتالحم بين أفراده

توجيهات سمو رئيس الوزراء تعّزز مقومات األمن



03 local@albiladpress.com

االثنين
22 يوليو 2019 
19 ذو القعدة 1440

لدى استقبال سموه للرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد بنك، أعرب رئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة عــن فخــره واعتــزازه 
بالكفــاءات البحرينيــة فــي مختلــف القطاعــات ومــن بينهــا قطاع المصــارف، وقال 
ء هذه الكوادر الوطنية لمثل هذه المناصب الرفيعة هو موضع فخر  سموه: “إن تبوُّ

وسعادة لجميع أبناء البحرين”.

المالــي  القطــاع  أن  إلــى  ســموه  ونــّوه 
والمصرفــي يحظى بــكل الرعايــة واالهتمام 
التــي تعــّزز مــن دوره فــي خدمــة االقتصــاد 
الوطنــي، وأن الحكومة حريصة على تقديم 
كل التســهيالت القانونيــة والمقومــات التــي 

توفر له البيئة المناسبة للتطور.
 وكان صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبية أمــس الرئيس 
التنفيــذي لســتاندرد تشــارترد بنــك البحرين 
عبــدهللا عبدالرزاق بوخوة، بمناســبة تعيينه 
الرئيــس  منصــب  يتبــوأ  بحرينــي  كأول 
التنفيــذي للبنــك وذلــك بحضــور عبدالرحمن 

بوجيري كبير مستشاري البنك.
خالــص  عــن  ســموه  أعــرب  اللقــاء،  وخــالل 

تعيينــه  بمناســبة  بوخــوة  لعبــدهللا  تهانيــه 
بنــك  تشــارترد  لســتاندرد  ــا  تنفيذيًّ رئيًســا 
البحريــن، بمــا يؤكــد مــا وصلت إليــه الكوادر 
المصرفيــة البحرينيــة مــن مســتويات عالية 
النجــاح  لــه  ــا  فــي اإلنجــاز والكفــاءة، متمنيًّ

والتوفيق.
وأكــد ســموه أن القطــاع المصرفــي والمالــي 
يمثــل ركيزة أساســية يعتمد عليها االقتصاد 
الوطنــي فــي مســيرة نمائــه، وأحــد الدعائــم 
التي تعّزز من مكانة البحرين المالية الرائدة 

في المنطقة.
وأشــاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
بمــا يمثله ســتاندرد تشــارترد بنــك- البحرين 
من قيمة كبيرة وتاريخية في مسيرة العمل 

ا سموه  المصرفي في مملكة البحرين، متمنيًّ
النجــاح  اســتمرار  عليــه  والقائميــن  للبنــك 

والتقدم.
مــن ناحيته، أعرب بوخوة عن خالص شــكره 
رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب  وتقديــره 

الوزراء على ما يوليه سموه من دعم ورعاية 
للقطــاع المالي والمصرفي وجميع القطاعات 
ودور  البحريــن  مملكــة  فــي  االقتصاديــة 
ســموه الرائد في تأســيس القطــاع المصرفي 
والمالــي فــي البحرين، مؤكًدا أن رؤى ســموه 

تحفيــز  فــي  أســهمت  الحكيمــة  وتوجيهاتــه 
هــذا القطــاع علــى القيــام بالمزيــد مــن أجــل 

المشاركة في نماء االقتصاد الوطني.
وأشــاد بمــا يوليــه ســموه مــن دعــم واهتمام 
مواقــع  مختلــف  فــي  الوطنيــة  بالكــوادر 

العمــل، مؤكــًدا أن الحكومــة برئاســة ســموه 
قدمت وال تزال التســهيالت التي عّززت من 
المالــي والمصرفــي وجعلتــه  القطــاع  تأثيــر 
فــي صــدارة القطاعــات التــي تخــدم جهــود 

البحرين على صعيد التنمية المستدامة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد بنك

المنامة - بنا

ء الكوادر الوطنية في المناصب الرفيعة موضع فخر ألبناء البحرين تبوُّ
واالهتمــام الرعايــة  بــكل  يحظــى  المصرفــي  القطــاع  الــوزراء:  رئيــس  ســمو 

لــدى اســتقبال ســموه للســفير الصينــي لدى 
مملكة البحرين، أكد رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
الخليجــي  التعــاون  تعزيــز  أهميــة  خليفــة، 
الصينــي، وفتــح مجاالت أوســع لالســتثمار 
المشــترك والتبــادل التجاري بيــن الجانبين، 
فيما أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية 
الصديقــة عــن تقديــره لمواقــف ســموه فــي 
الصيــن  بيــن  القائمــة  العالقــات  توطيــد 
وقــال  المنطقــة،  ودول  البحريــن  ومملكــة 
“أنتم يا صاحب السمو لكم الريادة في فتح 
العالقات الصينية الخليجية ونحن نستفيد 
مــن خبراتكــم فــي دعم هــذه العالقــات عبر 

تعزيز التعاون في العديد من المجاالت”.
وكان صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة أمس، ســفير 
الصديقــة  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة 
أنــور حبيــب هللا، حيــث بحــث ســموه معــه 

البلديــن  بيــن  المتميــزة  التعــاون  عالقــات 
وســبل تطويرهــا والبناء علــى ما تحقق من 
منجزات. وخالل اللقاء، أكد صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء عمق عالقات التعاون 
التــي تربط بيــن مملكة البحرين وجمهورية 
مــن  بينهمــا  يجمــع  ومــا  الشــعبية،  الصيــن 
شــراكة متميــزة فــي العديد مــن القطاعات، 

السيما االقتصادية واالستثمارية.
بيــن  الزيــارات  تكثيــف  إلــى  ســموه  ودعــا 
المسئولين في البلدين لما لها من أهمية في 
زيادة وتيرة التنســيق والتشــاور في كل ما 

يخدم العالقات الثنائية بين البلدين.
وأشــاد ســموه بمــا حققته جمهوريــة الصين 
الشــعبية الصديقــة مــن تطــور فــي مجاالت 

التكنولوجيــا، داعًيــا ســموه إلــى مزيــد مــن 
الشــراكات والتعــاون الوثيــق بيــن البلديــن 
فــي هــذه المجــاالت وبالشــكل الــذي يحقق 

منافعهما المشتركة.
 مــن جانبــه، أعرب ســفير جمهوريــة الصين 
وتقديــره  شــكره  خالــص  عــن  الشــعبية 
لصاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء على 

اهتمام ســموه ودعمه الدائم لجهود توطيد 
مــن  الصديقيــن  البلديــن  بيــن  العالقــات 
جهــة ولجهود ســموه فــي تطويــر العالقات 

الخليجية مع الصين من جهة أخرى.
واســتقرار  بأمــن  بــالده  اهتمــام  وأكــد 
المنطقــة والبحريــن، ألن ذلــك مــن شــأنه أن 
يوفــر المنــاخ المالئــم لتطويــر التعــاون فــي 

المجــاالت التجاريــة واالســتثمارية، ويدعم 
تقويــة أواصر العالقات مــع مملكة البحرين 
والوصــول بهــا إلــى آفــاق تخــدم المصالــح 
المســتثمرين  أن  إلــى  مشــيًرا  المشــتركة، 
الصينيين يشــعرون بارتياح بالغ في مملكة 
البحريــن فــي ظــل مــا تمتلكــه مــن أنظمــة 
فــي  االســتثمار  تدعــم  متطــورة  وقوانيــن 

مختلف المجاالت.

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير الصيني

الصينـــي الخليجـــي  التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة  يؤكـــد  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو 

فتح مجاالت أوسع لالستثمار المشترك والتبادل التجاري مع بكين

السفير حبيب هللا: 
سموه صاحب 

الريادة في فتح 
العالقات الصينية 

الخليجية

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات

أعلنــت اللجنــة المنظمــة لقمــة البحرين 
النســخة  انطــالق  عــن  الذكيــة  للمــدن 
الرابعــة من المؤتمر في الفترة 15 - 16 
الدبلومــات  فنــدق  فــي   2019 ســبتمبر 
المنامــة.  فــي  ســاس  راديســوون 
وســتحظى القمــة التــي تنظــم مــن قبل 
شركة سمارت وي لالستشارات برعاية 
وشــؤون  األشــغال  وزيــر  مــن  كريمــة 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام 
حكوميــة  جهــات  مــن  وبدعــم  خلــف 
الخــاص  القطــاع  وشــركات  أكاديميــة 
فــي  الصلــة  ذات  المهنيــة  والجمعيــات 
علــى  الرابعــة  الســنة  وهــذه  البحريــن. 
المؤتمــر  يعــد  الــذي  للمؤتمــر  التوالــي 
الوحيــد مــن نوعــه في مملكــة البحرين 
المســتدامة  الذكيــة  بالمــدن  المختــص 
خصوصــا  المختلفــة،  وتطبيقاتهــا 
تســليط الضــوء علــى تجــارب البحرين 
فــي هــذا المجــال الرائــد الــذي يشــكل 
وســيغطي  المســتقبل.  مــدن  أســاس 

المؤتمــر في اليوميــن المحــاور التالية: 
الذكــي  والتوفيــر  المســتدامة  الطاقــة 
الســتخدامات الطاقــة، األنظمــة الذكية 
المبــادرات  العقــاري،  القطــاع  لحلــول 
الحكوميــة ومبــادرات القطــاع الخــاص 
للمدن الذكية، إدارة النفايات في المدن 
الماليــة  األنظمــة  تطبيقــات  الذكيــة، 
فــي المــدن الذكيــة، اســتخدام إنترنــت 
المبانــي  الذكيــة،  المــدن  فــي  األشــياء 
األعمــال:  ريــادة  والخضــراء،  الذكيــة 
متطلبــات  فــي  اإلبــداع  اســتخدام 
المســتقبلية  والمشــاريع  االســتدامة 
الحكومــي  )القطاعيــن  البحريــن  فــي 
والخــاص(. ويضم المؤتمر في نســخته 
الرابعــة إضافــة جديــدة وهــي معــرض 
مصاحــب لعــرض حلــول وأنظمة المدن 
الذكيــة من الجهات المعنية من القطاع 
الحكومي والقطاع الخاص والجمعيات 
المهنيــة ذات الصلة والجامعات إضافة 
إلى مشــاركة متميزة من شركات رائدة 
من المملكة المتحدة وفرنسا والصين.

قمة البحرين للمدن الذكية 15 سبتمبر تعزيز العالقات مع الصين في الشؤون الرياضية
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي: برامـــج تطويريـــة لالرتقـــاء بالســـلة

استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، 
ســفير جمهورية الصين الشــعبية لدى مملكة البحرين أنور حبيب هللا، وقد بحث ســموه مسار 

العالقات الثنائية بين البلدين، وبخاصة ما يتعلق بالتعاون في الشؤون الرياضية.

وأكد ســموه أهمية تعزيــز التعاون الثنائي 
بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة الصيــن 
الشــعبية في المجال الرياضي، خاصة في 

مجال كرة السلة.
 وأشــاد ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بن 
الرياضــي  بالمســتوى  خليفــة  آل  خليفــة 
لجمهوريــة الصيــن خاصــة في مجــال كرة 
السلة، بأن االتحاد البحريني يحرص على 
تبني البرامج التطويرية التي ترتقي بلعبة 
كرة الســلة في مملكــة البحرين وتطويرها 
واالســتفادة مــن تجــارب الــدول التــي لهــا 

تاريــخ طويل في هذه اللعبة الجماهيرية، 
منّوًهــا ســموه باســتضافة الصيــن لبطولــة 
العالم لكرة الســلة التي ســتقام منافســاتها 
منتصــف  حتــى  أغســطس  شــهر  نهايــة 

سبتمبر القادمين.
ومن جانبه، أشاد السفير الصيني بالتطور 
الذي تشــهده الرياضة في مملكة البحرين 
هــذا  فــي  الكبيــرة  اإلنجــازات  مــن خــالل 
القطــاع، معرًبــا ســعادته عن تطلعــه لمزيد 
يخــدم  بمــا  البلديــن  بيــن  التعــاون  مــن 
البلديــن،  حكومتــي  ومســاعي  توجهــات 

بــه  يضطلــع  الــذي  الرائــد  بالــدور  مشــيًدا 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
فــي تعميق العالقات البحرينية اآلســيوية 

واالرتقــاء بالتعــاون بيــن مملكــة البحريــن 
ودول شــرق القــارة اآلســيوية بمــا يحقــق 

المصالح المشتركة.

سمو رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة مستقبال السفير الصيني

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الخارجية

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن، بشــدة، الهجوميــن اإلرهابيين 
اللذيــن اســتهدفا مستشــفى ونقطــة تفتيش للشــرطة فــي منطقة ديره 
إســماعيل خــان بجمهوريــة باكســتان اإلســامية، وأســفرا عــن مقتــل 
وإصابــة عــدد مــن األشــخاص، معربــة عــن خالــص التعــازي وصــادق 

المواساة ألسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان 
اإلسامية، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الرافض بشدة لجميع 

أشكال العنف والتطرف واإلرهاب.

إدانة الهجومين اإلرهابيين بباكستان

المنامة -  وزارة الصناعة والتجارة

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  اســتقبل 
الزيانــي،  راشــد  بــن  زايــد  والســياحة 
األعمــال  رجــل  أمــس،  بمكتبــه صبــاح 
والمديــر العــام لمصنع بترجــي لألدوية 
BatterjeePh� الطبيــة  والمســتلزمات 
arma محمــد مازن بترجي من المملكة 
الشــقيقة.ونوه  الســعودية  العربيــة 
الوزيــر إلى عمــق العاقات االقتصادية 
والــدور  البلديــن  تربــط  التــي  المتينــة 
الكبير والمهم الذي تؤديه االستثمارات 
الســعودية فــي البحريــن، منوهــا  بمــا 
تحظــى به العاقة مــن رعاية واهتمام 

لدى قيادتي البلدين الشقيقين.
وتــم اســتعراض الفــرص االســتثمارية 
توفرهــا  التــي  المتاحــة  والنوعيــة 
فــي  تنافســيتها  إطــار  فــي  البحريــن 

االســتثمارات  لجــذب  المنطقــة 
توفرهــا  التــي  والخدمــات  وتوطينهــا 
خصوصــا  للمســتثمرين  الــوزارة 
الســعوديين، مــا دفــع الــوزارة إلنشــاء 
مركز المســتثمر الســعودي ليكــون أداًة 
لتعزيز العاقة المتميزة التي تربط بين 
القطاع الخاص في البلدين الشقيقين. 
تقديــره  بترجــي  مــازن  محمــد  وأكــد 
حكومــة  تقدمهــا  التــي  للتســهيات 
الخــاص  للقطــاع  البحريــن  مملكــة 
خصوصــا  الســعوديين  والمســتثمرين 
الفتــًا فــي هــذا الجانــب إلى أنهــا كانت 
ســببًا رئيســًا لتوجه المصنع لاســتثمار 
فــي البحريــن لانطــاق فــي المنطقــة 
نحو أســواق عديدة وبصناعات نوعية 
في مجال الصيدلة والرعاية الصحية.

دور مهم لالستثمارات السعودية في البحرين

مسؤولون بشركات كبرى يشيدون بسرعة استرداد “المضافة”
الموقع اإللكتروني لـ “الوطني لإليرادات” ساهم في تقديم خدمات تسهل العمليات

أشاد عدد من المسؤولين الماليين بشركات كبرى في تصريحات لوكالة أنباء البحرين بما قدمه 
الجهاز الوطني لإليرادات من تعاون وتسهيالت في عملية تقديم إقرار القيمة المضافة وعملية 
استردادها بما انعكس إيجاًبا على حركة التجارة واألعمال وتنافسية االقتصاد الوطني عموما.

فقــد أكــد محمــود علي أكبر من شــركة ُصلب 
القيمــة  إقــرار  تقديــم  إجــراءات  ســهولة 
المعلومــات  توافــر  جانــب  إلــى  المضافــة 
للجهــاز  اإللكترونــي  الموقــع  فــي  الوافيــة 
الوطني لإليرادات، مشــيًدا بالمستوى العالي 
لمنتسبي الجهاز في اإلجابة على تساؤالتهم 
المتطلبــات والســرعة  بتقديــم  ومســاعدتهم 
آليــات  بمســتوى  وأشــاد  اإلجــراءات.  فــي 
تطبيــق القيمــة المضافــة والجوانــب الفنيــة 
دقيقــة  بمعاييــر  بهــا  المتصلــة  والتنظيميــة 
تتماشى مع ما هو متبع في الدول المتقدمة، 
والتــي تعتمــد على أســاليب مبتكرة وسلســه 
تســهم فــي زيــادة المعرفــة لمســاعدتهم فــي 
تحقيــق التطبيــق الســليم للقيمــة المضافــة، 
التــي  العمــل  المعلومــات وورش  مضيفــا أن 
قدمهــا الجهــاز الوطني لإليرادات ســاهم في 
تحقيــق أقصــى درجــات الكفــاءة والفاعليــة 
خالــص  محمــود  ووجــه  الخــاص،  للقطــاع 
الشــكر للجهاز على الجهــود الجبارة المبذولة 
والســرعة في استرداد مبالغ القيمة المضافة 

احترافيــة  أن  مؤكــدا  وشــفافية،  دقــه  بــكل 
وســهولة اإلجراءات ســاهمت في تجنب أية 

معوقات قد تواجه الشركات.
مــن جانب آخــر أكد ديفيد ويليام من شــركة 
أن  المعدنيــة  الســبائك  لصناعــة  البحريــن 
النظــام المتبع حاليا في تقديم اإلقرار يتمتع 
بالمرونــة التامة، إلى جانب ســهولة التواصل 
مــع الموظفيــن فــي الجهــاز الذيــن يقدمــون 
استفســارات  أيــة  علــى  الوافيــة  اإلجابــات 
أن  إلــى  مشــيرا  اإلقــرار،  بتقديــم  متعلقــة 
التدريــب المكثــف الذي ســبق تطبيــق القيمة 
العمــل  إنجــاز  ســرعة  فــي  ســاهم  المضافــة 
الشــركة  لــه. وقــال إن  المقــرر  الموعــد  قبــل 
التــي يعمل بها قدمت إقــرار القيمة المضافة 
فــي أبريــل الماضــي، إذ إن شــركة البحريــن 
لصناعــة الســبائك تقــوم بمعالجــة األلمنيــوم 
بعد شــرائه من شركة “ألبا”، وتصدر ما يقرب 
مــن 100 % مــن منتجاتهــا بمعــدل 22 ألــف 
طن سنويا، مشيدا باحترافية ودقة موظفي 
الجهــاز الوطنــي لإليرادات باحتســاب القيمة 

أن  وأضــاف  االســترداد.  ومبالــغ  المضافــة 
آليــة اســترداد القيمــة المضافــة تعتبــر إحدى 
المبــادئ التجارية المتعارف عليها في معظم 
الــدول المطبقــة للقيمة المضافــة، إذ حرصت 
مملكــة البحرين على اســترداد المبالغ بآليات 

ميسرة ودقيقة للشركات.
بادماســيري  أشــاد  نفســه  الســياق  وفــي 
ارياوانســا من شــركة مولير الشــرق األوســط 
بنظــام القيمــة المضافــة المطبــق فــي مملكــة 
وساســة  بكفــاءة  يتمتــع  الــذي  البحريــن 
اإلجــراءات والجهــود التــي يقوم بهــا الجهاز 
الوطنــي لإليرادات لتحقيق التطبيق الســليم 
للقــرارات  ووفًقــا  المضافــة  القيمــة  آلليــات 
المرتبطــة بتنفيذهــا، منوهــا بالتعــاون الكبير 
الــذي أبــداه موظفــو الجهــاز في التعــاون مع 
الشــركات، إذ قــام الجهــاز بتخصيــص إداري 
حســن  لمتابعــة  الكبــرى  للشــركات  عاقــات 

تقديم اإلقرار وفق األنظمة واللوائح.
وأكــد أن الموقــع اإللكتروني للجهــاز الوطني 
تســهل  خدمــات  بتقديــم  ســاهم  لإليــرادات 
إلــى  إضافــة  المضافــة،  القيمــة  عمليــات 
جميــع  علــى  الــرد  الموقــع  اســتطاع  ذلــك 
االستفســارات المتعلقــة باآلليــات واألنظمــة 
والمســتندات  المضافــة،  بالقيمــة  المتعلقــة 
توضيــح  جانــب  إلــى  توافرهــا،  الواجــب 

خطوات تقديم إقرار القيمة المضافة.
مــن شــركة  قــال محمــد حســن  مــن جانبــه، 
أرابتك لإلنشــاءات إن تقديم اإلقرار الخاص 
ألي  بالنســبة  ســها  كان  المضافــة  بالقيمــة 
شخص يعمل في مجال المحاسبة و القطاع 
المالــي ولكــن بشــرط أن يكــون لديــه تقاريــر 
المحاســبة  برنامــج  مــن خــال  أوال  مفصلــة 
الخــاص به؛ حتى يتمكن من إدخال البيانات 
بالطريقة المطلوبة، مؤكدا أن عملية التقديم 

كانت بشكل احترافي وميسر.
وأشــار إلى ســرعة اســتجابة الجهــاز الوطني 
لإليرادات في استرداد مبالغ القيمة المضافة 
في ظل التوجيهات التي تصب مجملها نحو 
تعزيــز دور القطاع الخــاص في دعم وتقوية 

االقتصاد الوطني.
كما قال حســين حميدان من شــركة ايميرس 
المدمجــة إن فريــق عمــل  للمعــادن  الزيانــي 
بــدور  قامــوا  لإليــرادات  الوطنــي  الجهــاز 
كبيــر فــي تســهيل العمليــة لتصبــح واضحــة 
ودقيقــة جــدا عن طريق ســرعة تجاوبهم مع 
االستفســارات المطروحــة مــن قبلنــا وطــرح 
أســئلة التقييــم والمراجعــة باحترافيــة تامــة 
جــدا،  مهمــة  التقييــم  مرحلــة  كانــت  ولهــذا 
وأوضحــت كل مــا قد يعيق التطبيق الســليم 

للقيمة المضافة واستردادها.

المنامة - بنا

حصــل الباحــث البحريني عباس حســن القصاب على درجــة الدكتوراه 
مع مرتبة الشرف األولى في النقد الفني )تخصص نقد أدبي(، وتوصية 
بالطبــع والتبــادل بين أكاديميــة الفنون والجامعــات المصرية والعربية، 
المســرح  فــي  الشــعبي  المــوروث  “توظيــف  أطروحتــه  مناقشــة  بعــد 

البحريني”.
وتكونــت لجنــة المناقشــة مــن عطــارد شــكري مشــرفا ومناقشــا 
ومقررا، وســامية حبيب مشــرفا مشاركا ومناقشا، وأحمد حسن 
صقر مناقشــا من الخارج، ومحمد حســن شــاكر مناقشــا داخليا.

وتمــت المناقشــة فــي قاعــة المعهــد العالــي للفنــون الشــعبية بأكاديمية 
الفنــون، وحضــر المناقشــة لفيــف مــن األهــل واألصدقــاء وممثــل عــن 

الملحقية الثقافية لمملكة البحرين بجمهورية مصر العربية.

القصاب يحصل على الدكتوراه

المنامة - وزارة الداخلية

أقامت المحافظة الشــمالية بالتعاون مــع اإلدارة العامة للدفاع المدني، 
محاضــرة حــول الســامة فــي فصــل الصيــف فيمــا يتعلق باإلســعافات 
األوليــة واإلنقــاذ، موجهة خصيًصــا لربات البيوت واألمهــات لتوعيتهم 
العريــف محمــد  المنزليــة، حاضــر فيهــا  بمخاطــر الحريــق والحــوادث 
حبيب، ونائب عريف رخصانة عبدالرحيم من مدرســة الدفاع المدني، 
وشــارك فيهــا 60 مــن ربات البيوت من مختلف قرى ومناطق الشــمالية 

ونادي عبدالرحمن بن جاسم كانو لرعاية الوالدين.
 وتضمنــت المحاضــرة شــرًحا عن أكثــر األماكن في المنزل التي تشــكل 
المنزلــي ومــا يســببه مــن اختنــاق، وبينــت  الغــاز  خطــورة، وحــوادث 
اإلجــراءات الوقائيــة وكيفيــة التصــرف عنــد حــدوث تســرب وطــرق 

السامة العامة في المطبخ وكيفية التصرف عند حدوث حريق.
آراء  علــى  التعــرف  علــى  المحاضــرة  خــال  المحافظــة  وحرصــت   
المعلومــات والمتابعــة  إدارة  المشــاركات مــن خــال اســتبيان أعدتــه 
الســتطاع آرائهــن حول المحاضــرة وأهميتها، تضمنت هذه االســتبانة 
الــرأي حــول محتــوى المحاضــرة، وبينــت المشــاركات األثــر اإليجابــي 
للمحاضــرة فــي توعيــة المواطنيــن، وأكــدت أمانــي الكبيســي رئيــس 
شــئون المجتمــع بــإدارة البرامــج االجتماعية وشــئون المجتمع أن هذه 
المحاضرة تأتي ضمن برنامج التوعية الشــامل للمحافظة، بهدف نشــر 
الوعي بأهمية الســامة المنزلية لربات البيوت وطرق التصرف الســليم 
فــي حال نشــوب الحرائق وتســرب الغــاز، حفاًظا علــى األرواح وتقليل 

الخسائر المادية.
 وأوضحــت أنــه جــار العمــل لإلعــداد إلقامــة الجــزء الثانــي مــن هــذا 
البرنامج التوعوي من خال ورشــة عمل على كيفية اســتخدام أنابيب 
إطفــاء الحرائــق والتعرف على أنواعهــا والتوعية بطرق إخاء المنازل 
واإلنقاذ في حاالت حدوث الحريق، معربة عن شكرها لمدرسة الدفاع 
المدنــي بــاإلدارة العامــة للدفــاع المدني للتعــاون البناء فــي إقامة هذه 

المحاضرة.

محاضرة لربات البيوت عن مخاطر الحريق
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القبائل والعوائل تجدد البيعة والوالء لجاللة الملك
أبنائه بين  الطائفية  النعرات  وإثــارة  المجتمع  استهداف  “الجزيرة”  محاوالت  واستنكار  شجب 

أصدرت مجموعة من القبائل والعوائل بيانات جددت فيها البيعة والوالء، لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معلنة 
شجبها واستنكارها لمحاوالت استهداف المجتمع البحريني وإثارة النعرات الطائفية بين أبنائه، والتي تقوم بها قناة “الجزيرة” القطرية.

جــاء ذلــك فــي بيانــات لــكل مــن قبائــل زوبــع 
البحريــن،  مملكــة  فــي  شــمر  أفخــاذ  إحــدى 
والســادة والســويدي والبوعينين وبني هاجر 
الجنابييــن،  وعشــائر  والكبيســي  والســعيدي 
وعوائــل المطــوع وشــرفي والمرحــوم أحمــد 

محمــد  حســن  وعبدالقــادر  البنكــي  جاســم 
القوتي والماجد والبســتكي والنفيعي وأحمد 
والبودالمــة  الدوخــي  وعائلــة  مجبــل  علــي 
والمقهــوي  وعاشــير  الهاجــري  والهرمــس 
والخلفــان والــدوي والشــايع وقبيــل وأمينــي 

والعجــان  والبورشــيد  والمــا  والعباســي 
والكنــدي والشــحي والمرباطــي والشــروقي، 
والمرحوم عبدهللا مبارك المسلماني والربيعة 
والقطان وســالمين والبراهيم الجزاف وزويد 
الحســيني  عبــدهللا  عبدالعزيــز  هللا  وعبــد 

واإلبراهيم وألبي.
وأكــدت القبائل والعوائــل والءها التام لعاهل 
البــاد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، 
وولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشادت القبائل والعوائل بكل فخر بما تحقق 

فــي العهــد الزاهر لجالــة الملك مــن إنجازات 
لمملكــة البحرين وشــعبها الوفي، والتي شــهد 
لها الجميع بما وصلت إليه من مراكز متقدمة 
وجعلــت  العالــم،  دول  بيــن  طيبــة  وســمعة 
وفخرهــم  بانتمائهــم  يعتــزون  البحرينييــن 
حيــن يذكــر اســم البحريني فــي كل المحافل 
الدولية، مشــيرين إلى حرصهم على مواصلة 
مسيرة البذل والعطاء التي أسستها السواعد 
البحريــن  تاريــخ  عبــر  األصيلــة  البحرينيــة 

قنــاة  وتدليــس  كــذب  أن  وأكــدت  العريــق. 
“الجزيرة” القطرية محاولة فاشلة الستهداف 
أمــن واســتقرار البــاد، وأن هذا األمــر ال يؤثر 
علــى أبنــاء البحريــن وطوائفهــا الكريمة، وأن 
هذه المحاوالت الرخيصة لن تجدي مع أبناء 
شــعب البحرين بل ســيزيدهم عزمــا وإصرارا 
علــى المضي قدما بمســيرة التنمية واالزدهار 

بقيادة جالة الملك.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

شــكـر عــلى تعـاٍز
 تتقدم

عائلة حاجي
 بخالص الشكر والتقدير واالمتنان إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
  عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وإلى صـاحـب السمو الملكي األمير خليـفة بن سلـمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحــب السمو الملكي األمير سلــمان بن حمـــد آل خليفة
 ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

 والى أنجال المغفور له بأذن اهلل تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة طيب اهلل ثراه
 وإلى أصحاب السمو والمعالي أفراد العائلة المالكة الكريمة وأصحاب السعادة الوزراء والمستشارين ومعالي

 رئيس مجلس الشورى وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأصحاب السمو والسعادة المحافظين وأصحاب الفضيلة
 والسماحة العلماء ورجال الدين األفاضل والقضاة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأصحاب السعادة السفراء

 وأعضاء السلك الدبلوماسي والوكالء والوكالء المساعدين وكبار المسؤولين في المملكة وجميع اإلخوة واألهل
 واألصدقاء والمعارف وإلى كل من واسانا بالوقفة الصادقة وشاركنا المصاب األليم سواء بالحضور أم النشر برقيًا أو

هاتفيًا من داخل مملكة البحرين وخارجها.
 بوفاة فقيدنا الغالي المغفور له بإذن اهلل تعالى

عميد العائلة الوجيه
الحـاج عـلـي حـاجـي عـلـي

 سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر
 والسلوان، وأال يريهم مكروها في عزيز لديهم انه سميع مجيب الدعاء

محرر الشؤون المحلية

استوديو الشباب بمدينة 2030 تجربة فريدة
ــاء” ــم ــت ــز االن ــعــزي ــع “ت ــق م ــواف ــت ــاب والـــريـــاضـــة” و “تــمــكــيــن” وت ــب ــش ــتــعــاون بــيــن “ال ــال ب

تتواصــل فعاليــات مدينــة شــباب 2030 فــي نســختها العاشــرة والتــي تقــام برعايــة 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبتنظيم من وزارة شــؤون الشــباب 
والرياضــة والشــريك االســتراتيجي صنــدوق العمل تمكيــن، وبما يتوافق مــع مبادرات 
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة )بحريننا( تحت شعار 

#بحريني_وافتخر والتي تقام في الفترة من 14 يوليو ولغاية 4 أغسطس المقبل.

ويبــرز مــن بين البرامــج التي تقدم فــي مدينة 
شــباب 2030 برنامــج اســتوديو الشــباب الــذي 
 ،2030 شــباب  مدينــة  فــي  باإلعــام  يختــص 
ويطــرح برامــج متنوعــة فــي شــتى المجــاالت 
اإلعامية تتضمن التصميم، البرامج الصوتية، 
المونتــاج وحتــى المكيــاج اإلعامــي والعديــد 

منها .
وتحدث مشرف استوديو الشباب حمد عبدهللا 
أن مدينــة  أكــد  التفاصيــل، حيــث  بعــض  عــن 
الشــباب 2030 ستشــهد مشــاركة مجموعة من 
المدربين أصحاب الخبرات العالية في المجال 
اإلعامــي باإلضافــة الــى النمــاذج المتميزة من 

مشــاهير مواقع التواصل االجتماعي، و ســتتم 
االســتعانة بمدربيــن مــن الشــباب للتواصــل مع 
الفئــات األصغــر عمــرًا حتــى يتم الحفــاظ على 

األجواء الشبابية في المدينة .
الجهــات  مــن  عــدد  مــع  تعاونــا  هنــاك  وأشــار 
وشــركات اإلنتاج التي تمارس العمل اإلعامي 
فــي المملكة، باإلضافة إلى أنه قد تم التنســيق 
مــع أســتاذة في اإلعــام من الجامعــة، على أن 
يســتضيف األســبوع الثالــث شــركة مثايــل من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي ستقدم 
برنامجــًا تدريبيًا مكثفًا على مدى 5 أيام خال 
أن  والمســائية، موضحــًا  الصباحيــة  الفترتيــن 

شــركة مثايل ســتعمل علــى تزويد المشــاركين 
السوشــال  فــي  “الغــوص  برنامــج  خــال  مــن 
التــي  العامــة  واألســس  بالمعلومــات  ميديــا” 
تمكنهم من االستفادة القصوى من االنستغرام، 

وستكون مشاركتها إضافة نوعية.
وأضــاف: “لدينا اهتمام كبير بوســائل التواصل 
االجتماعــي كمنصات إعاميــة جديدة، خاصة 

اليوتيــوب  وخصوصــًا  الوســائل  تلــك  وأن 
غيــرت مفاهيم اإلعــام حول العالم، وســنعمل 
مــن خــال البرامــج علــى تدريــب المشــاركين 
تؤهلهــم  التــي  الازمــة  المهــارات  وإكســابهم 
لليوتيــوب،  فيديــو مخصصــة  مقاطــع  إلنتــاج 
والحصــول على اإلعانــات والوصول إلى أكبر 
عدد من المشــاهدات، بحيث تصبح حساباتهم 

المتميــز  االلكترونــي  المحتــوى  لنشــر  وســيلة 
الــذي يحمــل أهدافا بــارزة باإلضافة الى كيفية 

الحصول على الربح المادي .
ولفــت إلــى أن اإلعــام فــي مختلــف صــوره 
ووســائله يعتبــر واحــدا مــن أبــرز المهــارات 
التي يســعى أغلبية الشــباب لدخوله، ســواء 
كانوا يرغبون بالعمل فيه كوظيفة أساســية 

الكثيــر  تتطلــب  المنافســة  وأن  هوايــة،  أو 
مــن االبتــكار واإلبــداع ليتمكــن اإلعاميــون 
الجــدد مــن إيجــاد مســاحة لهــم والحصــول 
علــى أكبــر قــدر مــن المتابعيــن وهــو معيــار 
مختلــف  فــي  واالنتشــار  والنجــاح  التميــز 
وسائل اإلعام، وخصوصًا وسائل التواصل 

االجتماعي.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

جانب من برنامج استوديو الشباب



400 اتصال لـ “الوطنية” منذ بداية العام عبر الخط الساخن
الشاعر: المؤسسة تقدم كل ما في وسعها إلرساء قواعد حقوق اإلنسان

لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  رئيــس  نائــب  كشــف 
اإلنســان خالــد الشــاعر عــن عــدد االتصــاالت التــي 
الســاخن  الخــط  عبــر  الوطنيــة  المؤسســة  تلقتهــا 
المجانــي )80001144( الــذي تــم تخصيصــه لتلقــي 
وتلقــي  االتصــال  مركــز  تلقــى  حيــث  الشــكاوى، 
الشــكاوى مــا يزيــد عــن 400 اتصاال منــذ بداية هذا 

العام.
وأكــد الشــاعر أن المؤسســة الوطنيــة تعمــل علــى 
تعزيــز عملهــا الدائــم والمســتمر، وتقــدم كل مــا في 
وســعها إلرســاء قواعــد حقــوق اإلنســان وحمايتهــا 
ســواء،  حــد  علــى  والمقيميــن  المواطنيــن  لجميــع 

الحمايــة  مســتويات  أقصــى  إلــى  الوصــول  بهــدف 
والتعزيز في الشأن الحقوقي.

كما نوه نائب الرئيس عضو لجنة الشــكاوى والرصد 
والمتابعة، إلى عدم التردد في تقديم الشــكاوى إلى 
المؤسســة، مــن خــال االتصــال علــى خدمــة الخــط 
الســاخن المجانــي طوال أيام العمل األســبوعية من 
الثامنــة صباحــا وحتــى الثالثــة مســاًء، كمــا ســيتم 
الــواردة خــارج هــذه األوقــات  تســجيل المكالمــات 
والــرد علــى أصحابها في أســرع وقــت ممكن، حيث 
ستقوم المؤسســة باإلجراءات القانونية الازمة مع 

خالد الشاعرالتزامها التام بسرية الباغات التي تردها.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

06local@albiladpress.com

االثنين
22 يوليو 2019 

شركة صينية الستزراع “الهامور”19 ذو القعدة 1440
2022 ــول  ــل ــح ب طـــنـــاً   54 ــاج  ــتـ إلنـ ــة  ــط خ ــد:  ــمـ أحـ ــن  بـ ــد  ــم ح

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  البحريــة  والثــروة  الزراعــة  شــؤون  وكيــل  اجتمــع 
والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، مع سفير جمهورية الصين الشعبية 
لــدى مملكــة البحريــن أنــور حبيــب هللا، بحضور فريــق المهندســين التابع للمنظمــة الصينية 
للتعــاون الدولــي، وذلــك الســتعراض مســتجدات التعــاون فــي مجال االســتزراع الســمكي، 

وذلك في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

أن  أحمــد  بــن  محمــد  الشــيخ  وذكــر 
“االجتمــاع مع الســفارة الصينيــة وفريق 
الصينيــة  للمنظمــة  التابــع  المهندســين 
للتعــاون الدولــي، جــاء بعــد االنتهــاء من 
للمشــروع،  النهائيــة  الجــدوى  دراســة 
لتحديــد الميزانيــات والتكاليــف الخاصة 
إلنتــاج  النموذجيــة  المزرعــة  بإنشــاء 

أسماك الهامور”.
وبيــن أنه “في هــذه المرحلة من التعاون 
سيتم إنشاء مفقس إلنتاج يرقات سمك 

الهامــور، باإلضافــة إلــى اإلنتــاج المكثف 
من الحجم التجاري”.

تهــدف  الموضوعــة  الخطــة  إن  وقــال، 
إلــى إنتــاج 54 طنــًا مــن الهامــور بحلــول 
العــام 2022، ولفت إلــى أن هذه المزرعة 
مــن  متقدمــا  مشــروعا  تعــُد  النموذجيــة 
الناحيــة التكنولوجيــة ومتميــزًا لتدريب 
الكفــاءات البحرينيــة على اإلنتــاج عالي 
الكثافــة والــذي يصل إلــى 60 كيلوغراما 
فــي المتــر المكعــب، وذلــك بتوفير جميع 

المتطلبــات الحيوية لألســماك ومراقبتها 
بشكل إلكتروني على مدار الساعة.

وأشــار إلــى أن حجــم المزرعــة يصل إلى 
2600 متــر مربــع وتحتــوي علــى العديــد 
مــن األنظمــة الحديثــة لتغذيــة األســماك 
وفلتــرة الميــاه، ويأتــي ذلــك كدعــم مــن 

جمهورية الصين الشعبية.
وأكــد أن هذه الشــراكة تمثل نقلة نوعية 
الــذي  الســمكي  االســتزراع  مجــال  فــي 
توليــه الحكومــة الموقرة اهتمامــًا خاصًا 
لمــا يشــكله من ركيــزة مهمة علــى صعيد 

تحقيق األمن الغذائي.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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الجفير - ديوان الخدمة المدنية

الخدمــة  ديــوان  رئيــس  اســتقبل 
المدنية أحمد الزايد وزير األشغال 
والتخطيــط  البلديــات  وشــئون 
حيــث  خلــف،  عصــام  العمرانــي 
بحثــا الهيــكل التنظيمــي للــوزارة، 
األشــغال  وزارة  بــدور  وأشــاد 
والتخطيــط  البلديــات  وشــئون 
العمرانــي ومــا تقدمه من خدمات 

للمواطنين.
مــن جانبــه أعــرب وزيــر األشــغال 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
وتقديــره  شــكره  عــن  العمرانــي 
لديــوان الخدمة المدنية والجهود 

الجهــات  لجميــع  يقدمهــا  التــي 
االرتقــاء  ســبيل  فــي  الحكوميــة 
بمســتوى الخدمــات التــي يقدمها 

فيما يتعلق بالموارد البشرية.
وزارة  جانــب  مــن  اللقــاء  حضــر 
البلديــات  وشــئون  األشــغال 
وكيــل  العمرانــي،  والتخطيــط 
نبيــل  البلديــات  لشــئون  الــوزارة 
أبوالفتح، ووكيل الوزارة لشــؤون 
ومــن  الخيــاط،  أحمــد  األشــغال 
المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  جانــب 
القائــم بأعمال مدير عــام التنظيم 

وموازنة الوظائف أمينة القعود.

بحث الهيكل التنظيمي 
لـ “األشغال والبلديات”

تعاون بحثي بين “الطاقة” 
وجامعة البحرين

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

معالــي الشــيخ خالــد بــن عبدهللا 
آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس 
ميــرزا  الوزيــر  وعبــر  الــوزراء. 
عــن شــكره وتقديره للمســؤولين 
بجامعــة البحريــن وعلى رأســهم 
حمــزة  ريــاض  الجامعــة  رئيــس 
والبنــاء  المثمــر  تعاونهــم  علــى 
المســتدامة  الطاقــة  مركــز  مــع 
االســتفادة  مفهــوم  تعزيــز  فــي 
مــن الطاقــة النظيفــة فــي مملكة 
البحريــن، وقــال ان هــذا التعاون 
هامــة  عامــة  يمثــل  البحثــي 
األصيــل  التعــاون  توطيــد  فــي 
البحريــن  جامعــة  مــع  القائــم 
يتــم  ســوف  خالــه  مــن  والــذي 
البحثيــة  الدراســات  تقديــم 
مجــال  فــي  العلميــة  والتجــارب 
تحلية المياه بالطاقة الشمســية. 
وأضــاف ميــرزا أن مركــز الطاقــة 
خــال  مــن  يرمــي  المســتدامة 
هــذا المشــروع الــى التعــاون مــع 

الجهــات العلمية واالكاديمية في 
ســبيل إيجــاد الحلــول المبتكــرة 
والتقنيــات الحديثــة فــي تحليــة 
مياه الشــرب بالطاقة الشمســية، 
ويطمح المركز الى ان يتم انشاء 
اول وحــدة تحلية مياه تجريبية 
فــي  الشمســية  بالطاقــة  تعمــل 
ســبيل  فــي  البحريــن  مملكــة 
خدمة األهــداف الوطنية للطاقة 
جديــد  كمصــدر  المســتدامة 
وأقــل تكلفــة إلنتــاج الميــاه فــي 
المســتقبل. من جانبــه ذكر حمزة 
أن الجامعــة تســعى مــع الجهــات 
الحكوميــة الــى تســخير ابحاثهــا 
العلمية لوضع الحلول التطبيقية 
الناجعــة للتحديــات العلميــة وما 
األمثلــة  احــد  اال  المشــروع  هــذا 
مــدى  تعكــس  التــي  الواضحــة 
التعاون والتنســيق بين الجامعة 
وبيــن الجهــات الرســمية االخرى 

في مملكة البحرين.

اجتياز 25 معوقا تدريب رخصة قيادة السيارة
دينارا  3948 بلغت  وبكلفة  ــوزراء  الـ رئيس  سمو  لتوجيهات  تنفيذا 

أنهى 25 من ذوي اإلعاقة برامج التدريب وحصولهم على رخصة قيادة السيارة بدعم 
مــن وزارة العمــل والتمية االجتماعية، بكلفــة إجمالية بلغت 3948 دينارا.جاء ذلك في 
إطــار تنفيــذ مذكــرة التفاهم بيــن وزارة العمــل والتنمية االجتماعيــة ووزارة الداخلية 

بشأن برنامج تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة للحصول على رخصة قيادة خاصة،

والتنميــة  العمــل  وزارة  وكيــل  وأشــاد 
بتعــاون  الدوســري،  صبــاح  االجتماعيــة، 
التــي  التســهيات  عبــر  الداخليــة  وزارة 
قدمتهــا لــذوي اإلعاقــة مــن خــال إعــداد 
برنامج تدريبي يتناســب مع ذوي اإلعاقة، 
الضروريــة  المســتلزمات  كافــة  وتوفيــر 
الستكمال ســاعات التدريب المقررة، الفتًا 
إلــى ان هنــاك )10( مــن ذوي اإلعاقة جاري 

تدريبهم وتأهيليهم  ضمن هذا البرنامج.
خضعــوا  المتدربيــن  أن  الدوســري  وقــال 
الــى 425 ســاعة تدريــب في ثاث أســابيع 
بواقــع 22 ســاعة تدريبيــة كحد أدنى، و25 
ســاعة تدريبيــة كحــد أقصــى، وذلــك وفقًا 

لعدد الســاعات التي يحتاج اليها المتدرب، 
بواقع ساعتين يوميًا موزعة بين التدريب 
النظــري والعملــي ، وذلــك فــي مقــر إدارة 
تعليــم الســياقة طــوال أيــام األســبوع مــا 
أن  إلــى  الرســمية، مشــيرًا  عــدا االجــازات 
االعاقات تنوعت بين الجســدية والسمعية 
والشــلل الدماغي، فيما بلغ عدد اإلناث 12 

أنثى.
والتنميــة  العمــل  وزارة  وكيــل  ولفــت 
االجتماعيــة إلــى أن البرنامج يأتــي تنفيذًا 
لتوجيهــات رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، بتســهيل كل الخدمــات الحكومية 

بيــن  المشــترك  والتعــاون  اإلعاقــة،  لــذوي 
لتيســير  الرســمية   الجهــات  مختلــف 
الخدمــات المقدمــة لهــم، معربــًا فــي هــذا 
الســياق عن شــكره لســعادة العميد الشــيخ 
خليفــة،  آل  عبدالوهــاب  بــن  عبدالرحمــن 
علــى  للمــرور،  العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر 

توجيهاتــه ومتابعته للعامليــن على إنجاح 
هذا المشروع.

ويســتفيد ذوو اإلعاقــة مــن هــذه الخدمــة 
أن  وهــي  الشــروط،  فيهــم  توفــرت  حــال 
الجنســية  بحرينــي  الطلــب  مقــدم  يكــون 
بحيــث ال يقــل عمــره عــن 18 ســنة، فضــاً 
عــن  حصولــه علــى رخصــة تعلــم مؤقتــة، 

واجتيازه لامتحان النظري.
والتنميــة  العمــل  وزارة  مــن  كل  وأبرمــت 
االجتماعية ووزارة الداخلية مذكرة تفاهم 
فــي نوفمبر الماضــي لتدريب ذوي اإلعاقة 
الســياقة، وتحمــل وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة كلفــة التدريب، وما زالت هذه 
الخدمــة ســارية، علمًا بأن علــى من تنطبق 
عليهــم الشــروط ويرغبــون فــي الحصــول 
على رخصة قيادة سيارة التوجه  لمدرسة 
لتقديــم  للمــرور  العامــة  بــاإلدارة  الســياقة 

طلب الخدمة.

صباح الدوسري

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

إشادة بدعم “األهلي المتحد” ألنشطة “العاصمة”
ــب إشـــغـــال أوقــــــات الـــشـــبـــاب بـــبـــرامـــج مــفــيــدة ــج ــي: ي ــدنـ ــمـ الـ

أنــاب محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمن آل 
خليفــة، نائــب المحافــظ حســن المدنــي الفتتــاح فعاليــات 
النســخة الرابعة من البرنامج الشــبابي “ويك إند العاصمة” 
الــذي يقــام بالتعاون مع مركــز رأس الرمــان الثقافي التابع 
لنــادي النجمــة، حيث اطلع على شــرح موجز عن األنشــطة 
والبرامــج المتنوعــة التــي تقــدم للمشــاركين فــي البرنامج 
ماجــد  المركــز  رئيــس  بحضــور 

الماجد وأعضاء مجلس إداراته.
وأكــد نائــب المحافظ علــى أهمية 
األنشطة والبرامج التي تستهدف 
وتســهم  والشــباب  النــشء  فئــة 
احتوائهــم وتعزيــز قدراتهــم  فــي 
ومواهبهم، مضيفًا ضرورة إشغال 
مفيــدة  ببرامــج  فراغهــم  أوقــات 
ومميــزة تعمل علــى بناء جيل من 
الشــباب القادر على المساهمة في 

نهضة الوطن وتعزيز مكتسباته.
“ويــك  برنامــج  أن  إلــى  وأشــار 
إنــد العاصمــة” يهــدف إلــى تفعيــل 
ضمــن  المجتمعيــة  الشــراكة 
نشــاطات متنوعة تســهم في بناء 
القدرات والطاقات الشبابية بشكل 
االســتفادة  خــال  مــن  إيجابــي 
مــن إجــازة نهايــة األســبوع، وذلك 
مــن خــال إشــراكهم في عــدد من 

باإلضافــة  والثقافيــة،  والرياضيــة  الترفيهيــة  المســابقات 
إلــى جلســات الحوار والتجــارب الشــخصية الناجحة وفن 

المسرح واكتشاف المواهب التمثيلية.
وثمــن المدنــي الدعــم الكبيــر الــذي يقدمــه البنــك األهلــي 

المتحــد لمختلــف أنشــطة وبرامج محافظــة العاصمة التي 
الشــباب  األعمــال  رواد  وتمكيــن  النــشء  لتنميــة  تهــدف 
واالرتقــاء بالمجتمــع، مشــيرًا إلــى أن ذلــك يعكــس حــرص 

البنك على تعزيز مسؤوليته االجتماعية.

المنامة - محافظ العاصمة



رجل أعمال مطلوب يحاول الفرار بجواز موظفه
ــمــصــاب بــالــســرطــان ــة والــــده ال ــ ــي رؤي ــى رغــبــتــه ف ــ الــمــتــهــم ادع

بــدأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة محاكمــة رجل أعمــال في الخمســينات من العمر 
تــم ضبطــه وهــو يحــاول الخروج مــن البالد بجواز ســفر أحد موظفي شــركته عبر 
ا وأن موظًفا في شركته ساعده  مطار البحرين الدولي، واعترف بأنه مطلوب أمنيًّ
على ذلك، وقّررت تأجيل القضية لجلسة يوم 19 أغسطس المقبل؛ وذلك لالطالع 
والرد مع التصريح بصورة من األوراق مع استمرار حبس رجل األعمال ومساعده 

لحين الجلسة القادمة.

 وتشــير التفاصيــل إلــى أن النيابــة العامــة 
كانــت قــد تلّقــت باًغــا من مــازم أول في 
إدارة مكافحــة الجرائــم االقتصاديــة، بــأن 
ا  لديهــم معلومــات تفيد بأن شــخًصا أجنبيًّ
ــا، ســيغادر عــن طريــق مطــار  مطلوًبــا أمنيًّ
ســفر  جــواز  بواســطة  الدولــي  البحريــن 

شخص آخر.
قــام  المتهــم  أن  تبّيــن  أكثــر  وباالســتعام 

بحجــز تذكــرة ســفر باســم شــخص يعمــل 
معه، فتم ترقب وصوله إلى بوابة الطائرة 

حيث تم القبض عليه حينها.
وبالتحقيق مع رجل األعمال المتهم أقر بما 
ارتكبــه مــن فعل، وقال إن ســبب محاولته 
الســفر هو رغبته في رؤية والده المريض، 
والــذي يعانــي مــن الســرطان فــي مراحلــه 
األخيرة، أنه وبســبب قرار منعه من الســفر 

لم يتمكن من زيارة والده حسب قوله.
 وأفــاد بأنه تحدث مــع موظفيه -وافدين- 
فأبلغه أحدهــم أن بإمكانه ترتيب خروجه 
مــن مملكة البحريــن، وبالفعل ســلمه جواز 
ســفره، وطلــب منــه المتهــم الثانــي البحث 
عــن جــواز ســفر شــخص آخــر مــن نفــس 
جنسيته، فجلب له جواز سفر موظف آخر 
يعمل معه في نفس الشركة وبدون علمه.

وأضــاف أن الثانــي طلــب منــه فــي اليــوم 
التالــي شــراء تذكــرة ســفر والتوجــه إلــى 
المطــار برفقته، وهناك التقيا برجل يرتدي 
مابس رمادية، اعتقد أنها لشــركة طيران، 
والــذي قال لــه “أمورك طيبة”، ولكنه تفاجأ 
بتوقيفــه قبــل دخولــه للطائــرة، وعلــى إثر 

ذلك تم القبض على المتهم الثاني.
وأحالتهمــا النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى 
 ،2018 أبريــل   16 بتاريــخ  أنهمــا  اعتبــار 

ارتكبا اآلتي:
أوالً: المتهم األول:

1 - اشــترك بطريــق المســاعدة مــع موظف 
عام حســن النية في إدخال بيانات وسيلة 
الجهــات  إحــدى  تقنيــة معلومــات تخــص 
إظهــار  شــأنه  مــن  نحــو  علــى  الحكوميــة 
بيانــات غيــر صحيحة على أنهــا صحيحة، 
وذلــك بنيــة اســتعمالها كبيانــات صحيحة، 
بأن قام بتقديم جواز سفر خاص بشخص 

آخر، وادعى أنه ذلك الشخص.
باســم  صحيًحــا  محــرًرا  اســتعمل   2-  
شــخص غيــره وذلك بأن قّدم جواز الســفر 
الخاص بالشخص ليتمكن من الخروج من 

البحرين.
ثانًيــا: المتهــم الثانــي اشــترك مــع المتهــم 
األول فــي ارتــكاب الجرائــم الــواردة فــي 

البند أوالً.

ذكــر المحامــي محمــد العثمــان أن محكمة االســتئناف الكبرى المدنية أمرت بإلغاء حكم كان يقضي بطرد شــركة من المحالت 
المســتأجرة مــن قبلهــا لــدى مجمــع تجــاري مملوك إلــى الهيئــة العامة للتأميــن االجتماعي والــذي يأمرها بإخالء تلــك المحالت 
ودفــع األجــرة المســتحقة عليهــا، وقضت مجددا بأحقية موكلته باالســتمرار في االنتفاع بتلك المحــالت لقبولها العذر المبدى 
منها بعدما تخلفت عن ســداد األجرة الشــهرية لمدة 5 أشــهر، وقضت أيضا بإبراء ذمة المســتأنفة من مبلغ األجرة نظرا لخطأ 

محاسبي وقع من المستأنف ضدها.

-الهيئــة  ضدهــا  المطعــون  أن  إلــى  وأشــار 
العامــة للتأميــن االجتماعي كانــت قد أقامت 
ضــد موكلته المســتأنفة دعــوى طالبة الحكم 
مــع  للهيئــة،  التابعــة  المحــات  مــن  بطردهــا 
مــع  المتخلــف  األجــرة  مبلــغ  بتأديــة  إلزامهــا 

الفائدة القانونية ومصاريف الدعوى.
المدعــى  بــأن  القــول  مــن  علــى ســند  وذلــك 
عليهــا اســتأجرت من المدعيــة المحات لقاء 
أجــرة شــهرية وقد تخلفت عن ســداد األجرة 
الشــهرية عــن الفتــرة من شــهر أكتوبــر 2018 

ولغاية فبراير 2019.

اســتجاب  درجــة  أول  حكــم  بــأن  وأوضــح 
لطلبــات المدعيــة، إذ جــاء بمنطــوق الحكــم 
مــن  عليهــا  المدعــى  بطــرد  القضــاء  أوال: 
األجــرة  بســداد  إلزامهــا  ثانيــا:  المحليــن، 
تمــام  حتــى  القانونيــة  والفائــدة  المتخلفــة 

السداد مع إلزامها بمصاريف الدعوى.
فلــم ترتضي المســتأنفة هــذا الحكم وطعنت 
الحكــم  ذلــك  بإلغــاء  القضــاء  طالبــة  عليــه 
المصروفــات  المطعــون ضدهــا  مــع تضميــن 

وأتعاب المحاماة.
وقد جاء حكم محكمة االســتئناف مستجيبا 

لمتطلبــات نصــوص قانــون إيجــار العقــارات 
2014، حيــث أن المحكمــة  )27( لســنة  رقــم 
أن  إلــى  حيثياتهــا  مــن  جانــب  فــي  أوردت 
وظيفــة محكمة االســتئناف ليســت مقصورة 
علــى مراقبــة الحكــم المســتأنف مــن حيــث 
ســامة التطبيق وحســب، وإنما يترتب على 
االســتئناف نقــل موضــوع النــزاع فــي حدود 
الدرجــة  محكمــة  إلــى  المســتأنف  طلبــات 
الثانيــة، وإعــادة طرحه عليها بكل ما اشــتمل 
عليــه مــن أدلــة ودفــوع وأوجــه دفــاع جديد 
)...( ومــا كان قــد قــدم من ذلك أمــام محكمة 

أول درجــة لتقــول محكمــة الدرجــة الثانيــة 
كلمتهــا فيها بقضاء مســبب تواجه به عناصر 
الســواء،  علــى  والقانونيــة  الواقعيــة  النــزاع 
فتعيــد مــا ســبق إبــداءه مــن وســائل الدفــاع 
ومــا يعن للخصــوم إضافتــه، فاالســتئناف له 
أثــر ناقل لموضــوع النزاع في حــدود طلبات 

المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.

وأضافــت أنــه مــن المقــرر قانونــا بــأن علــى 
الدائــن إثبــات االلتــزام وعلــى المديــن إثبــات 
التخلــص منــه، وبتطبيق ما ســلف بيانه على 
واقعة النزاع تجد المحكمة أن حقيقة واقعة 
التداعــي تتلخص في أن الطاعنة اســتأجرت 
مــن المطعون ضدهــا عقار التداعــي ولم تقم 
بدفــع األجــرة المتفــق عليهــا للفتــرة المطالب 
دعواهــا  ضدهــا  المطعــون  فأقامــت  بهــا، 
للمطالبــة باألجرة واإلخاء، وحيث أن وكيل 
الطاعنــة قــد حضــر أول جلســة أمــام لجنــة 
المنازعــات اإليجاريــة وعرض مبلــغ المطالبة 
إضافة للرسوم، وأن سبب تخلفه عن السداد 
هــو وجود خطأ محاســبي من قبــل المطعون 
ضدهــا بخصــوص الشــيكات المســلمة إليهــا، 
وقدم نسخة من إخطار طلب استام األجرة 
مرســل للمطعــون ضدهــا، وقــام بإيــداع مبلغ 

المطالبة إضافة للرسوم بذات التاريخ.
وانتهــت المحكمة إلى القــول إنه فإذا كان ما 

تقــدم وكان القرار الطعين قد جانبه الصواب 
فــي إلزامــه للطاعنــة بمبلغ األجــرة واإلخاء، 
المــادة  نــص  إعمــال  يتعيــن  كان  حيــن  فــي 

)38/ 1( من قانون إيجار العقارات.
ولما كان ذلك وكان الطعن المقدم من الطاعنة 
بطلــب إلغــاء القــرار الطعين والحكــم مجددا 
برفــض الدعــوى، وحيــث أن المحكمــة تقبــل 
العــذر المبــدى من وكيل الطاعنــة بعدم دفعه 
لألجــرة، ولذلــك ينتهي قضاء هــذه المحكمة 
القــرار  وإلغــاء  طلبهــا  إلــى  الطاعنــة  إلجابــة 
الطعيــن والحكم مجددا ببراءة ذمة الطاعنة 
مــن مبلــغ األجــرة المطالب بــه وبرفض طلب 
اإلخــاء لقبــول العــذر المبــدى مــن الطاعنــة. 
فلهذه األسباب قضت المحكمة بقبول الطعن 
شــكا وفي الموضوع بإلغــاء القرار المطعون 
عليــه، والقضــاء مجددا ببراءة ذمــة الطاعنة 
مــن مبلــغ األجــرة المطالب بــه وبرفض طلب 

اإلخاء لقبول العذر المبدى من الطاعنة.

إبراء ذمة شركة من متخلفات أجرة تدعي “التأمينات” أنها لم تدفعها

محمد العثمان

تعديل تعويض استمالك من 2.7 مليون إلى 321 ألف دينار
االعــتــراضــات “الــبــلــديــات”  تقديم  بعد  بالحكم  قضت  “االســتــئــنــاف” 

قضــت محكمــة االســتئناف العليــا المدنية الثانيــة بتعديل الحكم المســتأنف من وزارة 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي بخصــوص اســتمالك قطعــة أرض 
كائنة في منطقة سترة، وألزمت المستأنف والمستأنف ضده بالمناسب من المصاريف 

عن درجتي التقاضي. 

وتتمثــل الدعــوى بإصــدار وزارة األشــغال 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
العقــار  مــن  جــزء  علــى  اســتماك  قــرار 
موضــوع الدعــوى فــي العــام 2006 لصالح 
الــوزارة بغرض تخصيصــه للمنفعة العامة، 
حيــث قــدرت لجنــة التثميــن ســعر العقــار 
محــل التداعي بواقــع 75.348 دينارا للمتر 
المربــع لألرض، إال أن المســتأنف ضد مالك 
العقــار اعتــرض علــى التثميــن، وأصــدرت 
ليصبــح  المربــع  للمتــر  التعويــض  بتعديــل 

107.640 دينارا.
أمــام  بالطعــن  العقــار  مالــك  تقــدم  وعليــه 
الحكــم  بطلــب  اإلداريــة،  الكبــرى  محكمــة 

قــرار  تنفيــذ  وقــف  مســتعجلة  وبصفــة 
االســتماك المطعــون عليــه، وإلغــاء قــرار 
آثــاره،  بكافــة  عليــه  المطعــون  التعويــض 
وانتــداب خبيــر من المحكمــة لتقدير قيمة 

التعويض.
المحكمــة  قضــت   2016 العــام  وفــي 
المذكــورة بإلــزام المدعــي عليــه بــأن يؤدي 
للمدعي مبلغ 2796695 دينارا، متضمنًا ما 
تــم ايداعه لحســاب المدعى لدى المســجل 
كتعويــض  دينــارا،   695462 بقيمــة  العــام 
مســتحق عــن كامــل أرض التداعــي، وذلك 
وفقــًا لتقديــر الخبيــر المنتــدب بواقــع 35 

دينارا للقدم المربع لألرض. 

وإذ لــم يلــق القضــاء قبــوالً لــدى الــوزارة، 
فتقدمت بالطعن على الحكم أمام محكمة 
بقبــول  الحكــم  ابتغــاء  العليــا،  االســتئناف 
االســتئناف شــكاً، وفــي الموضــوع أصليًا: 
بإلغــاء الحكم المســتأنف والقضــاء مجددا 
برفــض الدعــوى، مــع تقديــم مجموعــة من 

االعتراضات تقرير الخبير المنتدب.
أمــام  قانونــًا  والمداولــة  االطــاع  وبعــد 
المحكمة المذكورة، أصدرت حكمها المقرر 
بــأن عمــل الخبير ال يعــدو أن يكون عنصرًا 
مــن عناصــر اإلثبــات الواقعية فــي الدعوى 
يخضــع لتقدير محكمــة الموضوع التي لها 
ســلطة األخــذ بما انتهــى المحكمــة إليه إذا 
رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه 
الحق في الدعوى ما دام قائمًا على أسباب 
لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، ومتى 
كان مــا تقــدم وكانت المحكمــة تطمئن إلى 
تقدير هيئة التثمين التي قدرت سعر المتر 

المربــع من العقــار محل التداعي بما يعادل 
640/107 دينــارا للمتــر المربــع لألرض، وال 
تطمئــن إلــى تقديــر الخبير المنتــدب لكونه 
فــي ذات  العقــارات  بأســعار  لــم يسترشــد 
المنطقة أو األســعار الســائدة لدى المكاتب 
العقاريــة أو بعقــود تم تســجيلها لدى جهاز 
المســاحة والتسجيل العقاري، وذلك يكون 
إجمالــي التعويض بقيمة 321520 بدالً من 
2796695 دينــارًا، بخــاف مــا تــم إيداعــه 
المســتأنف  لحســاب  العــام  المســجل  لــدى 

ضده كتعويض عن الجزء المستملك.
وأوضحــت الوزارة في بيان لها بأن تعديل 
المتــر  للســعر  التعويــض  قيمــة  إجمالــي 
المربــع الصادر من عدالة المحكمة قد جاء 
متوازنــا مع أســعار عقــارات المثل في ذات 
المنطقــة بتاريــخ االســتماك 2006 لكــون 
األرض فضاء وغير مخططة وغير متصلة 

بشبكة الطرق.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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أّجلــت المحكمة الكبــرى الجنائية األولى 
ســائًقا  يعمــل  وافــد  قضيــة  فــي  النظــر 
للبطاقــة  آخــر  موظــف  تســليم  اســتغل 
المصاعــد  بشــركة  الخاصــة  االئتمانيــة 
لكونــه  فيهــا  يعمــان  التــي  الكهربائيــة 

إلــى  وعمــد  حســاباتها،  علــى  مؤتَمًنــا 
ســرقتها دون علم األخير واستولى منها 
علــى مبلــغ 450 دينــاًرا، حتى جلســة 15 
بأمــر  المتهــم  إلعــان  المقبــل؛  ســبتمبر 

اإلحالة على محل إقامته.

وافد يسرق البطاقة االئتمانية والكاميرا تضبطه

Û  حــرب خفيــة، وصراعــات )تكســير مجاديــف(، وإقصــاء، وعــروج )دفش( بمســاحة
اآلخــر، هــو باختصــار التوصيف العام لحالة الخصومة بيــن بعض أعضاء المجلس 

النيابي، ونظرائهم البلديين، وفي أكثر من دائرة انتخابية.
Û  ،هــذه الحالــة، ال يمكن نكرانها، أو تجاهــل وجودها، فهي توجز للمواطن البحريني

خصال )األنا( و)األنانية( و)المنفعة الخاصة( التي ال ترحم وال تذر، وال تضع حدودًا 
اخاقيــة فــي التقليل من مكانة الخصــم، ومن حضوره المجتمعي، والخدمي، ولو 

كان على حساب مصالح الناس. 
Û  وبدأت هذه الحالة الغريبة للظهور إلى الســطح بشــكل واضح، مع انتخاب برلمان

2006 حيث انشــقعت )حينها( الغمامة التي أحاطت ببعض الجماهير، فيما يتعلق 
بحداثــة التجربة وطبيعــة مخرجاتها وأهدافها، وبحيث يختص النائب بالتشــريع 

والرقابة والمحاسبة، والبلدي في العمل الخدمي بشتى أنواعه واختافاته. 
Û  ومــا بيــن هذا وهذا، اهتــم بعض من النواب في التخفيف من صعود نجم زمائهم

البلدييــن، وتجنــب دعوتهــم لحضــور اجتماعاتهــم مــع الــوزراء والمســئولين، فيما 
يخــص أمــور الدائــرة تحديــدًا، فــي حين اهتــم بعــض البلديين في الحد من شــأن 
النواب في الساحة الشعبية، وفي التشكيك بنزاهتهم، ومعرفتهم، وأدائهم نفسه، 

خصوصا لمن أعتزم منهم باكرا الترشح للبرلمان، وترك العمل البلدي. 
Û  وشــعللت تجربــة دخــول بعــض البلديين للبرلمــان، تخوف بعض النــواب من تكرار

ذات األمــر معهــم، فــي حيــن تشــجع البعــض اآلخــر مــن البلدييــن للســير على ذات 
النهج الذي أوصل زمائهم للبرلمان، فان فعلها فلماذا ال أفعلها أنا أيضا؟ أنا لست 

بأقل شأن منه.
Û  خاصــة األمــر، أن رغبــة إعــادة الترشــح مجــددا، ُتمهــد -ببعــض الحــاالت- بشــكل

خاطــئ، مــن كا الطرفيــن )النائــب والبلــدي(، بخصومــة فجــة غيــر معلنــه، نتاجهــا  
األول واألخير تعطيل مصالح الناس وهدر أولوياتهم.

Û  هــذا الواقــع الُمــر، يجــب أن يعــي اليــه الناخب جيــدًا، ويهتــم ألن يكون مــن أوائل
مخرجــات تقييــم أداء مــن ينتخــب نيابيًا وبلديــا، وهل هم جديــرون بثقته أم ال؟ 

وهل هم بحاجة لميثاق شرف فيما بينهم، أم ال؟

صراع العروش 
بين النواب 

والبلديين

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

فــض  لجنــة  إن  المهــدي  محمــد  المحامــي  قــال 
المنازعات اإليجارية أمرت بإلزام شــركة صرافة 
الــذي تســتأجره فــي  بــأن تخلــي المحــل  ماليــة 
موكلهــا والكائــن بمنطقــة الَكــَوَرة؛ لعــدم إباغهــا 
صاحب المحل برغبتها في التجديد قبل 3 أشهر 
بحســب قانــون اإليجــارات، كمــا ألزمــت الشــركة 
أتعــاب  ومقابــل  بالمصروفــات  عليهــا  المدعــى 

المحاماة.
وأوضح وكيل المدعي أن موكله قد رفع الدعوى 
وذكر فيها بأن شركة الصرافة المدعى عليها، قد 
اســتأجرت منه المحل الكائن في منطقة الكورة، 
وانتهــى عقد اإليجار بانتهــاء مدته المحددة في 
العقــد بتاريــخ 1 مايــو 2018، األمــر الــذي حــدا 
بالمدعــي لتقديــم دعــواه وطلــب فيهــا القضــاء 
بإلــزام شــركة الصرافــة المدعــى عليهــا بإخــاء 
المحل النتهــاء عقد اإليجار، وإلزامها المصاريف 

شاملة أتعاب المحاماة.
فيمــا تقــدم وكيــل شــركة الصرافــة بمذكــرة دفع 

فيهــا بامتــداد عقد اإليجار وفقا لنــص الماد 35/ أ 
مــن قانــون إيجار العقــارات، مدعيا بــأن المدعى 
فــي  برغبتهــا  المحــل  صاحــب  أخطــرت  عليهــا 
التجديد، فيما دفع المحامي محمد المهدي بعدم 
اإلخطار قبل الموعد القانوني النتهاء العقد وهو 

3 أشهر قبل تاريخ انتهائه.
مــن جهتهــا قالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا 
بــأن المــادة األولى من قانــون اإلثبات تنص على 

أنــه علــى الدائــن إثبــات االلتــزام وعلــى المديــن 
التخلــص منــه، كما نصت المــادة )13/ 1( من ذات 
القانــون علــى أنــه يعتبــر المحــرر العرفــي صادرا 
ممــن وقعــه، مــا لم ينكــر صراحة ما هو منســوب 
إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وحيث 
إنــه عــن طلــب طــرد المدعــى عليــه مــن المحــل 
النتهاء عقد اإليجار، فلما كانت المادة )35/ أ( من 
قانون إيجار العقارات قد نصت على أنه “ينتهي 
عقــد اإليجــار بانتهــاء مدتــه المحــددة فيــه، فإذا 
انتهــت وظــل المســتأجر منتفعا بالعيــن المؤجرة 
مــع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه، اعتبر 

العقد ممتدا لمدة مماثلة وبذات الشروط”.
ولفتــت إلــى أن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين 
قــد تضمــن بــأن مــدة العقــد تنتهــي فــي 1 مايــو 
2018، وأن مــدة العقــد قــد انتهــت، ولــم تبــادر 
فــي  برغبتهــا  المدعــي  بإخطــار  عليهــا  المدعــى 
تجديــد العقــد قبــل 3 أشــهر مــن انتهائــه، وفقــا 

للمادة 35/ أ.

محمد المهدي

ــعــقــد ــر بــتــجــديــد ال ــؤجـ ــمـ ــا الـ ــهـ ــاغـ ــدم إبـ ــعـ  لـ

طرد شركة صرافة من محلها

أرجــأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة واقعــة 
بيــع وتعاطــي مــادة الهيروين المخــدرة، إذ 
تــم القبــض علــى البائــع منهمــا وفــي كميــن 
وعند تفتيش مســكنه شوهد شقيقه بحالة 
غيــر طبيعيــة، حتــى جلســة 21 أغســطس 
المقبل؛ لاطاع والرد مع التصريح بصورة 
مــن األوراق مــع األمــر باســتمرار حبســهما 

لحين الجلسة المقبلة.
 وجــاء فــي التفاصيــل أن إدارة مكافحــة 
المخــدرات كانــت قــد أبلغت النيابــة العامة 
إلــى  توصــل  اإلدارة  ضبــاط  أحــد  بــأن 
األشــخاص  أحــد  قيــام  مفادهــا  معلومــات 
بقصــد  المخــدرة  المــواد  وإحــراز  بحيــازة 
االتجــار والتعاطــي، وبمزيد مــن التحريات 
تبين أن المتحري عنه هو المتهم األول، إال 
أن التحريات لم تتمكن حينها من الوصول 
إلــى اســمه الثاثي أو حتى عنــوان إقامته، 
إال أنــه عــرف بأنــه يقيم في مدينة عيســى، 

فتمــت االســتعانة بأحــد المصــادر الســرية 
للوصــول إليــه واالتفــاق معــه علــى شــراء 

كمية من المواد المخدرة.
إذ تمكــن المصــدر مــن التواصل مــع المتهم 
األول واتفق معه على شراء كمية من مادة 
الهيرويــن المخــدرة بقيمــة 20 دينــاًرا، على 
أن يكون مكان وزمان التســليم بالقرب من 

مسكنه في تمام الساعة 11:00 مساء.
إلــى  والتوّجــه  عمــل  فريــق  تشــكيل  فتــم 
المــكان المتفــق عليــه وانتظــروا فــي مكان 
االســتام  عمليــة  مشــاهدة  مــن  يمكنهــم 
الوقــت  فــي  المتهــم  إذ شــوهد  والتســليم، 
المنــازل،  أحــد  مــن  يخــرج  عليــه  المتفــق 
وبعــد االنتهــاء مــن العمليــة تمــت مداهمته 

والقبض عليه.
وعنــد تفتيــش مســكن المتهم األول شــاهد 
أفراد شــرطة اإلدارة شــخصا في حالة غير 
طبيعية يخرج من المنزل، تبين أنه شــقيق 

المتهــم وبالقبض عليه وتفتيشــه لم يعثروا 
بحوزته على أي من المواد المخدرة.

تــم  األول  المتهــم  غرفــة  تفتيــش  وأثنــاء 
بداخلــة  كيــس شــفاف  علــى  فيهــا  العثــور 
مــن  غــرام   0.50 يــزن  أصفــر  مســحوق 
داخلهــا  ورقيــة  ولفافــة  المخــدر،  الهرويــن 
 1.9 تــزن  المخــدرة  الهيرويــن  مســحوق 
غــرام، وعــدد 6 أقــراص مخــدرة، و3 أوراق 
لــف كاغــد، باإلضافــة إلى مجموعــة أكياس 
شــفافة بهــا آثار لمــواد مخــدرة، ومبلغ 145 
أنهــم  يعتقــد  ســعودي  ريــال  دينــارا و100 

حصيلة بيع للمواد المخدرة.
فأحالتهمــا للمحاكمة على اعتبار أن المتهم 
األول حــاز وأحــرز بقصــد البيــع والتعاطــي 
مــادة الهيرويــن المخدرة فــي غير األحوال 
المرخــص بها قانوًنــا، وللمتهــم الثاني تهمة 
أنــه حاز وأحرز بقصــد التعاطي ذات المادة 

المخدرة.

ــي كــمــيــن  ــ ــا “مـــكـــافـــحـــة الــــمــــخــــدرات” ف ــم ــه ــت ــط ــب ض

القبض على شقيقين يبيعان “الهيروين”
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اختتــام برنامج التدريب الصيفــي “Tech Valley” لـ 2019

“إنجاز” تدعم 58 بحرينيا “رقميا”

اختتمــت إنجــاز البحريــن يوم أمس األحد برنامج التدريب الصيفي “Tech Valley” لعام 
2019 بمشــاركة 58 طالًبــا، وذلــك بالتعــاون مــع كل مــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” ومعهــد 
المواهــب  لدعــم  البرنامــج  ويهــدف   ،”BIBF“ والماليــة  المصرفيــة  للدراســات  البحريــن 
البحرينية الشــابة وإعدادهم لمســتقبل التكنولوجيا الرقمي من خالل تزويدهم بالمعرفة 

والمهارات المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة.

 وقالــت المديــر التنفيــذي لمؤسســة إنجــاز 
فــي  “نحــرص  الســرواني  هنــاء  البحريــن، 
تهيئــة  علــى  البحريــن  إنجــاز  مؤسســة 
ســوق  علــى  للتعــرف  وتجهيزهــم  الطلبــة 
المؤسســات  مــع  التعامــل  وكيفيــة  العمــل 
التقنيــة واكتســاب الخبرات مــن الموظفين 
المتطوعيــن في برامج متعــددة باعتبارهم 
قادة المســتقبل، وستســتمر إنجــاز البحرين 
على مســاعدة وتوجيه الطالب الستكشاف 
إمكانياتهم من خالل توفير برامج المعرفة 

وورش العمل اإلبداعية”.
 مــن جانبه، أكــد الرئيس التنفيذي لصندوق 
العمل “تمكين”، إبراهيم جناحي، على الدور 
الرئيــس الــذي يؤديه الشــباب ومســاهمتهم 
الفاعلــة فــي دعم توجهات االبتــكار وتنويع 
التنميــة  أهــداف  يحقــق  فيمــا  االقتصــاد 

المســتدامة، موضًحا أن مــا تقدمه “تمكين” 
مــن برامــج ودعم لمبــادرات تســتهدف فئة 
الشــباب يصــب فــي تحقيــق تلــك األهــداف 

االستراتيجية.
 ولفــت إلــى أن البرنامج يقــدم فرصة مهمة 
نحو تحقيق تلك األهداف، وذلك من خالل 
فتــح المجــال أمــام الطلبــة لكســب المعرفة 
فــي التحــول التقنــي الــذي يشــهده العالــم، 
فضــالً عــن إعدادهم لتلبية متطلبات ســوق 
العمــل من خــالل برنامج متكامل يقوم رفع 
التحــول  مجــال  فــي  والمهــارات  القــدرات 
الرقمــي والتطــور التقنــي وتطبيــق المعرفة 

بشكل عملي. 
“BIBF”، أحمــد  قــال مديــر معهــد  بــدوره،   
الشــيخ “نســعد بأن نكون الشــريك المعرفي 
لهــذه البــادرة المميــزة، حيــث يركــز المعهــد 

التعليــم  وحلــول  مبــادرات  توفيــر  علــى 
والتدريــب الرقمي إلعداد طــالب المدارس 
الثانوية لسوق العمل الحيوي، ويعد طالب 
اليــوم مــن الجيــل الرقمــي وهــم أكثــر تقبالً 
للتكيف مع التقنيات الحديثة، ولهذا نهدف 
لدعم طالب الثانوية في رحلتهم التعليمية 
وصقــل مهاراتهــم العمليــة والمعرفيــة فــي 

جميع جوانب التطوير الوظيفي. 

الشيخ: المهارات الشخصية لم تعد كافية 

وأضــاف أنــه لــم تعــد المهــارات الشــخصية 

هــذا  ويعمــل  اليــوم،  العمــل  لســوق  كافيــة 
الرقميــة  المهــارات  فجــوة  لســد  البرنامــج 
وتهيئتهم للنجاح في وظائفهم المستقبلية.

 يشار إلى برنامج “Tech Valley” يركز على 
تقويــة طالب المــدارس الثانوية في مجال 
التكنولوجيــا الرقميــة. ويتيــح لهــم الفرصة 
بأحــدث  جيــدة  معرفــة  علــى  للحصــول 
العصــر؛  هــذا  فــي  التكنولوجيــة  المفاهيــم 
البرنامــج علــى توفيــر  تقــوم فكــرة  حيــث 
خــط  وجــود  لضمــان  مباشــر  مهنــي  مســار 
ثابــت مــن المهنييــن المتعلميــن فــي مجــال 

التكنولوجيا.

المشاركون في ختام برنامج التدريب الصيفي

المنامة مباشر

أظهرت البيانات المالية شركة الفنادق 
بورصــة  فــي  الُمدرجــة  الوطنيــة، 
البحريــن، هبوط أرباحها العائدة علي 
المســاهمين في الربع الثاني من العام 
الجــاري، بينمــا ارتفعــت خــالل فتــرة 
الســتة أشــهر األولي. وهبطت األرباح 
بنســبة 226.5 % إلــى 184.879 ألــف 
 ،2019 مــن  الثانــي  الربــع  فــي  دينــار 
مقابــل 603.782 ألف دينــار في الربع 
الثانــي من العام الماضــي، طبًقا لبيان 
لبورصــة البحريــن. وانخفــض العائــد 
بنهايــة  فلــس   2 ليبلــغ  الســهم  علــى 

الربــع الثاني، مقابل 6 فلس في نفس 
الفترة من العام الماضي.

أربــاح  زادت  اآلخــر،  الجانــب  علــى   
الشــركة فــي الفتــرة مــن بدايــة ينايــر 
وحتــي نهاية يونيو مــن العام الحالي 
ألــف   788.661 إلــى   % 54.5 بنســبة 
دينــار، مــن مبلــغ 358.765 ألــف دينار 
 .2018 عــام  مــن  األشــهر  نفــس  فــي 
وبشــأن ربحيــة الســهم خــالل النصف 
األول، فقــد بلغــت 7 فلــس، مقابــل 3 
فلــس خــالل النصــف األول مــن عــام 

.2018

227 % انخفاض أرباح “الفنادق الوطنية”

المنامة - بروأكت لالستشارات

قال منظمو “ملتقى ومعرض تطوير األعمال في الصناعات الصحية والطبية- بدفيكس 2019” إن الملتقى سيعمل 
على استكشاف وتشجيع المزيد من الصناعات الوطنية في المجال الصحي، بما في ذلك صناعة األدوية والمعدات 
والمستلزمات الطبية لتوفير متطلبات المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز وعيادات وصيدليات في البحرين 
ودول مجلــس التعــاون، إضافــة إلــى جذب االســتثمارات الخارجيــة في هذا المجال، وبما يســهم في تحقيق ما بات 

يعرف بـ “األمن الدوائي”، وتعزيز النمو االقتصادي بشكل عام.

تحــت   2019 بدفيكــس  ملتقــى  ويقــام 
رعايــة رئيــس المجلــس األعلــى للصحة، 
الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــد 
أكتوبــر  23 و24  يومــي  آل خليفــة  هللا 
مــن  كل  قبــل  مــن  وبتنظيــم  المقبــل، 
شــركة “بروأكــت” لالستشــارات الدوليــة 
المتحــدة  والمجموعــة  البحريــن،  مــن 
االســتثمارات  إلدارة  الخليجيــة 
الجبيــل  فــي  الصناعيــة  واالستشــارات 

بالمملكة العربية السعودية.
خالــد  “بروآكــت”  لـــ  التنفيــذي  الرئيــس   
بومطيع، أوضــح أن هذا الملتقى يواكب 
 2030 البحريــن  مملكــة  رؤيــة  أهــداف 

اقتصــاد  نحــو  التوجــه  لناحيــة  خاصــة 
المعرفــة واســتثمار إمكانيــات البحريــن 
البشــرية والعلميــة في تطويــر االقتصاد 
الوطني وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي.
لـــ  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
“المتحــدة الخليجيــة”، محمــد الخالــدي، 
إن ملتقــى بدفيكــس 2019 يرّكــز علــى 
التــي  والطبيــة  الدوائيــة  الصناعــات 
تعــد مــن المجــاالت الصناعيــة الواعــدة 
خصوًصــا  التعــاون،  مجلــس  دول  فــي 
مــع وجــود اتفاقيــة الشــركات الموحــدة 
لألدويــة والمســتلزمات الطبية في دول 

مجلس التعاون”.

ينطلــق 23 أكتوبــر تحت رعاية رئيــس “األعلى للصحة”

“بدفيكس” يحفز صناعات األدوية
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منتجات الحالل تنمو 
باالقتصاد الروسي

يســعى المزيد من المنتجيــن والموزعين 
المســلمة  الطوائــف  رغبــات  تلبيــة  إلــى 
فــي روســيا التي تشــّكل نحــو 15 % من 
الســكان، كمــا أنهــم يحاولــون فــي بعــض 
النقانــق  تعــرف  ال  التصديــر.إذ  األحيــان 
التــي يصنعها أرســالن غيزاتولين كســاًدا 
مــن  يعانــي  زال  مــا  االقتصــاد  أن  رغــم 
الركود في روسيا، ويعتمد هذا المستثمر 
في ضواحي موســكو على االزدهار الذي 

يشهده سوق المنتجات الحالل.
مصنعــه  يديــر  الــذي  أرســالن  يقــول   
للحــوم منــذ ســبع ســنوات فــي ضاحيــة 
األخيــرة،  الســنوات  “فــي  تشــيولكوفو  
أصبــح الحــالل نوًعــا مــن الموضــة فــي 

روسيا”.

تشيولكوفو - أ ف ب

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العــام أمــس األحــد عنــد مســتوى 1,534.16 بانخفــاض 
وقدره 3.62 نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يوم الخميس الماضي، في حين أقفل مؤشر 
البحريـــن اإلسالمـــي عند مستوى 762.95 بانخفاض وقـــدره 6.48 نقطة مـقارنـــة 

بإقفالـه السابق.

مليــون   1.66 الـمستثـــمرون  وتــداول   
ســهم، بقيـــمة إجـمـــالية قدرهــا 267.5 
خــالل  مــن  تنفيذهــا  تـــم  ديـنـــار،  ألــف 
الـمستثـــمرون  ركــز  حيــث  صفقــة،   68
تعامالتـــهم علــى أســهم قطــاع البنــوك 
التجاريــة والتــي بلغــت قيـــمة أســهمه 
الـمتداولـــة 112.57 ألــف ديـنـــار أي مــا 
نسبته 42.09 % من القيـــمة اإلجـمـالية 
للتــداول وبكـــمية قدرهــا 827.05 ألــف 
سهم، تـم تنفيذها من خالل 28 صفقة.
فــي  والكويــت  البحريــن  بنــك  وجــاء   
الـمركـــز األول إذ بـــلغت قيـــمة أســهمه 
مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   65.86 الـمتداولـــة 
نســبته 24.62 % مــن إجـمـالـــي قيـــمة 
قدرهــا  وبكـــمية  الـمتداولـــة  األســهم 
135.56 ألــف ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن 

خـالل 10 صفقات.
 أمـــا الـمركـــز الـثـانــــي فكـــان لـــمجموعة 
بقيـــمة قدرهــا  الماليــة  اتــش  جــي اف 
نســبته  مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   51.16

19.13 % مــن إجـمـالـــي قيـــمة األســهم 
 553.72 قدرهــا  وبكـــمية  الـمتداولـــة 
ألف ســهم، تـــم تنفيذها مـــن خـــالل 11 

صفقة.
بقيـــمة  )بتلكــو(  شــركة  جــاءت  ثـــم 
قدرهـــا 36.56 ألف ديـنـــار أي ما نسبته 
13.67 % مــن إجـمـالـــي قيـــمة األســهم 
الـمتداولـــة وبكـــمية قدرهــا 95.51 ألف 
سهم، تـم تنفيذها من خالل 3 صفقات.

“البورصة”: تداول 1.7 مليون سهم

22 يوليو 2019 االثنين
19 ذو القعدة 1440

 
 

المحرر االقتصادي

Û  ألزمــت وزارة التجــارة والصناعــة الكويتية تجار المعــادن الثمينة

)محــالت الذهــب( بإعالن أســعار مصنعية المشــغوالت في مــكان بارز 

وظاهر في محالتهم.

Û  والمصنعية هي كلفة تشكيل المعادن وهامش الربح الذي يتقاضاه

الصائــغ مــن عمليــة البيع. بمعنى أن الشــخص الذي يشــتري مصاغا ذهبيا من عيــار 21 مثال بـ 100 دينار، 

فإنه سيدفع قيمة الذهب )الغرام مضروبا بسعر ذلك اليوم( مضافا عليه كلفة مصنعية.

Û  وإذا اعتبرنا أن المصاغ الذهبي وزنه 5 غرامات وسعر الغرام الواحد 15 دينارا، فإن سعر الذهب صافي

يساوي 75 دينارا، ما يعني أنه دفع 25 دينارا كلفة المصنعية، وهو مبلغ يخسره عند إعادة بيع الُمصاغ.

Û  واألمــر ينطبــق علــى جميــع المعــادن الثمينة كالبالتيــن والفضة وغيرهــا، وكذلك األمر بالنســبة لألحجار

الكريمة ال سيما إذا كانت )وهي بالعادة كذلك( مشكلة مع الذهب.

Û  والســؤال: لمــاذا ال تطبــق البحريــن هــذا اإلجــراء كــون فيــه خدمة وفائــدة للمســتهلك، وهــو يتوافق مع

األنظمــة فــي المملكــة، حيــث تقضي سياســة الســوق الحــر المعتمدة بضرورة إبراز ســعر الســلعة بشــكل 

واضــح، مــع تــرك تحديــد المبلــغ للتاجــر وهذا ينطبــق على جميع الســلع في مختلف األســواق، ليتســنى 

للمشتري إجراء مقارنة والشراء من المكان الذي يناسبه.

Û  يعتبر الذهب البحريني )الُمصاغ والمشّكل في المملكة( األجود والمفضل على مستوى المنطقة، كما أنه

يتمتــع بســمعة عالميــة طالما ارتبطت باســم المملكة وتاريخها العريق. ضبط األســواق يعطي مزيدا من 

الشفافية والمصداقية، فلَم ال؟

لَم ال؟

mazin.alnsour
@albiladpress.com

مازن النسور

المحرر االقتصادي من الجفير

المنامة - إدامة

لالســتثمار  البحريــن  شــركة  وقعــت 
ضمــن  األول  العقــد  )إدامــة(،  العقــاري 
األساســيين  المســتأجرين  سلســلة 
المحــرق  غــرب  “ســعادة”  لمشــروع 
نصيــف.  ومطعــم  مقهــى  مــع  وذلــك 
وبهذه المناســبة قال الرئيس التنفيذي 
للشــركة، أمين العريض “يســعدنا أخيًرا 
مــع  العمــل  عقــود  توقيــع  فــي  البــدء 
الفريــد  المشــروع  لهــذا  المســتأجرين 
مــن نوعــه. كمــا تشــرفنا بشــكل خــاص 
الشــراكة مــع أحــد أبــرز المطاعــم علــى 
نصيــف”،  “مطعــم  المحلــي  المســتوى 
مهًمــا  جانًبــا  للــزوار  يعكــس  والــذي 
ومــن  وتاريخهــا.  المملكــة  ثقافــة  مــن 
المقــرر أن يفتــح مقهــى نصيــف أبوابــه 

للــزوار بالتزامــن مــع تدشــين مشــروع 
ســعادة فــي نوفمبــر 2019، الــذي يمتاز 
بتصميمه الفريــد وإطاللته البانورامية 
علــى البحر والمنتزهات. كما “أننا ندعو 
الخــاص  القطــاع  مؤسســات  مختلــف 
إلــى االســتفادة مــن الوحــدات المتاحة 
فــي مســاحة التأجيــر داخل المشــروع، 
مثاليــة ألصحــاب  فرصــة  تعــّد  والتــي 
مشــاريع  وكذلــك  والمقاهــي  المطاعــم 

قطاع الترفيه العائلي”. 
من جهتها، قالت صاحبة مقهى ومطعم 
نصيــف، أمينــة نصيف “نحــن فخورون 
بانضمامنــا لمشــروع ســعادة الــذي يعــد 
مــن أكبــر المبادرات الســاعية إلى تلبية 
تطلعات المواطنين في البحرين. ويعد 

مقهــى نصيف مشــروع توارثته أجيال 
عائلتنــا منــذ تأســيس أول فروعــه فــي 
وحتــى   1920 عــام  الفاضــل”  “فريــج 
افتتــاح أحــدث الفــروع عــام 2013 في 
بــاب البحريــن. نســعى دائًما مــن خالله 

إلــى تقديــم تجربة مختلفة في فروعنا 
العديــدة عبــر إدخــال عناصــر تصميــم 
مميــزة تنســجم مــع المواقــع المختلفة، 
وســنعمل علــى تطبيــق ذلــك فــي فــرع 

مشروع سعادة أيًضا”.

عقب إبرام الشراكة بين إدامة و”نصيف”

“إدامة” توقع أول عقود المستأجرين لـ “سعادة”

“مورالند للتطوير” تطرح فلال بمساحات تبدأ بـ 300 متر
ــار ــك العقـ ــار وتملـ ــعار: دع اإليجـ ــهر... والشـ ــي 8 أشـ ــروع فـ ــاز المشـ إنجـ

كشــف المدير العام لشــركة مورالند للتطوير العقاري، ابراهيم الموســوي، 
عن أن الشــركة تســتعد لطرح مشــروع فلل مورالند 1 بمســاحة ال تقل عن 

300 مترا للوحدة الواحدة وبسعر تنافسي جدًا. 

وعــن مميــزات المشــروع الــذي الذي 
فــي  ســكنية  وحــدات   10 يضــم 
مراحلــه األولــى، قــال الموســوي في 
تصريــح خاص لـ” البــالد” “إن العميل 
سيكون بمقدوره تحقيق رغباته في 
عمليــة تصميم بنــاء منزله ومتابعته 
وذلــك  بــأول،  أوالً  تنفيــذه  مراحــل 
االتفاقيــة  العميــل  توقيــع  بمجــرد 
وتســليم الدفعــة األولى مــن إجمالي 
المبلــغ المســتحق )المقــدم( البالغ 10 
آالف دينــار.و أضــاف “أننا نطمح من 
1 أن  خــالل مشــروع فلــل مورالنــد 
يكــون العميــل هــو الرابــح األكبر في 

هذه الصفقة مساحًة وسعرًا”.

دع اإليجار وتملك العقار

وعــن الهــدف مــن إنشــاء المشــروع، 
ذكــر الموســوي “أن الشــركة تســعى 
وبــذل  العمــالء  لتحقيــق طموحــات 
بتحقيــق  االهتمــام  مــن  أكبــر  قــدر 
تطلعاتهــم، ألننــا نؤمن أنــه آن األوان 
بيــت  علــى  العميــل  يحصــل  لكــي 
األحالم الذي طالما حلم في الســكن 

بين جدرانه”. 
وبسؤاله عن موعد اكتمال المشروع 
الــذي تم البــدء في أعمالــه قبل أيام 

قليلــة أفصــح المديــر العــام لشــركة 
مورالنــد للتطويــر العقــاري، عــن انــه 
ســيتم انجاز المشروع في غضون 8 
أشــهر كحــد أقصى لتكــون الوحدات 
جاهــزة لتســليمها لمســتحقيها، علــى 
أن تبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن خطــة 

عمــل الشــركة إبتداًء مــن عام 2020 
مــن خــالل البــدء مجــددًا بعــون هللا 

تعالى في مشروع فلل مورالند 2. 
رواجــًا  ســيلقى  المشــروع  أن  وأكــد 
كبيــرا من قبل المواطنين، ألن هدف 
الشــركة األساســي هــو التأكيــد على 
بالدرجــة  العميــل  احتيــاج  مالمســة 

األولى. 
وأضاف الموســوي أن التركيز سوف 
ينصــب كثيــرا علــى وســائل اإلعــالم 
المشــروع  هــذا  لتســويق  المختلفــة 
الفريــد مــن نوعــه، مبديــا تفاؤله من 
أجــل  مــن  الجهــات  جميــع  تعــاون 
متقدمــة  خطــوة  ليكــون  إنجاحــه 
لصالــح المواطــن فــي تأميــن ســكنه 
المســتقبلي وبالتالــي المســاهمة في 

تعزيز عجلة االقتصاد الوطني.

إبراهيم الموسوي

خالد بومطيع
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قالت مصادر مصرفية إن مصرف البحرين المركزي بدأ التحرك لحل قضية األموال التي توجد في حسابات مصرفية ساكنة 
بالبنوك المحلية، وال يطالب بها أصحابها منذ سنوات في أول مسعى من نوعه يقوم به المصرف المسؤول عن مراقبة وتنظيم 

عمل القطاع المصرفي في المملكة.

اجتماعــًا  المركــزي  المصــرف  وعقــد 
منتصف يونيو الماضي وخالل الشهر 
الجــاري لبحــث القضيــة والتعــاون مع 
البنوك لحلها، بعد أن أجرى استطالعًا 
فــي نوفمبر مــن العــام 2018 للوقوف 

على أبعاد القضية.
والحــظ مصرف البحريــن المركزي أن 
عدًدا من المؤسسات المالية المرخص 
لهــا تحتفــظ بأمــوال “ســاكنة” و”غيــر 
مطالــب بهــا” لفتــرة طويلة مــن الزمن 
لالتصــال  فعالــة  تدابيــر  اتخــاذ  دون 
بالعمــالء أو إعــادة تنشــيط أو إعــادة 
الســداد والدفــع إلى أقربــاء الزبائن أو 

الى الجهات ذات العالقة.
ودعا المصرف المركزي بنوك التجزئة 

لبــذل جهــود إضافية لتنظيــم أوضاع 
هذه الصناديق من أجل حل المشــكلة 

تماًما بحلول نهاية ديسمبر 2019. 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  وألــزم 
البنــوك تقديــم تقريــر مرحلــي شــهري 
لــدى  اإلشــرافية  اتصالهــم  إلــى جهــة 
المصرف المركزي بشأن هذه األموال، 
بــدًءا مــن أغســطس 2019، إذ يجــب 

تقديم هذا التقرير في نهاية كل شهر. 
وهــذا هو التحــرك األول على ما يبدو 
لحــل  المركــزي  المصــرف  قبــل  مــن 
هــذه القضيــة، في مؤشــر يوحــي بأن 
المبالغ قد تكون كبيرة نســبيًا. وتشير 
مصــادر مصرفيــة إلــى أن هنــاك مبالغ 
فــي حســابات مصرفية ال يســأل عنها 
أصحابها لعدد من األســباب والتي قد 
يكون من بينها تغيير العناوين أو نقل 
الزبــون لتعامالتــه المصرفية إلى بنك 
آخر، أو عدم تواصل أصحابها لكونهم 
أجانب أو مقيمون عملوا لفترة معينة 
فــي البالد ثم غادروا دون أن يصفروا 
وافاهــم  آخريــن  ربمــا  أو  حســاباتهم 

األجل.

“المركزي” يتحرك لحل قضية “األموال المنسية”
أصـــحـــابـــهـــا بـــهـــا  يـــطـــالـــب  بـــالـــبـــنـــوك ال  ــات  ــ ــاب ــ ــس ــ ــي ح ــ فـ مـــبـــالـــغ 

أموال في حسابات ساكنة ال يطالب بها أحد بالبنوك البحرينية

ا في االنفتاح االقتصادي البحرين بالمركز “57 “ عالميًّ
جــي إم  ــي  ــ بـ ــي  ــ كـ ــة  ــ ــرك ــ ش ــن  ــ مـ ــد  ــ ــدي ــ ج ــر  ــريـ ــقـ ــتـ لـ ــا  ــ ــًقـ ــ وفـ

ذكر تقرير صادر عن شركة كي بي إم جي أن البحرين حلت في المركز الـ 
ا في مجال االنفتاح االقتصادي وجودة المؤسسات. وأصدرت  57 عالميًّ
شــركة كــي بــي إم جي تقرير مؤشــرات إمكانيــات النمو الــذي يقّيم 180 
دولة على مســتوى إمكانيات اإلنتاجية، ويصّنفهم وفق درجات تتراوح 
مــن صفــر إلــى 10 بنــاًء علــى 26 مؤشــر. وأظهــر التقريــر التــوّزع العالمي 
للــدول التــي احتلــت أعلــى المراتب إذ نجد دواًل من آســيا وأوروبا ضمن 

المراكز العشرة األولى.

قســم  ورئيــس  الشــريك  وقــال   
االستشــارات في شــركة كــي بي إم 
راماشــاندران  البحريــن،  فــي  جــي 
نارايانــان “ُيظِهــر التقريــر أن الــدول 
التــي  ــا  عالميًّ األفضــل  األداء  ذات 
أســس متينــة  إرســاء  مــن  تمّكنــت 
للنمــو، هي الــدول التي يتعّين حذو 
حذوهــا. الجديــر بالذكــر أن الــدول 
األصغــر حجًما مثل كوريا الجنوبية 
المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات 

حيــث  مــن  ســريًعا  تقدًمــا  تحقــق 
مراتــب المؤشــر، فيما تســّجل غالًبا 
االقتصــادات فــي طور النمــو تقّدًما 
االقتصــادات  مــن  أســرع  بوتيــرة 
صعيــد  علــى  النظيــرة.  المتطــّورة 
البحرين، أسهم االنفتاح االقتصادي 
وجــودة المؤسســات فــي أن تحــل 
الســتين  المراتــب  ضمــن  المملكــة 
العامليــن  هذيــن  إن  إذ  األولــى، 
أساســيان فــي إرســاء أســس النمــو 

االقتصادي المستدام”.
الخبيــرة  أفــادت  ناحيتهــا،  مــن   
فــي  ســلفين  يائــل  االقتصاديــة 
شــركة كــي بــي إم جي فــي المملكة 
المتحــدة ومعــّدة التقرير بــأن “دواًل 
عديــدة حــول العالــم مــا زالــت دون 

المستوى المطلوب على صعيد عدد 
من المؤشــرات المهمة مثل شفافية 
وضــع السياســات وجــودة األنظمة. 
وكمــا ُيظِهر التقريــر، يمكن إلحداث 
أن  المجــال  هــذا  فــي  التحســينات 
مــن  أوســع  لنطــاق  الطريــق  يمّهــد 
أساًســا  ستشــّكل  التــي  التغييــرات 

للنمو المستقبلي”.
ويشــير التقرير إلى حلول سويسرا 
فــي المركــز األول تليها هولنــدا. أّما 
فــي مــا يتعّلق بالــدول األخرى التي 
حّلــت فــي المراكــز العشــرة األولــى، 
فقــد تمّكنــت كل مــن لوكســمبورغ 
وفنلنــدا التقــّدم علــى النرويج فيما 
ســّجلت كل من موريشيوس وجزر 
تقّدًمــا  الجنوبيــة  وكوريــا  البهامــا 

بارًزا.

راماشاندران نارايانان

المنامة - كي بي إم جي

المنامة - المصرف المركزي

حــذر مصــرف البحريــن المركــزي المســتهلكين مــن التعامــل مــع جهــات غيــر مرخصــة تســوق 
لالســتثمار في األوراق المالية في البحرين خالل الرســائل النصية القصيرة )sms( والمكالمات 
الهاتفيــة والمواقــع اإللكترونيــة. وذكــر المصرف في بيــان أن هذا التحذير يأتــي نتيجة ما يتم 
تداولــه وترويجــه مــن خــالل شــركة وهمية تحــت مســمى “البنك المتحــد لالســتثمار” المدعية 
بانهــا مرخصــة مــن قبــل مصــرف البحرين المركــزي لتقديــم خدمــات إدارة األصول، الوســاطة 
والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية.  ونــوه “البحريــن المركــزي” بــأن الشــركة المذكــورة غيــر 
مرخــص لهــا مــن قبــل المصــرف وبأن نشــاط ترويــج الخدمــات الماليــة للمقيمين فــي البحرين 
ينــدرج ضمــن الخدمــات الماليــة الخاضعــة للرقابــة بموجــب قانــون مصــرف البحريــن المركزي 
والمؤسســات الماليــة لســنة 2006، وحرصــًا على توعية المســتهلكين وتحذيرهــم من مثل تلك 
األعمــال واألنشــطة، يشــدد المصرف علــى ضرورة توخــي أقصى درجات الحيطــة والحذر من 
الوقوع في مخاطر االستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة 
وأعمــال األوراق الماليــة أو العمــالت األجنبيــة مــع أي شــخص أو أشــخاص أو مؤسســات أو 
شــركات أو مواقــع إلكترونيــة بما فيها وســائل التواصــل االجتماعي، دون التأكــد من حصولهم 

على التراخيص الالزمة من مصرف البحرين المركزي لمزاولة تلك األعمال واألنشطة.

تحذير من مؤسسات مالية غير مرخصة

شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  زار 
ألمنيــوم البحرين )البا(، الشــيخ دعيج 
الصهــر  خــط  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن 
الســادس صباح أمس األحــد الموافق 
21 يوليو 2019، وذلك لتفقد المراحل 
األخيرة إلنشــاء خط الصهر الســادس 
المتبقيــة  الصهــر  خاليــا  وتســليم 
للتشغيل اآلمن لخط الصهر السادس، 
التنفيذيــة  اإلدارة  أعضــاء  بمرافقــة 
وفــرق العمــل بخــط الصهــر الســادس 
ومحطــة الطاقــة 5. وبهــذه المناســبة، 

“أود  خليفــة  آل  دعيــج  الشــيخ  قــال 
موظفــي  لجميــع  بالشــكر  أتقــدم  أن 
الشــركة والمقاوليــن للنجاح المســتمر 
الــذي تــم تحقيقه في التشــغيل اآلمن 
لخط الصهر الســادس. وإني على ثقة 

مــن مواصلــة فريــق العمــل المســؤول 
عن تشــغيل خط الصهر الســادس في 
تولي أقصى درجات المســؤولية نحو 
المراحــل  مــن  اقترابنــا  مــع  الســالمة 

النهائية للتشغيل”.

واألعمــال  التكنولوجيــا  جمعيــة  نّظمــت 
ــا حــول التحــّول الحكومي في  لقــاًء دوريًّ
Gov� التقليــدي األســلوب  مــن   البحريــن 
المتطــور  األســلوب  إلــى   ernment 1.0
Government 2.0. وعقد اللقاء في قاعة 
االجتماعــات بمبنــى آركابيتــا فــي خليــج 
البحريــن، وذلك بحضــور أعضاء الجمعية 
الممثلين عن القطاعين العام والخاص في 
المملكة، وعدد من المسؤولين والمتابعين 
تكنولوجيــا  مجــاالت  فــي  والمختصيــن 
والتطبيقــات  واالتصــاالت  المعلومــات 

الحديثة وقطاعات األعمال.
إدارة  مديــر  الجمعيــة  عضــو  وقــّدم   
وتقنيــة  المؤسســية  المعلومــات  نظــم 
المعلومــات بهيئــة المعلومــات والحكومــة 
عرًضــا  المطاوعــة،  خالــد  اإللكترونيــة، 
حــول تأثيــر المســتجدات المتســارعة في 
مجــال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والتطبيقات الحديثة في تبني الحكومات 
آلليــات جديــدة تمكنهــا مــن رفــع مســتوى 
رضى المواطنين عن الخدمات الحكومية 
فــي ظــل المتغيــرات المســتمرة، وهــو مــا 
دفــع الحكومــات إلى رســم خارطة طريق 
جديــدة للتحول الحكومــي نحو الحكومة 

المتطورة.

“التكنولوجيا” تناقش مرتكزات “التحول الحكومي”“ألبا”: “الخط السادس” في مراحله األخيرة
المنامة - جمعية التكنولوجيا واألعمالعسكر - ألبا

وينشط مصرف البحرين المركزي في الرقابة على البنوك خلف الستار، إذ عمل على حل الكثير من القضايا التي تتعلق بمعامالت  «
الزبائن في الحسابات أو في بطاقات الصراف اآللي وبطاقات االئتمان. وقد تحرك المصرف المركزي في وقت سابق في قضية 
األموال العالقة التي يتم سحبها من حسابات الزبائن عند إجراء المعامالت عبر نقاط البيع أو الشراء عبر اإلنترنت، إذ يتم خصم 

مبالغ من الزبون دون علمه بعد أن يظهر أن هناك إخفاقا في العملية، حيث الزم المصرف المركزي حينها البنوك بأن تقوم بوضع 
خطة إلرجاع هذه المبالغ ألصحابها.

قضايا أخرى يتصدى لها “المركزي” 

إلزام البنوك بحل 
القضية قبل نهاية 

ديسمبر المقبل

االتصال 
بالعمالء أو 

إعادة التنشيط 
أو الدفع 

لألقرباء وذوي 
العالقة

علي الفردان

القاهرة - أ ف ب

اعتــرض وزيــر الطيــران المدنــي المصري في بيان أمــس األحد على 
قــرار شــركة الخطــوط الجويــة البريطانيــة “بريتش ايروايــز” تعليق 
رحالتها إلى مطار القاهرة لمدة أســبوع، بدون الرجوع إلى الجهات 
المصريــة المعنية. وجاء اعتراض الوزير يونس المصري أثناء لقائه 
الســفير البريطانــي فــي مصــر جيفــري آدامــز األحد في مقــر الوزارة 
فــي ضوء قرار الشــركة البريطانية.  وقال البيــان إن المصري “أبدى 
ا  اســتياءه التخاذ شــركة الخطوط الجوية البريطانية قــراًرا انفراديًّ
يمــس أمــن المطارات المصرية بدون الرجــوع إلى الجهات المصرية 
المختصــة”. وكانــت “بريتش ايروايز” أعلنت الســبت تعليق رحالتها 
إلــى العاصمــة المصريــة أســبوًعا، إثــر إجــراء مراجعــة أمنّيــة، فــي 
وقــت تحّدثــت الُســلطات البريطانّيــة عــن “تزايــد خطر وقــوع عمل 
إرهابي يستهدف الطيران”. وأّكدت الّشركة أّنها لن تسمح لطائراتها 

باستخدام المطار، ما لم يُكن ذلك آمًنا.

“بريتش ايروايز” تعلق 
رحالتها للقاهرة “طيران الخليج” تؤكد االلتزام بالقوى العاملة البحرينية

ــن لـــتـــولـــي مـــنـــاصـــب عــلــيــا ــي ــن ــواط ــم ــل ــرص ل ــ ــف ــ ــر ال ــوفـ الـــنـــاقـــلـــة تـ

أكــدت طيــران الخليج - التزامها باالســتثمار في القوى العاملــة البحرينية وتطويرها المهني 
وتوفيــر الفــرص للمواطنيــن البحرينييــن لتولــي مناصــب عليا في الشــركة. عــاوة على ذلك، 
ترحــب الناقلــة الوطنيــة بمحترفي ومهنيين الطيــران البحرينيين الذيــن يعملون في صناعة 
الطيران في المنطقة وحولها. تنمو طيران الخليج بشــكل اســتراتيجي منذ إطاقها لهويتها 
التجاريــة الجديــدة وبــدأ برنامــج تحديــث األســطول. حيث أطلقت الشــركة مفهــوم نموذج 
األعمال التجارية في بداية عام 2019 ومنذ ذلك الحين شهدت نتائج إيجابية في مجموعة 

واسعة من األعمال التجارية.

بهــذا  الخليــج  لطيــران  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
الخصوص، كريشيمير كوتشكو “نحن فخورون بأن 
طيــران الخليج تنمو بشــكل اســتراتيجي وبتكيف 
لمفهــوم “البوتيك” الذي تــم إطالقه مؤخًرا، خاصًة 
مــع تقدمنــا نحــو الوصول إلى االحتفــال بـ 70 عاًما 
مــن الخبرة فــي صناعة الطيران - وهــو األمر الذي 
سيســجل في تاريخ المملكة. تقوم طيران الخليج 

بتطوير أسطولها بطائرات بوينج9�787 دريمالينر 
 321neo 320 وneo الجديــدة وطائــرات إيربــاص
باإلضافــة إلــى توســيع الشــبكة إلــى أماكــن جديدة 
لربــط المملكــة بالعالــم. مــع هــذا النمــو، ســنحتاج 
مــن  ومزيــد  الطياريــن  مــن  المزيــد  إلــى  بالتأكيــد 
المتخصصيــن في مجال الطيــران إلدارة العمليات 
األدوار  هــذه  البحرينييــن  يتولــى  أن  التركيــز  مــع 

التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  وقــال  االســتراتيجية”.  
عرفــت  “لطالمــا  العلــوي  وليــد  الخليــج  لطيــران 
البحريــن بكونهــا مصــدًرا للكفــاءات الوطنيــة فــي 
مجــال صناعــة الطيــران، فهناك العديــد من قصص 
مناصــب  يتقّلــدون  لبحرينييــن  واألمثلــة  النجــاح 

إداريــة في الطيران ويعملــون كطيارين محترفين 
المجــاورة  الجويــة  والمؤسســات  الناقــالت  لــدى 
فــي المنطقــة. إنــه للوقت المناســب لرجــوع هؤالء 
المهنيين إلى ناقلتهم الوطنية وخدمتهم لمملكتهم 
الحبيبة أثناء تواجدهم بين أهليهم في البحرين”.

كريشيمير كوتشكووليد العلوي

المحرق - طيران الخليج
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سعر خاص جدًا خالل
شهر يوليو فقط 130,000

BD
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المطور العقاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -96257( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -79158( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -97080( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فريدة غالم نبي محمد

االسم التجاري الحالي: 113 مطعم بنغالديش
االسم التجاري المطلوب: مطعم قاللي اليف

األنشطة التجارية المطلوبة: أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ناصر محمد ابراهيم العفين الجعلوط

االسم التجاري الحالي: مؤسسة ناصر محمد للتجارة
االسم التجاري الجديد: خارطة الخليج للنقل

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ابتسام علي جمعة سالم السويدي

االسم التجاري الحالي: مادو للورود والشوكوالته
االسم التجاري: مادو للورود

قيد رقم: 91022-4

قيد رقم: 95222-1

قيد رقم: 2-56001

بن���اء على ق���رار صاحب مكتب نب���أ لاليدي العامل���ة المقيد في الس���جل التجاري 
برقم: 1-95643، بإلغاء الترخيص الصادر بشأنه لمزاولة نشاط مكتب التوظيف 
وتوقف���ه عن مزاولة النش���اط بإرادت���ه، وعليه يدعو صاحب المكت���ب المواطنين 
والمقيمي���ن م���ن عم���الء المكتب مم���ن لديهم أي مطالب���ات مالي���ة أو تعاقدات أو 
متعلقات أخرى اتجاه المكتب لتقديم مطالباتهم إليه على العنوان التالي السيد/ 

عبدالحسين محمد علي محسن
رقم الموبايل: 36454544 )973+(

أو مراجع���ة مق���ر هيئ���ة تنظي���م س���وق العم���ل الرئيس���ي - مكت���ب إدارة التخطي���ط 
والترخي���ص بالطاب���ق اإلول خالل ش���هر من نش���ر ه���ذا اإلعالن الس���ترداد حقوقهم 

وتسوية متعلقاتهم ومطالباتهم المالية.

اعالن الغاء ارخيص مكتب )نبأ لاليدي العاملة(
سجل تجاري 95643-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة دايال أنشطة 
الديكور الداخلي - شركة تضامن بحرينية

القيد: 123493-1

 تاريخ: 21/7/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة اصحاب ش���ركة دايال أنش���طة الديكور الداخلي - شركة تضامن بحرينية، 
المسجلة بموجب القيد رقم 123493-1، طالبين تغيير االسم التجاري من  شركة 
داي���ال أنش���طة الديك���ور الداخل���ي - ش���ركة تضام���ن بحريني���ة الى دي���ول للصيانة 

وتصليح المكيفات - شركة تضامن
 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 

ش���ركة لمارك���و ه���وم للمش���اريع ذ.م.م والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 104166، 

طالبي���ن إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من 

السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة تضامن بحرينية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد /  ع���الء محم���د مهدي حمود الك���ردي باعتباره  المصفي القانوني لش���ركة 
ش���ركة اب���راج الحطي���م ل���أدارة والعق���ارات ش.ش.و لمالكها ع���الء محمد مهدي 
حم���ود الكردي، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة بموج���ب القيد رقم 
103037، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها 
م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )103037( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة ابراج الحطيم لألدارة والعقارات ش.ش.و لمالكها عالء محمد مهدي حمود الكردي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-95400( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري
تقدم إلينا المعلن أدناه ورثة المرحوم:  صالح محمد ابراهيم عيد بطلب تحويل 

المحل التجارية التالية: إلى السيدة مريم محمد محمود حسن 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

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

رقم القيد

23259-1

23259-3

23259-4

23259-5

االسم التجاري

مدينة حمد لكي المالبس

مدينة حمد لكي المالبس

الثقة لتخليص المعامالت

بوتيك السوق الشعبي

 تاريخ: 15/7/2019

 تاريخ: 16/7/2019

 تاريخ: 18/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-97996( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة المعلنة جميلة حسن محمد احمد عيد بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد خليل ابراهيم علي محمد عيد 

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

رقم القيد

1-109705

االسم التجاري

أبراج بن عيد العقارية

القيد: 81625 

 تاريخ: 21/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )97916( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

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

إليه���ا ورث���ة الس���يد عماد عم���ر امين غ���زاوي المالك لمؤسس���ة عم���اد غزاوي 

التجارية )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رق���م 81625، طالبين 

تحويل المؤسس���ة المذكورة إلى ش���ركة الش���خص الواحد، برأس���مال وقده 

10٫000.00 د.ب )عش���رة آالف دين���ار بحرين���ي( لتصب���ح مملوكة من ش���ركة 

أبناء عماد غزاوي وشركائهم المحدودة )سعودية الجنسية(
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السفير البريطاني 
يعتذر لمصر

اعترض وزير الطيران المدني 
المصري في بيان على قرار شركة 

الخطوط الجوية البريطانية “بريتش 
ايروايز” تعليق رحالتها إلى مطار 

القاهرة لمدة أسبوع، بدون الرجوع 
إلى الجهات المصرية المعنية.
وجاء اعتراض الوزير يونس 

المصري أثناء لقائه السفير البريطاني 
في مصر جيفري آدامز أمس األحد 

في مقر الوزارة في ضوء قرار 
الشركة البريطانية.

وكانت “بريتش ايروايز” أعلنت 
السبت تعليق رحالتها إلى القاهرة 
أسبوًعا، إثر إجراء مراجعة أمنّية.

طهران ترفع علمها على “ستينا إمبيرو” ولندن تؤكد االستيالء عليها بمياه عمان

الخطر اإليراني يعزز الوجود العسكري البريطاني في الخليج

أعلنــت وزارة الدفــاع البريطانية، أمس األحد، أنها سترســل تعزيزات عســكرية 
للخليــج؛ بســبب زيــادة المخاطــر. وأكــدت الــوزارة أن بريطانيــا ملتزمــة بوجود 
عسكري في الشرق األوسط لإلبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. وردا على سؤال 
بشأن فرض عقوبات على إيران، قال الوزير “نبحث الخيارات”، وأضاف “أعتقد 
أن الكل قلق إزاء احتمال نشوب صراع وعلينا تهدئة الموقف”. وبعثت بريطانيا 
رسالة لمجلس األمن بشأن اختطاف إيران لناقلة نفط تابعة لها قالت فيها إنه ال 
أدلة على زعم إيران أن الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني. وأكدت بريطانيا 
فــي رســالتها أن قــوات إيــران اقتربت مــن الناقلة فــي المياه اإلقليمية لســلطنة 
عمــان، مشــيرة إلــى أن اإلجــراء اإليرانــي ضد الناقلــة يمثل تدخال غيــر قانوني. 
وأضافــت أن تهديــد المالحــة في الممــرات الدولية غير مقبــول، ويمثل تصعيدا 

كبيرا، وأن التطورات الحالية مقلقة للغاية وأنها تعطي األولوية للتهدئة.

عقوبات على إيران

أن  تــلــيــغــراف”  “ديــلــي  ذكـــرت صحيفة 
خطًطا  يــضــعــون  بــريــطــانــيــيــن  وزراء 
إيران  على  عقوبات  فرض  إلى  تهدف 
البريطانية  للناقلة  إيــران  احتجاز  بعد 

“ستينا إمبيرو”.
المتوقع  مــن  أنــه  الصحيفة  وأضــافــت 
البريطاني  الخارجية  وزيـــر  يعلن  أن 
دبلوماسية  إجـــراءات  هانت  جيرمي 
ــك احــتــمــال  ــ واقـــتـــصـــاديـــة بــمــا فـــي ذل

تجميد أصول ردا على الواقعة.
وقالت الصحيفة إن بريطانيا قد تدعو 
ــي  ــ األمـــم الــمــتــحــدة واالتـــحـــاد األوروب
فــرض عقوبات على  إعـــادة  إلــى  أيضا 
إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام 

اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

“ستينا إمبيرو” بعلم إيراني

اإليرانية  فــي”  تي  “بــرس  قناة  نشرت 
على  اإليراني  العلم  رفع  يظهر  فيديو 
إمــبــيــرو”  “ستينا  الــبــريــطــانــيــة  الــنــاقــلــة 
الــثــوري  الــحــرس  قبل  مــن  المحتجزة 
اإليراني منذ الجمعة، بدعوى مخالفتها 

قوانين المالحة.
ــبــحــريــة في  ــد مـــديـــر الـــمـــالحـــة ال ــ وأكـ
مــراد  ــيــة،  اإليــران هــرمــزغــان  محافظة 
النفط  ناقلة  احتجاز  أن  بــور  عفيفي 
مخالفتها  بــســبــب  ــاء  جــ الــبــريــطــانــيــة 
بسفينة  واصطدامها  المالحة،  قوانين 

صيد في مضيق هرمز.
ــلــحــرس  ــان مــقــتــضــب ل ــيــ ــ وأوضــــــــح ب
“ستينا  الــنــاقــلــة  أّن  اإليـــرانـــي  الــثــوري 
عليها  السيطرة  بعد  اقتيدت  إمبيرو” 
إلى  تسليمها  تــّم  الــســاحــل، حيث  إلــى 
الــســلــطــة؛ مـــن أجـــل بـــدء اإلجـــــراءات 
إيران  واستولت  والتحقيق.  القانونية 
على الناقلة البريطانية وعلى متنها 23 

فرًدا مساء الجمعة.
السفينة  مــصــادرة  عن  اإلعــالن  ويأتي 
تمديد  على  ساعات  بعيد  البريطانية 
الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي جــبــل طــــارق لـ 
النفط  ناقلة  احــتــجــاز  فــتــرة  يــوًمــا   30
1” من قبل سلطات  اإليرانية “غرايس 
المقاطعة البريطانية؛ بشبهة أّنها كانت 
في  نفط  لتسليم  سوريا  إلى  متوّجهة 
وأوروبــيــة،  أميركية  لعقوبات  انتهاك 
بحسب ما أعلنت حكومة جبل طارق.

الخليج ومضيق هرمز  وتشهد منطقة 
الخام  النفط  لثلث  معبًرا  يشكل  الــذي 
في  تــصــاعــًدا  بــحــًرا،  المنقول  العالمي 
حّدة التوتر منذ أكثر من شهرين؛ على 
ــواليــات  وال إيـــران  بين  ــراع  صـ خلفية 
ــا  ــتــــي عــــــــّززت وجــــودهــ ــ ــتـــحـــدة ال ــمـ الـ

العسكري في المنطقة.

عمان تدعو لإلفراج عن الناقلة 

دعت سلطنة عمان السلطات اإليرانية 
إلى اإلفراج عن ناقلة النفط البريطانية 
المحتجزة لديها، مؤكدة ضرورة تحلي 

جميع األطراف بضبط النفس.
وسائل  نقلته  بيان  في  مسقط  وقالت 
إعالم عمانية أمس، إن السلطنة تتطلع 
سراح  اإليرانية  الحكومة  إطــالق  إلــى 
السفينة البريطانية وتدعو الجميع إلى 

حل الخالفات بالطرق الدبلوماسية.
وأضافت “سلطنة عمان تتابع باهتمام 
هرمز  مضيق  في  المالحة  حركة  بالغ 
ــراف إلـــى ضبط  ــ وتـــدعـــو جــمــيــع األطــ
هرمز  مضيق  تعريض  وعـــدم  النفس 

لمخاطر تؤثر على حرية المالحة”.

ظريف: بولتون “يبخ سمومه”

محمد  اإليراني  الخارجية  وزير  اعتبر 
جواد ظريف أن مستشار األمن القومي 
أذن  فــي  سمومه  “يــبــخ  بولتون  جــون 

بريطانيا محاوال جرها إلى مستنقع”.
وقال ظريف في تغريدات على تويتر 
ــحــكــمــة هــمــا الــســبــيــل  إن “الـــحـــذر وال
الوحيد إلحباط هذه المكائد”، على حد 

تعبيره.
ــالـــة “إيــســنــا”  فـــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت وكـ
اإلدارة  إن  قوله  الــوزيــر  عن  اإليرانية 
بأسره  العالم  استثمار  “رغم  األميركية 
لعقد االتفاق النووي تحاول دفعه إلی 

هاویة الفشل”.
وتــابــع ظــريــف أن األمــيــركــيــيــن “وفــي 
یخرقوا  لم  هــذا  هدفهم  تحقیق  إطــار 
قرارات مجلس األمن فقط بل فرضوا 
ــات علی  ــعــقــوب وبــطــریــقــة فــاضــحــة ال
باالتفاق  الوفاء  یعتزمون  کانوا  الذین 

ومراعاته”، كما قال.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ أ ف ب

إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة البريطانية المحتجزة

تونس ـ رويترزالكويت ـ وكاالتدبي ـ وكاالت

وصــف وزيــر الدولــة اإلماراتــي للشــؤون الخارجية أنــور قرقاش، أمــس األحد، 
التحالف العربي في اليمن وفي قلبه السعودية واإلمارات بأنه صلب وقوي.

وكــتــب فــي تــغــريــدة نــشــرهــا عــلــى تويتر 
“الــتــحــالــف الــعــربــي فــي الــيــمــن وفـــي قلبه 
الشقيقة  الــســعــوديــة  ــعــربــيــة  ال الــمــمــلــكــة 
ودولــة اإلمــارات صلب وقوي وعزز آلياته 
يستعد  التحالف  والحرب،  األزمة  امتحان 
ــه الــســيــاســيــة  ــ ــأدوات ــ لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة ب
أهدافه  تحقيق  على  وبإصرار  والعسكرية 

االستراتيجية”.
ــع “الــــــحــــــروب الـــحـــديـــثـــة مــعــقــدة  ــ ــابـ ــ وتـ
على  أمثلة  وسوريا  والعراق  وأفغانستان 

ــة حــقــق الــتــحــالــف  ــارنـ ــقـ ذلـــــك، ومـ
العربي مجموعة من أهدافه 

اإلستراتيجية وعلى رأسها 
ــاوالت تــغــيــيــر  ــ ــحـ ــ صــــد مـ
اإلستراتيجية  التوازنات 

وعودة  المنطقة  في 
ــــة وتــحــريــر  ــــدول ال

االستقرار  مشروع  أمامه  ويبقى  األرض، 
السياسي واستدامته”.

وفـــي وقـــت ســابــق أكـــد أنـــور قــرقــاش أن 
السعودية واإلمارات أكبر الجهات المانحة 
أن  مـــذكـــًرا  الــيــمــن،  فــي  ــســانــي  اإلن للعمل 
الدولتين دفعتا العام الماضي 930 مليون 

دوالر في هذا السياق.
“تويتر”  على  حسابه  فــي  قــرقــاش  وكتب 
العربية  والمملكة  اإلمـــارات  “ُتعد  الجمعة 
لألعمال  المانحة  الجهات  أكبر  السعودية 
ــا  ــًم ــيــمــن، وســتــفــيــان دائ اإلنــســانــيــة فـــي ال
بــالــتــزامــاتــهــمــا. فـــي الـــعـــام الــمــاضــي، 
ســـددتـــا تــعــهــداتــهــمــا الــمــشــتــركــة، 
والتي بلغت 930 مليون دوالر 
المتحدة، في دفعة  إلى األمم 
واحــــدة، وهـــي األكــبــر في 

تاريخ األمم المتحدة”.

قال رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس األحد، إن هناك تنسيقا 
نيابيا - حكوميا إليجاد حل تشــريعي جذري وشــامل لقضية المقيمين بصورة 
غيــر قانونيــة فــي البــالد قبــل انتهــاء فصــل الصيــف “بمــا ال يمــس الجنســية، 

والهوية الوطنية، ويراعى فيه الجوانب اإلنسانية لهم”.

تسميها  مـــا  أو  “الــــبــــدون”  قــضــيــة  وتــعــد 
ــمــقــيــمــيــن بـــصـــورة غير  الــحــكــومــة بــــ “ال
قانونية” من أبرز القضايا التي تتم إثارتها 
وسط  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
لقضيتهم  ــذري  جــ بــوضــع حــل  مــطــالــبــات 

الشائكة.
أو  الجنسية  مــحــددي  غــيــر  أو  والـــبـــدون 

سكانية  فئة  هم  الجنسية  عديمي 
تحمل  ال  الكويت،  فــي  تعيش 
الجنسية الكويتية وال جنسية 

غيرها من الدول.
تصريح  في  قــال،  الغانم  لكن 

هذه  حــل  إن  للصحافيين، 
بتشريع  ســيــبــدأ  الــقــضــيــة 

مجلس  عــلــيــه  يـــصـــادق 

المقبل أو  بــدايــة دور االنــعــقــاد  األمــة فــي 
دورة طارئة إن احتاج األمر لذلك.

على  بناء  يأتي  التحرك  هذا  “أن  وأضــاف 
الشيخ  البالد  أمير  توجيهات واضحة من 
صباح األحمد الجابر الصباح )...( سننتهي 
ــادل قبل  الملف بحل شــامــل وعـ مــن هــذا 
انتهاء الصيف، ونتمنى من الجميع التعاون 
رفضه  إلــى  الغانم  ــار  وأشـ إلغــالقــه”. 
العبث بملف الجنسية أو تركه مجاال 
مضيفا  الــســيــاســيــة،  لــلــمــســاومــات 
والجنسية  الوطنية  الــهــويــة  أن 
مجاال  ليست  الكويتية 
ــن تــكــون  ــ لــلــعــبــث، ول
عـــرضـــة لــلــضــغــوط 

السياسية.

قــال حــزب النهضــة اإلســالمي فــي تونس أمــس األحد إنه رشــح رســميا زعيمه 
المؤثــر راشــد الغنوشــي لخــوص االنتخابــات البرلمانيــة في أكتوبــر، في خطوة 
ينظــر إليهــا علــى نطاق واســع علــى أنهــا محاولة للحصــول على منصــب قيادي 

كبير في البالد.

في  بالمنفى  عــامــا(   78( الغنوشي  وعـــاش 
فـــتـــرة حكم  20 عـــامـــا خــــالل  ــحــو  ن لـــنـــدن 
الــرئــيــس الــســابــق زيـــن الــعــابــديــن بــن علي. 
البالد منذ  الغنوشي دورا كبيرا في  ويلعب 
انتفاضة 2011، لكنه لم يترشح ألي منصب 
رسمي. وقال عماد الخميري المتحدث باسم 
راشد  ترشيح  ”قــرار  لرويترز  النهضة  حزب 
بدائرة  الحزب  قائمة  رأس  على  الغنوشي 

زعــمــاء  يلعب  أن  أيــضــا  هــدفــه   1 تــونــس 
المرحلة  هــذه  في  رئيسا  دورا  األحـــزاب 
الحاسمة من تاريخ االنتقال الديمقراطي 

فـــي الـــبـــالد“. وتــرشــيــح الــغــنــوشــي 
للمنافسة على مقعد بالبرلمان يعزز 
دور  للعب  يسعى  بأنه  التكهنات 

المقبلة  الــفــتــرة  فــي  أكــبــر 

ربما كرئيس للوزراء أو رئيس للبرلمان في 
المتوقع  ومن  باالنتخابات.  حزبه  فوز  حال 
أن تجرى االنتخابات البرلمانية في السادس 
من أكتوبر بينما تجرى االنتخابات الرئاسية 
فـــي 17 نــوفــمــبــر. وســـتـــكـــون هــــذه ثــالــث 
التونسيون  فيها  يــصــوت  حــرة  انــتــخــابــات 
تشهد  أن  وينتظر   .2011 انتفاضة  عقب 
ــيــة تــنــافــســا  ــمــان ــرل ــب ــات ال ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
التونسية  األحـــزاب  بين  محتدما 
اإلســالمــي  النهضة  حــزب  السيما 
“التيار  مثل  العلمانية  واألحـــزاب 
“تــحــيــا  و  الـــديـــمـــقـــراطـــي” 
تونس” و “نداء تونس” 
البديل” أو  و “حــزب 

“الجبهة الشعبية”.

الغنوشي يخوض االنتخابات البرلمانيةالكويت تعد بحل مشكلة “البدون” قريباقرقاش: التحالف في اليمن صلب وقوي
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بيروت ـ وكاالت

بيشاور ـ أ ف ب

 10 وأصــيــب  سوريين  مدنيين   6 قتل 
ــراء قــصــف مــكــثــف شنته  ــ آخــــــرون، جـ
وحليفته  ــســـوري  الـ ــنــظــام  ال مــقــاتــالت 
روسيا، على أماكن سكنية، في منطقة 

خفض التصعيد.
 وشّنت مقاتالت النظام وروسيا غارات 
وقرى،  مدن  على  األحــد،  أمس  مكثفة، 
السورية،  المعارضة  لسيطرة  خاضعة 

في محافظتي إدلب وحماة.
ــاع الــمــدنــي  ــدفـ وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الـ

)الخوذ البيضاء( إن 6 مدنيين قتلوا في 
قصف على قرية أورم الجوز، بإدلب.

ــادر إلــــى إصـــابـــة 10  ــصـ ــمـ وأشـــــــارت الـ
ــل فــي قــصــف على  مــدنــيــيــن عــلــى األقــ

مدينة سراقب التابعة إلدلب.
للمعارضة  التابع  الطيران  مرصد  وذكــر 
روســـيـــة  ــــالت  ــات ــ ــق مــ أن  ــة،  ــحـ ــلـ ــسـ ــمـ الـ
ــان شـــيـــخـــون،  ــ ــدفـــت مـــــــدن: خــ ــهـ ــتـ اسـ
وسراقب، وكفرزيتا، باإلضافة إلى قرية 

حيش.

أعــلــنــت مــصــادر فــي الــشــرطــة مقتل 
ــراد  أفـ مــن  ــان  ــن اث بينهم  أشــخــاص   6
الشرطة في اعتداء نفذته أمس األحد 
باكستان  غــرب  شــمــال  فــي  انتحارية 

وتبنته حركة طالبان الباكستانية.
مستشفى  مدخل  عند  الهجوم  وقــع   
في قرية كوتالن سيدان الواقعة في 

محيط ديرة اسماعيل خان.
ــال قــائــد شــرطــة الــمــنــطــقــة سليم  ــ وق

بنقل  تقوم  كانت  الشرطة  إن  ريــاض 
متطرفون  قتلهما  شرطيين  جثماني 

السبت عندما وقع انفجار.
ــا(  عــاًم  28( ــة  ــتــحــاري “ان أن  ــاف  ــ وأضـ
نفسها  بتفجير  وقامت  مشًيا  وصلت 
ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين و4 
آخــريــن”.  شخًصا   13 وجــرح  مدنيين 
والـــجـــرحـــى هـــم 8 مـــن الــشــرطــة و5 

مدنيين.

مقتل 6 مدنيين بغارات على إدلب وحماة

انتحارية تفّجر نفسها وتقتل 6 في باكستان

دبي ـ العربية نت دبي ـ العربية نت

أعلن الجيش الليبي، أمس األحد، إسقاط 
طائرة تركية مسيرة في منطقة عين زارة 

بالعاصمة طرابلس.
 8 بمقتل  ليبي  عسكري  مصدر  أفــاد  كما 
غــارة  جـــراء  الوطني  الجيش  مــن  جــنــود 

جوية تركية في طرابلس.
ــان الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي أعــلــن  ــ وكـ
ــع عــلــى  ــ ــوم واســ ــجـ ــّن هـ ــشـ ــعــــداده لـ ــتــ اســ
ــلــس، داعـــًيـــا شــبــاب الــعــاصــمــة إلــى  طــراب

االستعداد لـ “ساعة الصفر”.
التابعة  الــحــربــي،  اإلعـــالم  شعبة  وقــالــت 
“جنود  إن  لها  بيان  في  الوطني،  للجيش 
العاصمة  تخوم  على  المرابطين  الجيش 
األوامــر  منتظرين  االستعداد،  أهبة  على 
والتعليمات النهائية لالنقضاض على آخر 
ما تبقى من جماعات الحشد الميليشياوي 

التركي - القطري”.
دخلت،  قد  الليبي  الجيش  قوات  وكانت 
في وقت سابق، معسكر اليرموك جنوب 

ــات عــنــيــفــة مع  ــهـ ــواجـ طـــرابـــلـــس بــعــد مـ
تشكيالت تابعة لحكومة الوفاق.

بــعــد سيطرته  ــلــيــبــي،  ال الــجــيــش  ودفــــع 
شــارع  إلــى  بالمواجهات  المعسكر،  على 
الخالطات المجاور، فيما وصلت وحدات 
المعروف  السكني  الحي  إلــى  قواته  من 
عند الليبيين بشارع المقبرة خلف معسكر 

اليرموك لقتال القوات التابعة للوفاق.
معسكر  يعتبر  مــطــلــعــة،  مــصــادر  ــق  ووفــ
في  العسكرية  المواقع  أهم  من  اليرموك 
 2011 الــعــام  بعد  شغلته  فقد  المنطقة، 
ــوار طــرابــلــس وبــعــدهــا تــنــاوب  ــ كــتــيــبــة ث
السيطرة  الوفاق  وقــوات  الليبي  الجيش 
عليه وأصبح بعدها منطقة شبه معزولة.

الحوثي،  ميليشيات  مــن  عناصر   9 قتل 
الغولي،  قشيرة  مجاهد  الــقــيــادي  بينهم 
الــســيــاســي فــي محافظة  ومــديــر األمــــن 
في  آخرين  شخًصا   11 جرح  كما  عمران 
أمــنــيــة”  “عــنــاصــر  بــيــن  اشــتــبــاكــات درات 
خالف  إثــر  والــغــولــي،  لالنقالبيين  تابعة 
على فساد وتقاسم منهوبات اتهم الغولي 

بأخذها وتم سلبها منه.
ــغــولــي  ال وأفـــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن 
عمران  محافظة  أمن  لمدير  كميًنا  نصب 
الســتــعــادة مــا أخــــذه مــنــه مــن منهوبات 
وقتل اثنين من مرافقي مدير األمن، فتم 
من  الحوثية  العناصر  عشرات  استدعاء 
ومحاصرة  عــمــران  إلــى  سفيان  مديرية 
اشــتــبــاكــات  مــنــزلــه، ودارت  فــي  الــغــولــي 
لساعات عدة انتهت بمقتل الغولي ومدير 
األمن السياسي في عمران و6 عناصر من 

“أمن” الميليشيات.
ووفـــق شــهــود عــيــان، ســحــل الــحــوثــيــون 

شــوارع  فــي  مقتله  بعد  الــغــولــي  جثمان 
عمران.

الغولي  أن  قبلية  أوضحت مصادر  كذلك 
انضمت  التي  القبلية  العناصر  أحــد  كــان 
مبكر  وقــت  في  الحوثي  ميليشيات  إلــى 
وشاركت في اقتحام مدينة عمران العام 
القشيبي  حميد  العميد  قتل  وفي   2014

قائد اللواء 310 مدرع.
العربي  التحالف  أعــلــن  آخـــر،  جــانــب  مــن 
الذي تقوده السعودية عن سقوط عدد من 
القتلى والجرحى من الحوثيين بضربات 
طـــائـــراتـــه ضـــد تجمعات  شــنــتــهــا  جــويــة 
الضالع  للحوثيين في محافظتي  وآليات 

وصعدة في اليمن.

عناصر من الجيش الليبي عناصر من ميليشيات الحوثي االنقالبية

أعلن اســتعداده القضاء على الميليشــيا التركية القطرية مقتــل 9 انقالبييــن بينهــم قيــادي فــي شــوارع عمران
الجيش الليبي يسقط درون تركية بعين زارة ميليشيات الحوثي تنقلب على بعضها
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المملكــة، تتحمــل  الحثيثــة لحكومــة  الجهــود االقتصاديــة  عــاوة علــى 
أقطــاب القطــاع التجــاري مســؤولية ال تقــل عن مســؤولية الدولة نفســها، 
على مستويات الشراكة االجتماعية، ومساعدة األسر المتعففة والفقيرة، 

وإطاق المنح الدراسية المختلفة.
هــذا الواقــع المطلــوب والمهــم، والقائــم اآلن بشــكل جزئــي، ميــز بعــض 
العوائــل واألســماء عــن غيرهــا، ويفتــرض أن يرســخ كنهج حيــاة معاش، 
يكــون بــه األثريــاء وأباطــرة المال جزءا مكماً وأساســيًا فــي تغيير حال 

المواطن البحريني، وليس متابعا له.
وأذكــر أننــي التقيــت مــع أحــد كبــار التجــار ذات مــرة، وتبادلنــا أطــراف 
الحديــث عــن الوضــع االقتصــادي العــام، وانعكاســات الكثيــر مــن قرارات 
“شــد الحزام” ورفع الدعم عن بعض المواد وســات الوقود على المواطن 
البســيط، فكانــت ردود المذكــور فــي نطــاق األســف، والتذمــر، وكأنه كأي 

مواطن آخر، وهو أمر أدهشني جدًا.
انتظرتــه أن يقــول إن علينــا أن نفعــل كــذا وكــذا، للبــاد التــي فتحــت لنــا 
أبــواب الــرزق، والعمــل، والتكســب، والربــح، أن يقــول إن علينــا أن ننجــد 
الناس، وأن نساعدهم، وأن نقف إلى جانبهم، فالخير كثير، والبقاء للعمل 

الصالح، و”ابن البلد يستاهل”، لكن ذلك لم يحدث.
عمل الخير، واالستدالل عليه، يجب أن ال يرتبط بالحالة المزاجية للتجار 
وأصحاب المال، بل يجب أن يكون جزءا من الثقافة العامة، وأخاقيات 

الناس، ويومياتهم وأولوياتهم.

في دول أخرى كثيرة، ال ُتقدم ُعشر التسهيالت التجارية والضرائبية  «
التي ُتقدمها الحكومة البحرينية، نجد بها التجار والشركات يتنافسون 

على بناء المدارس، والحدائق، والمستشفيات، ورصف الشوارع، وتعليم 
أبناء األسر الفقيرة حتى توظيفهم وزواجهم، فلماذا ال نرى مثل هذه 

المبادرات في البحرين؟ وما الذي يعيقها؟.

نجدة التاجر للمواطن

منــذ وزراء إعــام الزمن الجاهلــي إلى قرب تكون 
الــدول الحديثــة، وحتى وزارة الدعاية السياســية 
فــي عهــد النازية، وحتــى وزارة “اإلرشــاد القومي” 
فــي مصــر ثــورة 1952، ونحــن علــى بعــد يــوم من 
وصــوالً  والســتين،  الســابعة  بذكراهــا  االحتفــال 
إلــى وزارات اإلعــام كمــا هــو الحــال فــي أغلــب 
الــدول العربية، واالســتراتيجية واحدة على وجه 
التقريــب، أي الرواية التي تنتهي ســرديتها إلى أن 
هذه البلدان أّدت ما عليها وأكثر من اســتحقاقات، 
وأوفــت مــا عليهــا من عهــود والتزامــات، ومع ذلك 
هنــاك ظلــم بين يقع عليهــا، وليس في األمر غرابة، 

حيــث تتعــرض الــدول والمجتمعــات إلــى مطامــع 
يســعى  مــن  دائمــًا  وهنــاك  خارجيــة،  وطموحــات 
إلــى التوســع والمغالبــة واســتغال أي فــراغ لملئــه 
واالســتفادة منه وحتى يجد موطئ قدم، وحينها 
يصعــب اقتــاع هــذه القــدم متــى مــا وجــدت مــن 

يسعى إليها من الداخل.
لكــن علــى هــذه األجهــزة، ســواء كانــت فــي الدول 
الغربيــة األكثــر انفتاحــًا وذكاء، أو فــي دول العالم 
الثالــث األقــل صبــرًا فــي التعامــل مــع القضايــا، أن 
تثــق تمــام الثقــة أنها البــد أن تواكب التطــور الذي 
توصلــت إليــه البشــرية، ال أن تعالــج قضايــا اليــوم 

بــأدوات األول مــن أمــس، وهــذا مــا يجعلها عرضة 
لانفضــاض عنهــا بــدالً مــن أن تكــون مــا يطــل من 

خاله المواطنون.

ودائمًا ما يحدث التدافع الطبيعي للفوز  «
بحياة أفضل، ليحظى القادمون بما يطالب به 

الحاليون لكي تستمر السنن الكونية، ويبقى 
اإلعالم واحداً من أهم روافدهذا الفعل الذاهب 
إلى التغيير إلى األحسن، وهذا لن يكون ما لم 

تحترم أجهزة اإلعالم عقل اإلنسان وقدرته، 
وتتبادل المحاورة معه لخلق شراكة حقيقية 

واضحة وصلبة.
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رؤى ومناهج سيدي
 سمو رئيس الوزراء

لقــد أصبــح الفكــر والنهــج االقتصــادي الــذي 
يتميز به سيدي صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الوزراء 
مهمــا  مصــدرا  ورعــاه  هللا  حفظــه  الموقــر 
وضروريــا للمؤرخيــن والباحثين والدارســين 
في شــتى مظاهر عالــم االقتصــاد، فالقوانين 
التجــاري  القطــاع  التــي تنظــم  والتشــريعات 
فــي البحريــن والخارطة االقتصاديــة بطولها 
وعرضهــا وبيئــة العمل واالســتثمارات جعلت 
البحريــن رائــدة في المنطقة وكل ذلك بفضل 
التوجيهات والتخطيط العلمي لســيدي ســمو 
رئيــس الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه، وأفــردت 
لــه مجلــة “مصر والخليــج” ملفــا خاصا تحت 
عنــوان “خليفــة بن ســلمان قائــد عالمي جعل 
مــن البحريــن منــارة اقتصادية”، مشــيرة فيه 
نهضــة  تحقيــق  فــي  ســموه  إســهامات  إلــى 
البحريــن فــي مختلــف المجــاالت واألصعدة، 

مــن خال ترســيخ مبــدأ التنميــة االقتصادية 
القائمــة على رؤية واضحــة تهدف إلى تعزيز 
الريــادة فــي الحاضــر واســتدامة النمــو فــي 

المستقبل.
البحريــن  فــي  االقتصــادي  القطــاع  ويتميــز 
بــكل مقومــات النجــاح وبنية محفــزة وقوية 
مــن طــراز عالمــي، وال تــزال البحريــن المكان 
المفضل لكبرى الشــركات العالمية واإلقليمية 
ومركــزا مــن أهــم مراكز المــال واألعمــال في 
السياســات  تبنــي  بفضــل  وذلــك  المنطقــة، 
الحكومــي  والدعــم  الناجحــة  االقتصاديــة 
المتواصل وخلق البيئة المحفزة والمشــجعة، 
مــا جعــل البحريــن محــط أنظار المســتثمرين 

وذات مكانة متميزة بين دول العالم.
االقتصــادي  الحقــل  فــي  المهمــة  النجاحــات 
يقــف وراءهــا ســيدي ســمو رئيــس الــوزراء 
لهــذا  رســم  فســموه  ورعــاه،  هللا  حفظــه 

الوطــن منــذ بداياتــه وبحكمــة القائــد والوالد 
اســتراتيجيات التفوق وبالعامة الكاملة في 
شــتى المجــاالت، ووضــع أيــده هللا الهيــاكل 
األساســية التــي تخلــق الريــادة فــي المعرفــة 
والعلــم واالختصــاص، وتأتــي شــهادة مجلــة 
“مصر والخليج” بإنجازات وإســهامات سموه 
المنظمــات  وتســابق  لشــهادات  اســتكماال 
ســموه  بمنــح  والــدول  والجامعــات  الدوليــة 
رقــي  فــي  والعظيــم  الكبيــر  لــدوره  الجوائــز 
التحديــث  فــي  الرائــدة  وجهــوده  اإلنســانية 
والتنميــة  الحضاريــة  والنهضــة  الشــامل 

المستدامة على مختلف األصعدة.

إن للبحرين اليوم قوة اقتصادية فعالة  «
يحسب لها ألف حساب وذات مجد تليد في 

مختلف المجاالت وصاحبة مكانة متميزة في 
صرح العالم، وكل ذلك بسبب رؤى ومناهج 
سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

إن التاحم الوطني الراسخ من مرتكزات الوحدة الوطنية، وسياج يحمي الباد 
من تداعيات ما يلم بها من ُملمات، وبهذه الوحدة ُيقدم الشــعب البحريني أروع 
األمثلة للوالء وحبه وطنه، ووحدة القيادة والشــعب ليســت شــعاًرا آنًيا أو حدًثا 
عابــًرا بــل مثلــت مرتكــًزا راســًخا وواقًعا ملموًســا شــهدته وتشــهده البحرين بين 
قيادتها وشــعبها على مدى التاريخ الطويل، وســمة بارزة ومشــهودة في المشــهد 

السياسي والمحور التاريخي الذي ترتكز عليه المواطنة.
إن تاريــخ البحريــن حافــل بالتحديــات، واســتطاع الشــعب بفضــل هــذا التاحــم 
الوطني حماية البحرين وطنًيا وقومًيا، فقد سعى أهل البحرين واجتمعوا حول 
هذا النهج ليكون لهم طريقا ثابًتا، واندمجت جميع مكونات المجتمع في بوتقة 
واحــدة، بوتقــة وطنيــة وثقافيــة واجتماعيــة في مســاحة جغرافيــة واحدة هي 
البحريــن، فــي البحريــن وخــارج البحرين يؤكد أهلها من مســؤولين وسياســيين 
وأكاديمييــن ومثقفيــن ومواطنيــن مــن ُكل الفئــات والمكونات أنهــم أمة واحدة، 
أمــة تبتعــد عن تلبية الدعوات الطائفية والســلبية األخــرى التي تزعزع وحدتهم 
الوطنيــة وأمــن بادهــم، أمــة واحــدة تقــف صًفــا واحــًدا مــع قيادتها للدفــاع عن 
الســيادة الوطنيــة والقوميــة لترابهــا، وهــو موقــف وطنــي قومــي حقــق أصــداء 
إيجابيــة تمثلــت في التخندق مًعا في وجه الفتنة ورفض كل أشــكال التدخات 

األجنبية.
إن الوقفة الوطنية الواحدة للشــعب البحريني “قيادًة وشــعًبا” تمثل ســاًحا قوًيا 
ضــد الحمــات اإلعاميــة الُمحرضــة، ســاًحا ُيشــهر فــي وجــه مــن يبغــي الفتنــة 
للبحرين والتفريق بين شعبها، وحصًنا حامًيا ضد كل أشكال الفوضى وُدعاتها... 
وقفــة ســتفعل كمــا فعلــت ســابًقا بإفشــال التدخــات الغابــرة التــي لــم تجــد مــن 

يستجيب لها.
مــا ُيكتــب ضد البحرين وقيادتها وشــعبها بعيد عن الحقيقة وذو رؤية مشــبوهة 
وضعيفــة وال ينتمــي إلــى عالــم الِصــدق والحقيقــة، ومــا ُيقــال ومــا ُيعلــن خارًجا 
ســيجعلنا أقوى ولن ُيزحزح صفنا الوطني، وســتذوب حروفهم وتهرش أقوالهم، 
وســنظل أقويــاء بوحدتنــا وتعاضدنــا وتفاهمنا وثقافة التســامح ومــا نحمله من 
قيــم التعايــش مــع اآلخــر، وهــذا هــو عنــوان البحريــن وشــعبها ماضًيــا وحاضــًرا 

ومستقبًا، وما تقوم عليه من أسس وطنية راسخة.

إن ما ُيبديه الشعب البحريني اليوم تجاه بالده واجب وطني وقومي  «
وديني ورد لبعض ما قدمته البحرين ألهلها من ُمجمل ُسبل الحياة، 

فعلى أرضها ترعرعنا ومن مائها ارتوينا، ومن هوائها تنفسنا ومن 
خيراتها نبتنا، فحرٌي بنا ونحن أهل البحرين أن نبتعد عن التجاذب 

السلبي الداخلي، علينا في ظل هذه التحديات والتدخالت أن نكون سًدا 
منيًعا لصدها، وخًطا أحمر لمنعها، وجسًدا واحًدا للدفاع عن بحريننا.

نحو أسس وطنية راسخة )1(

عبدعلي الغسرة

يجــب علينــا أن نتبــع خطــى العباقــرة والمفكريــن 
الذيــن طلقــوا الدنيــا ومتاعها بالثــاث ونجري مع 
أولئك الذين يرون في السماء أوجه العلم وصوت 
تاريــخ مدننا البريئــة وحلم المفكرين والفاســفة، 
حيــث صاغــوا للدنيــا أجمــل أبياتهــا، وعلينــا أيضا 
أن نعتــرف بــأن الجيل القادم ســيتغلب علينا بعلم 
التكنولوجيــا، ولكــن نبقــى نحــن كالصقــور نتغلــب 
عليهــم بعلــم الكتابــة وعلــم اللوغــوس، وال نلــوم 
الجيــل الجديد إذ إنه لــم يطلع بصورة كبيرة على 
كثيــر مــن معالــم األدب والتاريــخ ألنهــا أصبحــت 

قليلة الطرح والذكر.

لقــد تخلينــا عــن مســؤوليتنا الثقافيــة والفكريــة 
واألدبيــة التــي كانــت مرآة نقــل الحقيقــة والواقع 
بــكل معطياتــه، ال ألــوم أحــدا مــن الجيــل الحالــي 
إذا نقــل معلومــة مغلوطــة مــن وســائل التواصــل 
أو حــرف مفهومهــا وهــي التي تســيطر على الرأي 
عــام... أين النــدوات والمحاضــرات واألكاديميات 
يريــدون  للذيــن  وليــس  والمفكريــن،  للمثقفيــن 
التســلق على ســالم الشهرة دون فقه أو تاريخ أو 

وعي ثقافي.
أجــزم أن أحــد أهــم أســباب هــذا اإلخفــاق ســوء 
اختيار األشــخاص في المحاضرات التي أصبحت 

تجــارة دون اهتمــام لتدمير جيــل بأكمله من أجل 
مصالح شخصية، أعتقد أن الندوات والمحاضرات 
تحتــاج إلــى فــرز واختيار صــادق بضميــر الخوف 
مجتمــع،  وأمــن  بأكملهــا  أجيــال  مســتقبل  علــى 
واالختيار مســؤولية كان يحملها جيل السبعينات 
والثمانينات وكانت مقاالتهم وكتاباتهم مدروســة 
أرعبت الغرب وقلصت حجم التحرك بتلك الفترة 

لعدم قدرتهم على اختراق الفكر العربي.

هذه صرخة استغاثة أنقذوا الجيل القادم،  «
وأتمنى لكلماتي أن تقترب من الجميع وتنزل 

على شفتي الدنيا وتبلل أوراق العنب.

هل هو ذنب الجيل 
فرات البسامالجديد؟

اهلل ال يغّير علينا...
 إال لألحسن

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي
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استضاف علي مساعد )أبو أمل( العمالقين نجمي كرة القدم البحرينية حمود 
ســلطان )أبــو حســام( وإبراهيم زويد )أبــو حمد( في متحفــه التراثي في منزله 

بالبسيتين بحضور عدد من األصدقاء.

وكان مســاعد في اســتقبال عمالقي 
كــرة القــدم البحرينية حمــود وزويد 
بباقــات مــن الــورود، ثم أقيمــت لهما 
جلسة شاي تصفحا خاللها عدًدا من 
الملفــات الخاصــة بالعبــي المنتخب 
الوطني وفرق كرة القدم البحرينية، 
باإلضافة إلى مشاهدة عدة ألبومات 
لصــور الالعبيــن في فترة الســتينات 
حيــث  والثمانينــات،  والســبعينات 
اســتعادا شــريط الذكريــات الجميلــة 
جمعتهمــا  التــي  الوديــة  والمواقــف 
طــوال المســيرة الكرويــة مــع باقــي 

أفراد المنتخب البحريني.
بعدهــا، تفقــد ســلطان وزويد أقســام 
التراثــي،  مســاعد  علــي  متحــف 
واســتمعا إلى شــرح مفصــل منه عن 
القطع النفيسة والنادرة التي يضمها، 
وكان فرصة سانحة لتبادل أحاديث 
ذكريات “زمن لّول” وبســاطة الحياة 

في السابق.
أعقبهــا  عشــاء  مأدبــة  أقيمــت  ثــم 
تقديم هدايا تذكارية لكٍل من حمود 
ســلطان وإبراهيم زويــد اللذين قاما 
بالتوقيــع علــى فانيالت وبوســترات 

خاصــة تمــت طباعتها بمناســبة هذه 
الزيارة.

مــن  تقــدم كل  الجولــة  وفــي ختــام 

البحرينيــة بخالــص  الكــرة  عمالقــي 
الشــكر والعرفــان لعلــي مســاعد على 
هذه اللفتة الطيبة والدعوة الكريمة.

ــات الــجــمــيــلــة ــ ــري ــ ــذك ــ ــط ال ــريـ ــة يــســتــعــيــدان شـ ــي ــن ــري ــح ــب ــرة ال ــ ــك ــ ــا ال ــم ــج ن

حمـــــــود وزويـــــد في “متحــــــف مساعــــــد”

صورة جماعية

هنأ ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بفوز المهر عالي ملك الشــيخ دعيج بن ســلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شــؤون 
الخيل وتحقيق المركز األول في كأس دارلي روبرت بابرن الفئة الثانية والذي أقيم على مضمار دوفيل - فرنسا. 

بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأشــاد   
حمــد آل خليفــة بانتصــارات المهر 
الخيــل  فــي رياضــة ســباق  عالــي 
البحرينيــة على المســتوى العالمي 
خاصــة وأن كأس دارلــي روبــرت 

والنديــة  بالحمــاس  يتســم  بابــرن 
والمشاركة الكبيرة من قبل العديد 

من المالك.
الكبيــرة  الجهــود     مثمًنــا ســموه 
التي بذلها الشيخ دعيج بن سلمان 

آل خليفــة مــن أجــل إعــداد المهــر 
والفارس بصــورة متميزة لتحقيق 
اإلنجــاز الكبيــر للبحرين كما أشــاد 
واإلداري  الفنــي  بالــكادر  ســموه 

سمو الشيخ ناصر بن حمدالمشرف على المهر والفارس.

ســموه يشــيد بجهــود دعيــج بــن ســلمان

ناصر بن حمد يشيد بفوز المهر عالي

22 يوليو 2019 االثنين
19 ذو القعدة 1440

تغطية - المكتب اإلعالمي

تمّكن المهر عالي ملك الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية 
شؤون الخيل من تحقيق المركز األول في كأس دارلي روبرت بابرن الفئة الثانية والذي 
أقيــم علــى مضمــار دوفيــل - فرنســا وســط مشــاركة كبيــرة من قبل عــدد مــن المهور من 

مختلف دول العالم.

وجاء الســباق الذي شــارك فيــه المهر عالي 
ومهــور  مهــرات  الســنتين  لعمــر  وخصــص 
على األرضية العشــبية المســافة 1100 متر 
ا حتى األمتــار األخيرة  ا وحماســيًّ ــا جدًّ قويًّ
من الســباق الذي تمكن فيه المهر عالي من 
تحقيــق االنتصــار الثانــي لــه فــي ســباقات 

الخيل. 
مــن  كرســفورد  ســايمون  المــدرب  وتمكــن 
التعامــل بصــورة واقعيــة مع الســباق حيث 
فرنكــي  للفــارس  المناســبة  الخطــة  وضــع 
ديتــوري والــذي تمكــن مــن تطبيــق الخطة 
بشــكل صحيح وتوافق مع المهر عالي إلى 
أن تمكــن من قيادتــه لتحقيق المركز األول 
فــي الســباق والــذي كانــت فيــه المنافســة 

حاضرة بقوة.
وفــي نهايــة الســباق تســلم المالــك الشــيخ 
دعيــج بــن ســلمان آل خليفــة درع المركــز 
األول مــن قبــل اللجنــة المنظمــة للســباق، 
وقــال الشــيخ دعيــج بــن ســلمان آل خليفة 
فــي تصريــح لــه “يعتبــر الســباق مــن أقــوى 

السباقات التي تقام في فرنسا ويشهد دائًما 
ــا وتنافًســا واضًحــا بين جميع  حضــوًرا قويًّ
المــالك للظفــر بالمركــز األول فــي الســباق 
ولكن المهر عالي وبفضل المدرب والفارس 
تمكن من تحقيق المركز األول في الســباق 
ليحقــق ثانــي انتصاراته ونأمــل أن يواصل 
المهر مسيرته في حصد اإلنجازات وتأكيد 
التطور الذي تعيشه رياضة سباقات الخيل 

في مملكة البحرين”.
وتابــع الشــيخ دعيــج بن ســلمان آل خليفة 
لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  “نشــكر 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى متابعتــه 
فــي  عالــي  المهــر  لمســيرة  المســتمرة 
الســباقات المختلفة وكانت لمتابعة ســموه 
األثر الكبير في تحقيق االنتصارات ونحن 
المســتقبل ســيكون  بأنــه  تامــة  ثقــة  علــى 
أفضــل لرياضــة ســباقات الخيــل وســنعمل 

على تحقيق المزيد من االنتصارات”.

يذكــر أن المهــر عالــي تمكــن مــن تحقيــق 
فــي  البحريــن  لمملكــة  تاريخــي  انتصــار 
ببريطانيــا ضمــن  ســباق مضمــار اســكوت 
العريــق، حيــث  مهرجــان رويــال اســكوت 
تمكن الفــارس العالمي فرنكي ديتوري من 

قيــادة المهــر عالــي لتحقيــق المركــز األول 
متــر   1000 المســافة  نرفلــوك  شــوط  فــي 
فــي الفئة الثانية المخصص لعمر الســنتين 
وتمكن من خطف المركز األول من بين 14 

مشارًكا.

من التتويج

من السباق

للمالك دعيج بن سلمان ووسط منافسة قوية في سباق دارلي روبرت

المهر عالي يحقق ثاني انتصاراته

14

يعكف الجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بنادي النجمة بقيادة المدرب 
التونسي فتحي العبيدي على تجربة محترفين اثنين من السنغال.

ويلعــب محتــرف فــي خــط 
الدفاع، فيمــا الثاني في 

خط الوسط.
الــذي  النجمــة  وكان 
دّشن إعداده للموسم 
الجديد 2019 - 2020 

يوليــو  منتصــف  فــي 
حديًثــا  اســتقبل  الجــاري، 

لوضعهمــا  الســنغاليين؛  المحترفيــن 
تحت

التجربة، وضمها أو أحدهما لصفوف 
الفريــق متــى ما اقتنــع الجهاز الفني 

بقيادة العبيدي بخدماتهما.
فــي  النجماويــون  نجــح  مــا  وإذا   
التعاقــد مــع أحــد هذيــن الالعبيــن، 
جانــب  إلــى  ســيكونان  فإنهمــا 
المحتــرف الســنغالي ممــادو درامي، 
الموســم  فــي  النجمــة  مثــل  والــذي 
الماضــي وقــدم مســتويات متميــزة 
الئحــة  تصــدر  خاللهــا  مــن  تمكــن 
هدافي دوري ناصر بن حمد الممتاز، 

ممــادو  عقــد  أن  علًمــا 
مــع  مســتمر  درامــي 
النجماويــة للموســم 
 -  2019 المقبــل 

.2020
يشار إلى أن االتحاد 
البحريني لكــرة القدم 
رفع عــدد المحترفين إلى 
3 فــي دوري ناصــر بــن حمــد الممتاز 
بعــد أن كان العبيــن اثنيــن فقط في 

الموسم الماضي 2018 - 2019.
صفوفــه  لتعزيــز  النجمــة  ويســعى 
الجديــد،  الموســم  خــالل  جيــدا 
خصوًصــا أنه فقد عدًدا من عناصره 
البــارزة كالحارس ســيد شــبر علوي، 
فيما أشار مدرب الرفاع علي عاشور 
إلى قرب انتقال مدافع النجمة سيد 
مهــدي باقــر إلى صفــوف الســماوي؛ 
األمــر الــذي يعنــي فقــدان واحد من 

العناصر المهمة في خط الدفاع.

كرة النجمة تجرب محترفين سنغاليين

سبورت

سبورت

بطولة الشورى 
والنواب

تنطلــق عنــد الســاعة 5:30 مــن عصــر 
اليوم اإلثنيــن مباريات الجولة الثانية 
والنــواب  الشــورى  مجلســي  لبطولــي 
للعهــد  القــدم  لكــرة  عشــرة  الثانيــة 
والوالء للوطن والتي تنظمها وترعاها 
مفروشــات أحمد شــريف، إذ ســيلتقي 
علــى ملعــب نــادي ســار رقــم 1 فريقــا 
شــباب  ومركــز  الحجــر  شــباب  مركــز 
الملعــب  نفــس  علــى  تليهــا  كــرزكان، 
شــباب  مركــز  مبــاراة   7:30 الســاعة 
القريــة ومركــز شــباب دمســتان، وفي 
نفــس التوقيــت علــى الملعــب رقــم 2 
ســيلتقي مركز شــباب الزالق مع نادي 

سار.

اللجنة اإلعالمية

أحمد مهدي

صورة جماعية

اتحاد اليداتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

والتــي  المباريــات،  لمراقبــي  اآلســيوي  االتحــاد  دورة  الجــاري،  يوليــو   20 الســبت  افتتحــت، 
يستضيفها االتحاد البحريني لكرة القدم خالل الفترة 20 وحتى 22 يوليو الجاري.

 وتقــام مراســم الــدورة في فنــدق “داون تاون 
إشــراف  تحــت  )المنامــة(  بالعاصمــة  روتانــا” 
االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم، وهي مخصصة 
لمراقبــي المباريــات عــن منطقة غرب آســيا، إذ 
تشهد تواجد 57 مشاركا من مختلف اتحادات 

منطقة غرب آسيا.
 وفــي هــذا اإلطــار، أكــد نائــب رئيــس االتحــاد 
البحريني لكرة القدم للشؤون اإلدارية والمالية 
علــي البوعينيــن أن اســتضافة االتحــاد للدورة 
اآلســيوية لمراقبي المباريات يأتي ضمن إطار 
القــدم،  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  مــع  التعــاون 
فــي مجــال تأهيــل وتطويــر الكــوادر اإلداريــة 
باالتحــادات األعضــاء فــي االتحــاد اآلســيوي، 
وذلــك عبر إقامة البرامج والدورات المختلفة.  
البحرينــي  االتحــاد  أن  إلــى  البوعينيــن  ونــوه 
لكرة القدم سباق للتعاون مع االتحاد اآلسيوي 

لكــرة القــدم في كافــة المجــاالت، وبينها إقامة 
المختلفــة،  التدريبيــة  العمــل  ورش  الــدورات 
مشــيرا إلــى العمــل البــارز لالتحــاد البحرينــي 
فــي احتضان مثــل هذه الفعاليات التي تســهم 
فــي تعزيز كــرة القدم البحرينيــة وقيادتها إلى 

تحقيق العديد من النجاحات والمكتسبات.
 وأشــار البوعينيــن إلــى أن االتحــاد البحرينــي 
لكــرة القــدم يرحــب بالمشــاركين الضيوف من 
مختلــف اتحــادات منطقة غــرب آســيا، متمنيا 
لهــم طيــب اإلقامــة وتحقيــق كامل االســتفادة 

من مخرجات الدورة.
اليــوم  فــإن  الــدورة،  برنامــج  وبحســب   
بمســابقات  متعلقــة  محاضــرات  يشــهد  األول 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، باإلضافــة إلــى 
اآلســيوي،  االتحــاد  مباريــات  مراقبــي  إدارة 
واســتعراض القوانيــن والمســؤوليات المتعلقة 

بالمراقبيــن، عــالوة علــى األنشــطة التــي يقوم 
بها.

 كمــا تتضمن الدورة زيارات ميدانية للمالعب، 
بهدف تقديم بعض الجوانب العملية.

حــول  محاضــرات  الثانــي  اليــوم  ويشــهد   
أمــن وســالمة المالعــب، باإلضافــة إلــى بيــان 
المرتبطــة  والتســويقية  اإلعالميــة  العمليــات 
علــى  عــالوة  اآلســيوي،  االتحــاد  بمســابقات 
نظــام afcas، فيمــا يشــهد اليوم الثالث جلســة 

نقاشات مفتوحة بين المشاركين.

ا بأســبانيا ضمن منافســات الجولة  تعّرض منتخبنا الوطني للشــباب لكرة اليد إلى الخســارة أمام كرواتيا )32/ 23( في بطولة العالم المقامة حاليًّ
الرابعة لمنتخبات المجموعة الثالثة من المونديال.

 وبهــذه الخســارة يفقــد األحمــر الشــاب فرصة 
التأهــل إلــى الــدور الثاني مــن البطولة، وتبقت 
أمامــه مبــاراة أخيــرة أمــام منتخــب كوســوفو 
فــي الســاعة 5:30 مــن مســاء اليــوم اإلثنيــن 
وبنــاء على نتيجتها ســيتحدد موقع المنتخب 
فــي جدول مباريات تحديــد المراكز بالبطولة. 
واتضــح تأثيــر المجهــود البدنــي الكبيــر الــذي 
أمــس  يــوم  البطولــة  هــذه  فــي  بذلــه العبونــا 
أمــام كرواتيــا أحــد المنتخبات المرشــحة بقوة 
للمنافســة علــى بطولــة العالم، وخــالل المباراة 
األول  الشــوط  فــي  جيــًدا  أداًء  العبونــا  قــدم 
الكوراتــي  المنتخــب  إحــراج  مــن  فيــه  تمكنــا 
وكنــا الطــرف األفضل في معظم فتراته، إال أن 
أداء الفريق تراجع في الشــوط الثاني ما كلفه 

خسارة المباراة بهذا الفارق من األهداف.
المنتخــب  لمصلحــة  األول  الشــوط  وانتهــى 

الكرواتي بفارق هدف ونتيجة )13/ 12(.

علي البوعينين

من مباراة منتخبنا وكرواتيا

ــيالبوعينين يشيد بالتعاون مع االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ــل إلـــــى الـــــــدور الــثــان ــأهـ ــتـ فـــقـــد فـــرصـــة الـ

شباب اليد يخسر من كرواتيا “عالميا”افتتاح الدورة اآلسيوية لمراقبي المباريات



وّجه النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة بصرف مكافآت الفوز لالعبي منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة بعد اإلنجاز الذي حققه المنتخب بتأهله إلى دور 

الثمانية ببطولة العالم للشباب تحت 21 عاًما والتي تحتضنها مملكة البحرين حتى 27 الشهر الجاري.

األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  وعّبــر   
النصــف  حســن  محمــد  البحرينيــة 
لســمو  وتقديــره  شــكره  خالــص  عــن 
علــى  خليفــة  الشــيخ خالد بن حمد آل 
الكريمة بصرف مكافــآت  توجيهاتــه 

الكــرة  شــباب  منتخــب  الفوز لالعبــي 
الطائرة، مشيًرا إلى أن ذلك ليس بغريب 

علــى ســموه الحريــص دوًمــا علــى دعــم 
تحفيزهــم  بهــدف  وتكريمهــم  الالعبيــن 
وشــحذ هممهــم تقديــًرا مــن ســموه لمــا 
مخلصــة  مجهــودات  مــن  يقدمونــه 
أن  العــام  األميــن  مميز. وأكــد  وعطــاء 
توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة بصرف مكافآت الفوز للمنتخــب 

سيكون لها أبلغ األثر في تحفيز الالعبين 
من أجل تقديم مســتويات مضاعفة في 
المراحل المقبلة من بطولة العالم ، مثمًنا 
دعم ســموه للمنتخبات الوطنية وحرص 
الالعبيــن  تقديــر  علــى  المســتمر  ســموه 
بمختلــف  للوطــن  ســفراء  باعتبارهــم 

المحافل الرياضية.

األولمبيــة  اللجنــة  أن  النصــف  وأضــاف 
إجــراءات  فــي  بــدأت  البحرينيــة 
عبــي  لال ز  لفو ا ت  فآ مكا ف  صر
ســمو  لتوجيهــات  تنفيــًذا  المنتخــب 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفــة، معرًبــا 
عــن أملــه فــي أن تتكلل جهــود الالعبين 
والجهــاز الفنــي واإلداري بتحقيق نتائج 
أكثــر تميــًزا، مشــيًدا بالمســتوى المتميــز 
خــالل  المنتخــب  العبــو  أظهــره  الــذي 
العزيمــة واإلصرار ليكتبوا اســمهم ضمن منافســات الــدور األول وتحليهــم بــروح 

أفضــل المنتخبــات الثمانيــة فــي العالــم 
وهــي نتيجــة متميــزة تبعث علــى الفخر 

واالعتزاز.

خالد بن حمد يأمر بصرف مكافآت الفوز لمنتخب الطائرة

تنطلق اليوم االثنين منافسات دور الثمانية ببطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عام والتي تحتضنها مملكة البحرين حتى 
 )FIVB( 27 الشــهر الجــاري علــى صالة االتحاد بمدينة عيســى الرياضية بتنظيم من االتحاد البحريني وبإشــراف مــن االتحاد الدولي

وبمشاركة 16 منتخبا من مختلف دول العالم.

دور  إلــى  تأهــل  الــذي  الوطنــي  منتخبنــا 
الثمانية ليكتب اسمه ضمن الثمانية الكبار 
في العالم ســيبدأ تحد جديد عندما يلتقي 
أمــام إيطاليــا الســاعة 7 مســاء علــى صالة 
اتحــاد الكــرة الطائــرة )الصالــة الرئيســية(، 
حيــث يقــع األحمر فــي المجموعة )F( التي 
تضــم كال مــن إيطاليــا واألرجنتيــن وإيران 

وهي مجموعة صعبة وقوية.
وكان منتخبنــا قــد بلــغ دور الثمانيــة بعدما 
هــزم بورتوريكــو فــي الجولــة األولــى مــن 
3/ 0، وأطــاح بالمنتخــب  الــدور التمهيــدي 
المغربــي 3/ 2 فــي الجولــة الثانيــة، قبل أن 
يخســر من الصيــن 3/ 1 في الجولــة الثالثة 
ليتأهــل كثانــي عــن المجموعــة )A( بعدمــا 
حصــد فــي رصيــده 5 نقــاط خلــف الصيــن 

المتصدرة ب 9 نقاط كاملة.
ووفقا لنظام البطولة فإن األول والثاني من 
كال المجموعتيــن بدور الثمانية يتأهل إلى 
نصف النهائي، حيث ســيخوض منتخبنا 3 
مباريات أمام إيطاليا واألرجنتين وإيران.

وبالعــودة إلــى مواجهــة األحمر اليــوم فإنه 
ســيكون أمام اختبار صعب أمام “الطليان” 
الــذي تأهــل عــن المجموعــة )D( ب 9 نقاط 
بولنــدا  وأســقط   ،0 /3 كنــدا  هــزم  عندمــا 
حاملة اللقب بنفس النتيجة، قبل أن يهزم 
البرازيــل كذلــك 3/ 0 ويتصــدر المجموعــة 
بكل جدارة بقيادة المدربة )مونيكا( والتي 

تعتبر المدربة الوحيدة في البطولة.
ومــن المتوقــع أن يلعــب المــدرب يوســف 
خليفة بالتشــكيلة المعتادة التي خاض بها 
النــزاالت الســابقة باالعتمــاد علــى محمــود 
عبدالحســين وســيد محمد العبار في مركز 
حوائــط  تجــاوز  عليهمــا  ينبغــي  والتــي   4
إيطاليا القوية، مع وجود حسن الشاخوري 
يتعيــن  والتــي  بمركــز3  جاســم  ومحمــد 
الهجــوم  إليقــاف  التامــة  اليقظــة  عليهمــا 
اإليطالي القوي سواء في منتصف الشبكة 
أو األطــراف والهجــوم الخلفــي، كمــا تضــم 
والــذي  بمركــز2  الحــداد  التشــكيلة حســن 
اإلحصائيــات  وفــق  األبــرز  النجــم  يعتبــر 
مهمــة  ســتكون  فيمــا  الســاحقة،  بضرباتــه 
صانــع األلعــاب محمد هرونة صعبــة للغاية 
فــي حــال لم يصــل اســتقبال الكــرة األولى 
بالشــكل المطلــوب وهي المهمة األساســية 

لليبرو حسين عبدهللا.
مباريات دور الثمانية

وفــي إطــار منافســات دور الثمانية، يلتقي 
اليــوم منتخــب البرازيــل والصيــن الســاعة 
11:30 صباحــا، ويلتقــي منتخــب روســيا 
أمــام كوريــا الجنوبيــة الســاعة 2:00 ظهرا 
اتحــاد  علــى صالــة  وذلــك   )E )المجموعــة 
كــرة الطاولــة، كمــا يتقابــل منتخــب ايــران 

واألرجنتين الساعة 4:30 عصرا، ثم مباراة 
مســاء   7:00 الســاعة  وإيطاليــا  البحريــن 
اتحــاد  علــى صالــة  وذلــك   )F )المجموعــة 

الكرة الطائرة.
ويذكر أن دور الثمانية يقام بطريقة توزيع 
المنتخبــات علــى مجموعتيــن، حيث تضم 
وكوريــا  الصيــن  مــن  كال   )E( المجموعــة 
الجنوبيــة وروســيا والبرازيــل، فيمــا تضــم 
المجموعة )F( كال من البحرين واألرجنتين 
وإيطاليــا وإيــران، ويتأهــل األول والثانــي 
مــن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، 
األربعــة  المنتخبــات  باقــي  تلعــب  فيمــا 
مباريــات تحديد المراكز مــن الخامس إلى 

الثامن.

مباريات تحديد المراكز

تقــام اليــوم مباريــات تحديــد المراكــز مــن 
تــم  بعدمــا  عشــر  الســادس  حتــى  التاســع 
تقســيم المنتخبــات التي ودعت المنافســة 
مجموعتيــن،  علــى  التمهيــدي  الــدور  مــن 
مــن  كال   )G( المجموعــة  تضــم  حيــث 
بوتوريكــو ومصــر والتشــيك وكنــدا، فيمــا 
تضــم المجموعة )H( كال من المغرب وكوبا 

وتونس وبولندا.
أمــام  كنــدا  منتخــب  اليــوم  ويلتقــي 
كمــا  صباحــا،   11:30 الســاعة  بورتوريكــو 
يلعب منتخب مصر أمام التشــيك الســاعة 
ويلتقــي   ،)G )المجموعــة  ظهــرا   2:00
 4:30 الســاعة  كوبــا  مــع  تونــس  منتخــب 
عصــرا، ويتقابل المغرب مع بولندا الســاعة 

.)H 7:00 مساء )المجموعة
بدر: هدفنا ابعد من دور الثمانية

أكــد العــب منتخبنــا الوطنــي بــدر محمــد 
ناصــر أن هــدف المنتخــب أصبــح أبعد من 
المركــز  وتحقيــق  الثمانيــة  لــدور  التأهــل 
ســقف  وأن  العــام  الترتيــب  فــي  الثامــن 

الطموحات بدأ يعلو.
وأضــاف بــأن المنتخــب ســيحاول تقديــم 
افضــل ما لديه في منافســات دور الثمانية 
لتحقيق نتيجة مشرفة، مؤكدا بأن األحمر 
لــن يكتفــي بمــا تحقــق مــن إنجــاز متميــز 
للكــرة الطائــرة البحرينية بوصوله إلى دور 

الثمانيــة، وأن الالعبــون سيســعون للظهور 
المشرف رغم صعوبة المنافسة في األدوار 

القادمة.
الصيــن  أمــام  للخســارة  اســفه  عــن  وعبــر 
مضيفــا “ قــدر هللا ومــا شــاء فعــل.. ظهرنا 
بصــورة جيــدة فــي الشــوط األول والثاني 
ولكــن األداء تراجــع فــي باقــي األشــواط، 
تمنينــا الظهور بشــكل افضــل ولكن الصين 

منتخب منافس وقوي واستحق الفوز”.
المباريــات  فــي  التعويــض  بــدر  وتمنــى 
القادمــة وتحقيــق نتائــج إيجابيــة افضــل 
تليــق بالدعــم واالهتمــام الــذي يحظــى بــه 

المنتخب.

عبدالحسين: سعداء بالتأهل 
والطموح أكبر

محمــود  الوطنــي  منتخبنــا  قائــد  عبــر 
عبدالحســين عــن ســعادته الكبيــرة ببلــوغ 
دور الثمانية وخطف بطاقة التأهل الثانية 
قدمــه  الــذي  المتميــز  بالمســتوى  مشــيدا 
التمهيــدي  الــدور  فــي  الالعبــون  زمالئــه 

ليتأهلوا عن جدارة واستحقاق.
ضاعــف  التأهــل  أن  محمــود  وأضــاف 
بعيــدا  بالذهــاب  الالعبيــن  مــن طموحــات 
وتحقيــق مركز متقدم رغم صعوبة المهمة 
ومالقــاة منتخبــات قويــة بــدور الثمانيــة، 
يوجــد  ال  الرياضــة  عالــم  فــي   “ مضيفــا 
مســتحيل.. عليــك أن تلعــب وتكافــح مــن 
أجــل بلــوغ هدفك، وبدورنا ســنقدم افضل 
مــا لدينــا لنخــرج بأفضل مســتوى ونتيجة 
تطلعــات  مــع  تتناســب  مرضيــة  إيجابيــة 
االتحــاد والشــارع الرياضي وعشــاق الكرة 

الطائرة”.
إيطاليــا  منتخــب  أن  عبدالحســين  وأشــار 
يعتبر من المرشــحين للمنافسة على اللقب 
لكــن منتخبنــا  وقــد أزاح خصــوم أقويــاء 
ســيقدم كل مــا عنــده، معربــا عــن أملــه في 
ظهور زمالئه الالعبين بالمستوى الحقيقي 

للخروج بأفضل نتيجة.

وقفة مشرفة للجماهير البحرينية

ســجلت الجماهير البحرينية وقفة مشرفة 
مع منتخبنا الوطني للشــباب للكرة الطائرة 
في االستحقاق العالمي وهو ما كان له أبلغ 
األثر في رفع الحالة المعنوية لدى العبينا.
وشهدت المواجهة األولى أمام بورتوريكو 
حضــورا جماهيريــا جيــدا قبــل أن يتزايــد 
أمــام  أكثــر  ويزيــد  المغــرب  أمــام  العــدد 
الصيــن، حيــث ســاندت العديد مــن روابط 
األنديــة والجماهير منتخبنــا بحرارة وكان 
لوجودها اثر طيب على الالعبين ليسجلوا 
لنــداء  ويســتجيبوا  رائعــة  وفــاء  وقفــة 

الوطن.
وســتكون الجماهير مدعــوة للوقوف بقوة 
أمــام  اليــوم  مواجهــة  فــي  المنتخــب  مــع 
واالســتمتاع  المنتخــب  لمــؤازرة  إيطاليــا 

بالعروض المتميزة للمنتخبات العالمية.

علي بن محمد يهنئ

بعــث رئيــس اتحــاد الكــرة الطائرة الشــيخ 
علي بن محمد آل خليفة برقيات تهنئة إلى 
عاهــل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وإلــى رئيــس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وإلــى ولــي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى، النائــب األول 
الســمو  الــوزراء صاحــب  لرئيــس مجلــس 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
وإلــى ممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية 
وشــئون الشــباب، رئيــس المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفة، وإلى النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس 

اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة، وذلك بمناســبة 
اإلنجــاز الذي حققه منتخبنا الوطني للكرة 
الطائــرة للشــباب بتأهلــه إلــى دور الثمانية 
ببطولــة العالــم تحــت 21 والتــي تحتضنها 

مملكة البحرين حتى 27 الشهر الجاري.
 وهنــأ الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة 
جاللــة الملــك، مؤكًدا أن اإلنجــاز يعتبر من 
أهم اإلنجازات التي تحققت للكرة الطائرة 
البحرينيــة فــي العهــد الزاهر لجاللــة الملك 
حققــه  لمــا  وامتــداًدا  ورعــاه  هللا  حفظــه 
بفضــل  البحريــن  مملكــة  أبطــال وبطــالت 

دعم واهتمام جاللته للحركة الرياضية.
كما هنأ الشــيخ علي بن محمد سمو رئيس 
الوزراء، مشيًرا إلى أن هذا اإلنجاز لم يكن 
ليتحقــق لــوال الرعايــة الفائقــة مــن ســموه 
مراتــب  بلغــت  والتــي  الرياضيــة  للحركــة 
عاليــة لتصبح إحــدى الصور البارزة لنهضة 
الوطن وتطوره، ولتسير بخطى ثابتة نحو 

المزيد من التطور والنماء.
وبعــث كذلــك برقيــة تهنئــة إلى ســمو ولي 
مــا  إلــى  يعــود  اإلنجــاز  أن  مؤكــًدا  العهــد، 
يقدمه سموه من دعم ال محدود للقطاعين 
الشــبابي والرياضي، معرًبا عن اعتزازه بما 
تحظــى بــه لعبــة الكــرة الطائرة علــى وجه 
الخصــوص من رعاية فائقة من ســمو ولي 
العهــد كان لهــا أبلــغ األثــر فــي تحقيــق تلك 

النتائج المشرفة.
كمــا بعــث الشــيخ علــي بــن محمــد برقيــة 
مماثلــة إلــى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة أكــد خاللهــا أن اإلنجــاز ثمرة لما 
يقدمــه ســموه مــن رعايــة كبيــرة للرياضــة 
منتخباتنــا  قــادت  الغاليــة  مملكتنــا  فــي 
وفرقنــا إلى تحقيق سلســلة من النجاحات 

البــارزة، معاهــًدا ســموه على المضــي قدًما 
نحــو تحقيــق المزيد مــن اإلنجــازات للكرة 

الطائرة البحرينية.
كمــا بعــث برقيــة هنــأ فيهــا ســمو الشــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة أشــاد فيها بالدعم 
تلقاهمــا  اللذيــن  الكبيريــن  واالهتمــام 
اللجنــة  رياضتنــا مــن ســموه ولمــا توفــره 
أشــكال  كافــة  مــن  البحرينيــة  األولمبيــة 

الرعاية للمنتخبات الوطنية.
 وعاهــد القيادة الرشــيدة ببــذل المزيد من 
الجهــود لرفــع اســم المملكة عالًيــا بمختلف 

المحافل الخارجية.

الحداد يخطف األضواء بتحقيق 55 نقطة

يتصــدر نجــم منتخبنــا الوطنــي وضــارب 
افضــل  قائمــة  الحــداد  حســن   )2( مركــز 
مســجلي النقاط في صفوف األحمر بعدما 
أحــرز 55 نقطــة بمفــرده خــالل المباريــات 
الثالث الماضية في الدور التمهيدي، حيث 
حقــق الحــداد 13 نقطــة أمــام بورتوريكــو 
و23 نقطــة أمــام المغــرب و19 نقطــة أمــام 
الصيــن، ليقــدم أداءا ملفتا للغاية بالمقارنة 
مع مستواه في تصفيات غرب آسيا والتي 

لم يظهر فيها بالصورة المطلوبة.
ويأتــي الالعــب محمــود عبدالحســين فــي 
المرتبــة الثانيــة ألفضــل مســجلي النقــاط 
بعدمــا أحــرز 29 نقطــة خــالل المواجهــات 
الثالث من بينها 14 نقطة أمام بورتوريكو 
و15 نقطــة أمــام المغــرب، أمــا ســيد محمد 
العبــار فإنه يأتي فــي المرتبة الثالثة بعدما 
لإلحصائيــة  وفقــا  وذلــك  نقــاط،   7 أحــرز 
االتحــاد  موقــع  فــي  المنشــورة  الرســمية 

الدولي للكرة الطائرة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

ــرة ــائـ ــطـ الـ ــاب  ــبـ ــشـ لـ الـــعـــالـــم  بـــبـــطـــولـــة  الـــثـــمـــانـــيـــة  دور  انــــطــــاق  فــــي 

منتخبنا يواجه إيطاليا بقيادة “مونيكا”

األحمر يسعى لتقديم أداء مشرف أمام عمالقة إيطاليا
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كيف سيتجاوز ضاربونا حوائط إيطاليا العالية؟

منتخبنا على قلب رجل واحد

المدربة اإليطالية مونيكا

من لقاء الطليان وكندا بالجولة األولى

المنتخب الوطني للشباب للكرة الطائرة

محمود عبدالحسين

15

محمد النصف سمو الشيخ خالد بن حمد 

حسن علي

في انطالق دور 
الثمانية ببطولة 

العالم لشباب 
الطائرة

علي بن محمد



كشف تقرير صحفي إسباني، أمس األحد، 
أن نــادي برشــلونة يعيش أســبوًعا حاســًما 
فيما يتعلق بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا 

سليفا، نجم باريس سان جيرمان.
ووفًقا لصحيفة “ســبورت” اإلســبانية، فإن 
برشــلونة ال يــزال متفائــًا بإمكانيــة إبــرام 
صفقــة نيمــار، ولكن باريس ســان جيرمان 

لن يسهل الطريق أمام النادي الكتالوني.
وسيكون باريس سان جيرمان مقبًا على 
خوض أول مباراة رســمية له في الموســم 
الجديــد 3 أغســطس المقبل أمــام رين في 

كأس السوبر.
فــي  موقوًفــا  ســيكون  نيمــار  أن  ورغــم   
المباراة، ولكن ســان جيرمان ســيميل نحو 
تحديــد مصير النجــم البرازيلــي، قبل بدء 

المنافسات الرسمية للموسم الجديد.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن ســان جيرمان 
ليس لديه أي خيار سوى بيع نيمار، خاصة 
النجــم  برغبــة  الجماهيــر  إعــام  تــم  أنــه 

البرازيلي في مغادرة النادي الباريسي.
ويدرك برشلونة جيًدا أن مرور الوقت في 
صالحــه، فيمــا يتعلــق باســتعادة نيمار هذا 

الصيف بأقل مقابل مادي.

شــّدد رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة على أهمية الدور الجماهيري في إنجاح برامج وأنشــطة 
االتحاد خصوًصا فيما يتعلق بجانب المســابقات، وكذلك دعم ومســاندة المنتخبات الوطنية واألندية في المحافل الخارجية، مشــيًرا إلى 
أن الجماهيــر الســاوية باتــت حديــث الســاعة فــي الرياضــة البحرينيــة مــع ختام الموســم الماضي حينما أكــدت حضورها القــوي في جميع 

المنافسات الساوية المهمة.

جاء ذلك، لدى استقبال سموه لجنة الجماهير 
التي تم تشكيلها حديًثا وباعتماد من مجلس 
إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة والتــي 
أحمــد  محمــد  الصفــار،  حســن  يونــس  تضــم 
محمــود  كازرونــي،  فيصــل  محمــد  أحمــدي، 

عبدالرحمن الحمادي ونور حسن السباع.
 وأضــاف ســموه “نحن في االتحــاد البحريني 
لكرة الســلة نقّدر كثيــًرا الدور الذي تلعبه هذه 

العديــد  ُيضفــي  وجودهــا  إن  إذ  الجماهيــر، 
مــن جوانــب اإلثــارة والمتعــة فــي المباريــات، 
وبالتالــي ارتأينــا تشــكيل هذه اللجنــة وإناطة 
العديــد من األمــور بها، حتى تكــون جماهيرنا 
في بيئة ســاوية سعيدة وهي تتابع مباريات 
المســابقات المحلية وأثناء مســاندة وتشجيع 

المنتخبات الوطنية”.
 وُيذكــر أن لجنة الجماهير ســُتناط بها العديد 

مــن األمــور التــي تخــص جماهيــر كــرة الســلة 
وأبرزهــا المســاهمة فــي رفــع مســتوى توعية 
الجماهيــر باالبتعــاد ونبــذ التعصــب الرياضــي 
فــي  الرياضيــة  واألخــاق  بالــروح  والتحلــي 
حالتــي الفــوز والخســارة، إضافة إلــى تحقيق 

التعاون بين الجماهير. 
المســاهمة  اللجنــة  عاتــق  علــى  وســيكون 
فــي تنظيــم بعــض الفعاليــات فــي المباريــات 

الصــوت  بمثابــة  تكــون  وحتــى  الجماهيريــة 
كل  ولتلبيــة  االتحــاد  داخــل  للجماهيــر 
أثنــاء  بالجماهيــر  الخاصــة  المتطلبــات 

حضورهم للمباريــات حتى يكونوا في أفضل 
فرقهــم  مباريــات  يشــاهدون  وهــم  وضعيــة 

المفضلة.

التنســيق  اللجنــة  وأيًضــا ســتكون مــن مهــام 
فيمــا يتعلــق بالحضــور الجماهيــري لمباريــات 
منتخباتنا الوطنية التي ستقام في البحرين.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

وكاالت

وكاالت

أسبوع حاسم

أكــد تقرير صحفي بريطانــي، أمس األحد، 
إيــكاردي، مهاجــم  مــاورو  أن األرجنتينــي 
أحــد  إلــى  االنضمــام  رفــض  ميــان،  إنتــر 

عمالقة الدوري اإلنجليزي الممتاز.
ووفًقــا لصحيفــة “ميــرور” البريطانية، فإنه 
عــرض علــى إيــكاردي أن يكــون جــزًءا من 
مــع آرســنال خــال فتــرة  صفقــة تبادليــة 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن الصفقة تقضي 
مقابــل  الجانــرز  إلــى  إيــكاردي  بانتقــال 
انضمام الجابوني بيير إيميريك أوباميانج 

إلى صفوف إنتر ميان.
للرحيــل  بقــوة  مرشــًحا  إيــكاردي  ويعــد 
عــن إنتــر ميــان هــذا الصيف، بعدمــا أعلن 
حســابات  خــارج  أنــه  النــادي  مســؤولو 
فــي  كونتــي  أنطونيــو  الجديــد  المــدرب 

الموسم المقبل.
وأوضحــت الصحيفــة أن إيــكاردي يفضــل 
عــدم تــرك الــدوري اإليطالــي، ويرغــب في 
خــال  يوفنتــوس  صفــوف  إلــى  االنتقــال 

ماورو إيكارديالميركاتو الصيفي الحالي.

ايكاردي يرفض انجلترا

sports@albiladpress.com
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الحالــي  الســيناتور  الفليبيــن  أســطورة  عــاد 
مانــي باكيــاو بالزمــن الــى أيــام الشــباب ودخــل 
التاريــخ كأكبــر بطــل للعالم فــي وزن ال”ويلتر”، 
وذلــك بفوزه الســبت على بطــل رابطة الماكمة 
العالميــة لهذا الوزن األميركي كيث ثورمان في 

الس فيغاس )نيفادا(.
وقــدم باكيــاو، ابــن األربعيــن عامــا الــذي يكبــر 
منافســه ثورمــان بعشــرة أعــوام، منازلــة مثيرة 
فــي “أم جــي أم غرانــد غاردن أرينا” أمام حشــد 
14356 متفرجــا، بينهــم األميركــي فلويــد  بلــغ 
مايويثــر، بطــل العالــم الســابق لــوزن ال”ويلتــر” 
الذي هو أثقل من الوزن الخفيف لكن أخف من 

الوزن المتوسط.
وبعــد أن أســقط منافســه األميركي فــي الجولة 
األولــى، بقــي باكيــاو صاحــب األفضليــة طيلــة 
المواجهــة أمــام منافــس لــم يســبق له أن خســر 
توجيــه  عــن  لكنــه عجــز  الســبت،  منازلــة  قبــل 
نهايــة  فــي  الحســم  ليكــون  القاضيــة  الضربــة 
المطــاف بالنقــاط بعــد 12 جولــة، حيــث صــوت 

حكمان لصالح الفليبيني 112-115، فيما صوت 
الثالث لصالح ثورمان 114-113.

وأكــد باكيــاو أنــه “اســتمتعت. خصمــي مقاتــل 
وماكم جيد. كان قويا”.

فــي  الفليبينــي  منافســه  ثورمــان  واســتفز 
التحضيــرات لهذه المنازلة، بتوعده أن “يصلب” 
خصمه المتدين، ثم وعد في وقت الحق بإجبار 

أسطورة الفليبين على االعتزال.
لكن باكياو الذي عزز سجله ب62 انتصارا، بينها 
39 بالضربة القاضية، مقابل 7 هزائم وتعادلين، 
رفــض بعــد المنازلــة الــرد بالمثــل علــى ثورمان، 
مؤكــدا “أنــا لســت من هــذا النوع مــن الماكمين 
للمنازلــة  نــروج  كنــا  كثيــرا،  يثرثــرون  الذيــن 
وحسب. أريد أن أصفق لخصمي. إنه قوي جدا، 

بإمكانه الماكمة. هذا الشاب مقاتل”.
وأصبح باكياو الذي كســب ما يقارب 20 مليون 
دوالر مــن منازلــة الســبت، مجددا العبا رئيســيا 
حــزام  انتزاعــه  بعــد  ال”ويلتــر”  وزن  فئــة  فــي 
رابطة الماكمة العالمية لهذا الوزن من ثورمان.

فــي  للعالــم  بطــا  المتــوج  الفليبينــي،  وأشــار 
ثمانــي فئــات، الى أنه ســيعود اآلن الى الفليبين 
الســتئناف عملــه كعضــو فــي مجلــس الشــيوخ 
يقــرر  أن  قبــل   )2016 منــذ  المنصــب  )يشــغل 
خطوتــه التاليــة داخــل الحلبة، موضحــا “أعتقد 
أني ســأقاتل العام المقبل. ســأعود الى الفليبين 

وأعمل ثم سأتخذ قراري”.
وبالتأكيــد أن “الســيناتور باكياو أثبت بأن العمر 
ملحمــة  صنــع  بامكانــه  زال  مــا  وحســب،  رقــم 
اســطورية جديدة”، بحســب ما غرد على تويتر 
أحــد أبنــاء بلــده الــذي احتفــل بمــا حققــه بعدما 
تابــع المنازلة في األندية، الثكنات العســكرية أو 

في دور السينما.
وُيعتبــر باكيــاو بطــا قوميــا مــن قبــل الكثيرين 
بعــد أن وضعــت مآثــره الرياضيــة الفليبين على 
النجوميــة  الــى  وصعــوده  الماكمــة،  خريطــة 
مــن تلميــذ لــم يكمل دراســته الثانويــة الى بطل 
مليونيــري يشــكل مصــدر إلهــام لبلــد غــارق في 

الفقر.

وكاالت

باكياو يعيد عقارب الزمن

ماني باكياو

وكاالت

حرص عدد من نجوم منتخب الســنغال 
على التفاعل مع االســتقبال الجماهيري 
األســطوري الــذي القاه أســود التيرانجا 
فــي  داكار  العاصمــة  إلــى  العــودة  بعــد 
الســاعات القليلــة الماضيــة رغــم ضياع 
افريقيــا  أمــم  ببطولــة  التتويــج  حلــم 
2019، بعــد الخســارة مــن الجزائــر 1-0 

في النهائي.
الكــرة  مشــجعي  مــن  اآلالف  واحتشــد 
الســنغالية فــي طريق حافلــة المنتخب، 
بينمــا نشــر  التحيــة لاعبيــن،  ووجهــوا 
مــن  فيديــو  مقاطــع  المنتخــب  نجــوم 
االستقبال الحافل لهم في داكار وبادلوا 

الجماهير السنغالية رسائل الشكر.
وســط  نجــم  جايــي  إدريســا  وكتــب 
إيفرتــون اإلنجليــزي عبر تويتر: “شــكرا 
ســاني  ســاليف  وجــه  كمــا  الســنغال” 
مدافــع شــالكه األلمانــي عبــر إنســتغرام 
علــى  الســنغالي  للشــعب  شــكر  رســالة 
هــذا االســتقبال. وكتــب هنــري ســافيه 
“رؤيــة  التيرانجــا:  أســود  العــب وســط 
هــذه الفرحــة مــن الســنغاليين وحمــاس 
أقــول اآلن فزنــا..  االســتقبال تجعلنــي 
شكرًا للشعب السنغالي”، في حين كتب 
كيتا بالدي جناح إنتر اإليطالي: “شــعب 

واحد حلم واحد”.

استقبال أسطوري

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل لجنة الجماهير

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبًا لجنة الجماهير

 أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة أن اإلنجازات التي حققتها الرياضة البحرينية عموما ورياضة كرة الســلة  
خصوصا هي نتاج حقيقي للدعم الكبير الذي تحظى به من قبل عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  ورئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي الوالد األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة  وولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة  مشــيدا فــي الوقــت ذاته بدعم ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة  لكــرة الســلة البحرينيــة ووقوفه إلى جانبها في مســيرتها نحو التطــور والنماء كمــا أثنى على اهتمــام النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة  بدعم مجلس إدارة االتحاد واالهتمام 
ببرامجه وخططه، وكذلك الدعم المستمر الذي يتلقاه االتحاد من اللجنة األولمبية البحرينية التي ال تألوا جهدًا في دعم مختلف برامج وأنشطة االتحاد. 

 جــاء ذلــك فــي الكلمــة التــي ألقاها ســمو رئيس  
تــرأس  أثنــاء  الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
لاتحــاد  العــادي  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
بالمحــرق  موفنبيــك  فنــدق  فــي  عقــد  والــذي 
تحــت  المنضويــة  األعضــاء  األنديــة  بحضــور 

مظلة االتحاد البحريني لكرة السلة. 
 وأشاد ســموه خال كلمته االفتتاحية للجمعية  
الشــباب  شــؤون  وزيــر  بتعــاون  العموميــة 
والرياضــة أيمــن بــن توفيــق المؤيد مــع مجلس 
بتكويــن  المباشــر  واهتمامــه  االتحــاد  إدارة 
شــؤون  ووزارة  االتحــاد  بيــن  وثيــق  تعــاون 
الشــباب والرياضــة في ســبيل تحقيــق االرتقاء 
برياضة كرة السلة البحرينية وتحقيق التطوير 
التصاعــدي لهــا مشــيدا فــي ذات الوقــت بــدور 

بينهــا  ومــن  االتحــاد  مــع  المتعاونــة  الــوزارات 
وزارة الداخليــة، وزارة اإلعــام، وزارة الصحــة، 
وزارة الكهرباء والماء ووزارة األشغال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني.
 وأشــاد ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة  
بالــدور الكبيــر للرعــاة في دعم أنشــطة وبرامج 
االتحــاد، مؤكــدًا إنــه لوال هــذا الدعــم الكبير من 
الرعــاة لمــا وصــل االتحــاد لمثــل هــذا النجــاح 
وبالخصوص شــركة زين التي سيدخل االتحاد 

العام الثاني عشر من الشراكة معها.
 ونــوه ســموه بالــدور الفاعــل لألنديــة األعضــاء  
والتــي تعتبر األســاس المتيــن لتحقيق لتحقيق 
التطويــر المنشــود لكــرة الســلة البحرينيــة بعــد 
أن بذلــت تلــك األندية جهودا كبيــرة ومضاعفة 

لارتقــاء بفرقهــا الرياضيــة مــن الناحيــة الفنية 
مســيرتها  فــي  التنافــس  علــى  قــادرة  لتكــون 
بالمســابقات المحليــة كما أن تعــاون األندية مع 
االتحــاد شــكل قــوة كبيــرة للمضــي قدمــا نحــو 
تطبيــق االســتراتيجية التــي يؤمــن بهــا جميــع 
منتســبي كرة السلة البحرينية والتي ستوصلها 

إلى التطور المنشود.
 وكانــت الجمعيــة العموميــة التحــاد كرة الســلة  
قــد ُعقــدت فــي أجــواء مثالية وســارت بصورة 
سلســلة جدا حيث تم خال الجمعية العمومية 
2017 و2018  لســنة  التقريــر اإلداري  مناقشــة 
كمــا تمت مناقشــة التقريــر المالي أيضا لســنتي 
االتحــاد  أن  تبيــان  تــم  حيــث  و2018،   2017
البحريني لكرة الســلة ال يعاني من ديون حالية 

وإنمــا الديــون المتواجــدة هــي نتــاج تراكم من 
مجلــس لإلدارة الســابق لاتحاد البحريني لكرة 
الســلة وإن االتحــاد ســيعمل علــى ســرعة وضع 

حلول مناسبة لتلك الديون.
 وتــم خال اجتماع الجمعيــة العمومية لاتحاد  
للســنوات  االتحــاد  اســتراتيجية  مناقشــة 
تلــك  االتحــاد  اعتمــد  أن  بعــد  القادمــة  العشــر 
المســتقبل  تستشــرف  التــي  االســتراتيجية 
لارتقــاء بكرة الســلة البحرينيــة والتي تتضمن 

رؤية االتحاد للعشر سنوات المقبلة من الناحية 
اإلداريــة والفنيــة حيــث ترتكــز االســتراتيجية 
علــى طــرق علميــة حديثــة ومتناســقة والتــي 
يأمــل االتحاد تطبيقها بصورة مثالية باعتبارها 
طريقا مهما للوصول إلى التطوير المنشــود من 

قبل الجميع لتطوير كرة السلة البحرينية.
 وأثنــاء الجمعيــة العموميــة تــم اطــاع أعضــاء  
الجمعيــة العموميــة علــى جوانــب عديــدة مــن 
التقريــر اإلداري والــذي يبين حجــم العمل الذي 

قــام بــه مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الســلة برئاســة ســمو الشيخ عيســى بن علي آل 
خليفــة مــن أجل تطويــر الجوانــب اإلدارية في 
االتحــاد لتكــون متوافقة مــع طموحات االتحاد 
التطويريــة، األمــر الــذي انعكس علــى الجوانب 
الفنيــة للمســابقات المحلية ومشــاركات األندية 
المنتخبــات  تطويــر  إلــى  باإلضافــة  خارجيــة 
الوطنيــة التي حققت ظهــورا طيبا في مختلف 

البطوالت.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي 

سمو الشيخ عيسى بن علي يترأس “عمومية السلة”

جانب من االجتماعسمو الشيخ عيسى بن علي

سموه يشيد بالدعم الكبير الذي تتلقاه كرة السلة البحرينية
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إعداد: هبة محسن

حصــل بنــك اإلثمــار جائــزة أفضــل مصــرف مــن حيــث التمويــل 
الشخصي في البحرين من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب في 

حفل متميز حضره كبار المصرفيين في الشرق األوسط.
 وقد تســلم الجائزة نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية 
للمصرفييــن  الدولــي  االتحــاد  رئيــس  مــن  المطــوع  عبدالحكيــم 
العــرب جــوزف طربيــه فــي حضــور األمين العــام لالتحــاد الدولي 
للمصرفييــن العــرب وســام فتــوح فــي حفــل فاخــر عقــد ببيروت، 

لبنان.
وقــد حصــل بنــك اإلثمار علــى هذه الجائــزة المرموقة بعــد عملية 
االختيار والمراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة عالية المستوى 
من الخبراء في الصيرفة واالقتصاد، باإلضافة إلى قسم البحوث 
في اتحاد المصارف العربية واالتحاد الدولي للمصرفيين العرب. 
ا  وقــال المطــوع: “إن هــذه الفتــرة حقــق فيهــا بنــك اإلثمــار نمــوًّ
أدى  المســتمر  نجاحنــا  أن  ويســرنا  عــدة جوانــب  فــي  ملحوًظــا 
إلــى تكريــم وتقديــر البنــك على المســتوى اإلقليمي. وهــذا بدوره 
سيساعد على تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي 

رئيسي في المنطقة”. 
وأضــاف “إن هــذه الجائزة تعكس أهمية رضا العمالء بالنســبة لنا، 
حيــث إننــا نســتمع جيــًدا لهــم ونعمــل بجد لضمــان تلبيــة وتجاوز 
توقعاتهــم، حيــث إن حصولنــا علــى هــذه الجائــزة فــي التمويــل 
الشــخصي هــي نتيجــة هــذا االلتــزام لتحقيــق التميــز فــي خدمــة 
العمالء. فعلى سبيل المثال، الحظنا طلب العمالء بالحصول على 

موافقات سريعة وتقديم خدمات أسرع ومعدالت أرباح تنافسية 
باإلضافــة إلــى ســهولة الوصــول إلى الفــروع، لذلك قمنــا بتصميم 
عروض التمويل الشخصي لدينا خصيصًا لتلبية هذه المتطلبات. 
وعلــى مدار العــام، أطلقنا العديد من العــروض الخاصة بمنتجات 

التمويل الشخصي لدينا”. 
كمــا قــال المطــوع: “إن بنــك اإلثمــار لديــه واحــد من أكبر شــبكات 
التجزئة المصرفية في البحرين مع 16 فرًعا 42 جهاز صراف آلي 
في مواقع اســتراتيجية موزعة على جميع أنحاء البحرين. وهذا 
يجعلنا من البنوك التي يسهل الوصول إليها في البحرين ويجعلنا 

في مكانة مميزة لخدمة عمالئنا بشكل أفضل”.
ا   ومــن جانبــه، هنــأ فتــوح بنك اإلثمار علــى الفوز بالجائــزة، متمنيًّ

للبنك دوام التوفيق والنجاح.

وقــال فتــوح: “إن جوائــز الصيرفــة العربيــة تحتفــي باإلنجــازات 
المتميــزة بالقطــاع المصرفــي فــي الوطــن العربي. وقــد كان الفوز 
بجائزة أفضل مصرف من حيث التمويل الشــخصي في البحرين 
هو خير دليل على سمعة بنك اإلثمار الطيبة في التميز في خدمة 

العمالء ونود أن نقدم لهم التهاني على هذا اإلنجاز المهم”. 
 وأضــاف فتــوح: “لقــد تم اختيار بنك اإلثمار مــن قبل لجنة عالية 
المســتوى مــن االقتصادييــن والمصرفييــن، باإلضافــة إلــى فــرق 
البحوث من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف 
العربيــة. إنــه بالفعــل إنجــاز عظيــم ودليل قــوي على نجــاح البنك 

وتميزه”.
 إن االتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب هــو منظمة عربيــة بارزة 
القطــاع االقتصــادي  فــي  العــرب  القــادة  تتــم رعايتهــا مــن قبــل 
والمالي، وكذلك رواد الصيرفة والخبراء البارزين ورجال األعمال 
االتحــاد  أن  كمــا  المشــاريع.  وأصحــاب  والمحترفيــن  الناجحيــن 
الدولــي للمصرفييــن العــرب هو منظمة شــقيقة التحــاد المصارف 
العربيــة، حيــث إنــه منظمــة غيــر ربحية وليســت تابعــة للحكومة 
وتتمتع باالمتيازات والحصانات واإلعفاءات الممنوحة للمنظمات 
اإلقليمية والدولية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. 
كمــا أن اتحــاد المصارف العربية يتمتع باســتقاللية مالية وإدارية 
وتنظيميــة كاملــة، وهــو يعتبــر ممثــالً للقطــاع المصرفــي والمالي 
في الوطن العربي والداعم الرئيســي للبنوك والمؤسســات المالية 

العربية، فضالً عن المؤسسات المصرفية العربية المشتركة.

المطــوع: اإلنجاز يعــزز مكانة البحريــن بوصفها مركــًزا مالًيا

مبتكــرة مصرفيــة  بتجربــة  الكــرام  الزبائــن  لتزويــد 

“اإلثمار” يحصد جائزة إقليمية للتمويل الشخصي

“BBK”: حلول فورية لبطاقة الخصم وكشف الحساب
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“هواوي” و“تمكين” تطلقان “بذور من أجل المستقبل”
ــومـــات ــلـ ــعـ ــمـ ــة الـ ــيـ ــنـ ــقـ ــاالت وتـ ــ ــصـ ــ ــاالتـ ــ ــج يــــهــــدف لـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــواهــــب بـ ــ ــام ــ ــرن ــ ــب ــ ال

المعلومــات  لتقنيــة  التحتيــة  البنيــة  توفيــر  فــي  الرائــدة  الشــركة  هــواوي،  أطلقــت 
واالتصاالت واألجهزة الذكية بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين” النسخة الرابعة من 
برنامــج “بــذور من أجل المســتقبل”، حيث أطلقت نســخة هذا العــام في مركز “هواوي” 

لالبتكار برعاية الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي. 

المواهــب  تنميــة  إلــى  البرنامــج   ويهــدف 
االتصــاالت  فــي قطــاع  الواعــدة  المحليــة 
وذلــك  المملكــة،  فــي  المعلومــات  وتقنيــة 
البحريــن  رؤيــة  أهــداف  مــع  انســجاًما 
االقتصاديــة 2030 فــي التأكيــد علــى نهج 
االبتــكار وتعزيز خبرات الشــباب البحريني 
ومســاهمته الفاعلة في دفع عجلة التحول 
الرقمي وقيادة مســتقبل قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات في المملكة. 
 وقــد جــرى خــالل الفعالية تكريــم الطالب 
الذيــن تأهلــوا فــي البرنامج، وذلــك تمهيًدا 
لمشــاركتهم في برنامج المنحة المخصصة 
من هواوي والمنعقد في العاصمة الصينية 

بكين. 

هــذا  نســخة  أن تســتضيف  المقــّرر   ومــن 
العــام مــن البرنامج 10 طالب من جامعات 
يســعى  حيــث  المملكــة،  فــي  مختلفــة 
البرنامــج لتطويــر جيل الشــباب في مجال 
تقنيــة المعلومات واالتصــاالت وتحفيزهم 
علــى االهتمــام بهــذا القطــاع الحيــوي مــن 
المعــارف  تبــادل  منصــات  زيــادة  خــالل 
وصقــل المهارات وتعزيز الخبرات المحلية 
بنــاء  لتطلعــات  تحقيقــًا  المتخصصــة، 
اقتصاد رقمي مستدام قائم على المعرفة. 
بهــذا  جناحــي  أشــاد  المناســبة،  وبهــذه   
البرنامــج المتميــز والــذي تنظمه أحــد أبرز 
الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، وإتاحته فرصة رائدة للشباب 

البحريني للبناء على مكتسباتهم المعرفية 
وتوسيع آفاقهم اإلبداعية من خالل موارد 
وخبــرات عالميــة فــي مجــال توفيــر البنية 

التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت”.

 وأوضح أن رؤية المملكة االقتصادية تقوم 
علــى دعم التوســع في القطاعــات الواعدة 
الرقمــي  التحــول  أن  مؤكــًدا  وتنميتهــا، 
يأتــي علــى رأس األولويــات التنموية التي 

تتطلــع إليها المملكة. ولفت د. جناحي إلى 
أنــه انســجاًما مــع تلــك األهــداف، حرصــت 
برامجهــا علــى دعــم  مــن خــالل  “تمكيــن” 
الرقميــة وتكنولوجيــا  المعــدات والحلــول 

المعلومات واالتصاالت، حيث بلغت نســبة 
الدعم خالل العام 2018 فقط ما يصل إلى 
95 % ضمــن الدعــم المقــدم عبــر برنامــج 

“تطوير األعمال”.
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  ناحيتــه،  مــن   
لشــركة هــواوي البحرين، جون لــو يودونغ 
“تلتــزم هــواوي بدعــم تطوير مجــال تقنية 
البحريــن  فــي  واالتصــاالت  المعلومــات 
تماشــًيا مــع الرؤيــة الوطنيــة المســتقبلية 
للبــالد، كما تعمل على دعم أطر الدفع نحو 
تحقيــق اســتدامة اقتصاديــة واجتماعيــة 
وبيئية طويلة األجل. وقد نجحت “هواوي” 
علــى مــدار العقــد الماضــي بالمســاهمة في 
ســد فجــوة المواهــب فــي المجــال الرقمي 
مــن خالل االســتثمار بكثافة فــي برنامجنا 
التدريبي المميز ‘بذور من أجل المســتقبل’ 
وغيــره مــن برامج المســؤولية االجتماعية 
بالجميــل  عرفاًنــا  تعتبــر  التــي  للشــركات 

للدول التي تعمل بها الشركة”.
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وقــع بنــك البحريــن والكويــت، اتفاقيــة لتوفيــر حلــول فورية إلصدار بطاقة الخصم وطباعة كشــف الحســاب في فروعه في وقت الحق مــن هذا العام ومن 
المتوقع أن تقدم هذه الخدمات حرية إصدار وإستالم بطاقة الخصم لجميع زبائن الخدمات المصرفية بشكل فوري، باإلضافة إلى كشف حساباتهم بشكل 

آمن في الوقت الذي يناسبهم وعلى مدار الساعة من األجهزة التي سيتم توفيرها في شبكة فروع البنك المنتشرة في البحرين.

وقــال مســاعد المديــر العــام للخدمــات 
والكويــت،  البحريــن  ببنــك  المصرفيــة 
عادل ســالم “في ظل جهودنا المستمرة 
لتزويد زبائننا بتجربة مصرفية مبتكرة 
ومطورة، يســرني أن أعلن عن تدشــين 
مجموعة حلــول للخدمة الذاتية تجمع 
بيــن ســهولة االســتخدام وتوفرها على 
مــدار الســاعة باإلضافــة إلــى مســتوى 
عــاٍل من األمان قريبًا. وســتكون هاتان 
الكــرام  لزبائننــا  متاحتيــن  الخدمتــان 
مــن  بســهولة  إليهمــا  الوصــول  ويمكــن 

أن  كمــا  البنــك.  فــروع  شــبكة  خــالل 
المتقدمــة  التكنولوجيــة  الحلــول  هــذه 
المتمثلــة فــي إصــدار البطاقــة الفوريــة 
تقومــان  الحســاب  كشــف  وطباعــة 
الحــد  إلــى  االنتظــار  أوقــات  بتقليــص 

األدنى”.

إتمام المعامالت بسهولة ويسر

واآلمنــة،  الجديــدة  الحلــول  وبهــذه 
المصرفيــة  الخدمــات  زبائــن  ســيتمكن 
خصــم  بطاقــات  إصــدار  مــن  لألفــراد 

جديدة جاهزة لالســتخدام واســتبدال 
إلــى  باإلضافــة  الحاليــة  بطاقاتهــم 
تجديــد بطاقاتهــم منتهيــة الصالحيــة 
دون  حســاباتهم  كشــوف  وطباعــة 
ســرعة  للزبائــن  يوفــر  ممــا  جهــد،  أي 
عــالوة  المعاملــة.  إتمــام  فــي  وســهولة 
علــى ذالك، فإنه ســيتم توجيه العمالء 
إلــى األجهزة المتخصصــة، فور قيامهم 
بفتح الحساب إلصدار بطاقات الخصم 
الخاصــة بهــم، والتــي ســيتم طباعتهــا 

على الفور.
عادل سالم

بالتعاون بين معهد البحرين للضيافة والتجزئة وجمعية “البحرين للجميع” 
تــم تنظيم معســكر صيفــي لألطفال من ذوي االحتياجــات الخاصة، وذلك 

في حرم المعهد في منطقة باربار. 

 ويهدف المعســكر الذي يســتمر لخمسة أسابيع 
إتاحة الفرصة للمشاركين في تنشيط النواحي 
البدنيــة والعقليــة من خــالل مختلف األنشــطة 
الهادفة التي يوفرها المعسكر الصيفي الخاص 
زيــارات  الحديثــة وتنظيــم  المهــارات  وتعليــم 

للتعريف بهم كجزء فاعل من المجتمع.
 ويأتــي التعــاون مــع جمعيــة البحريــن للجميــع 
ضمــن التــزام شــركة دادابــاي القابضــة المالكــة 
لمعهــد البحريــن للضيافــة والتجزئــة من خالل 
اإلنســانية  األنشــطة  تنفيــذ  فــي  المســاهمة 
والخيريــة والعنايــة بالبيئــة وتلبيــة الحاجــات 
المجتمعيــة.   وعلقــت نيفيديتــا دادفيــل مــن 
قائلــة:  للجميــع  البحريــن  جمعيــة  مؤسســة 
ومعهــد  القابضــة  لدادابــاي  امتنانــا  عــن  “نعبــر 

إلتاحــة  الشــركاء  وكافــة  للضيافــة  البحريــن 
الفرصــة لمنظمتنا لخلق تجربة جديدة وتعليم 
المشاركين مهارات جديدة هذا الصيف. هدفنا 
للشــركة  االجتماعيــة  المســئولية  تعزيــز  هــو 
إلحــداث تأثير طويل المــدى على المجتمع من 

خالل النشاطات واألفكار المتناسقة”. 
للجميــع  البحريــن  أن جمعيــة  الذكــر  ويجــدر   
نظمــت أكثــر مــن 50 فعاليــة منــذ عــام 2002 

لتوعية المجتمع بهذه المجتمعات الخاصة.
شــارك فــي الفعاليــة العديــد مــن الشــركاء مــن 
بينهــم “ســبارتان فيتنــس” و”آرت او ف اليــف” 
وزارة الداخليــة ومطبعــة المنامــة ولولــو هايبر 
جوتــن  واصبــاح  أتريــوم  ومجمــع  ماركــت 

وتكنوجرافيكس وشوتيك وآل نوح.

معسكر صيفي لذوي االحتياجات

“الخليجية”: قبول طلبات االلتحاق حتى سبتمبر
ــعــمــل ــوق ال ــ ــي سـ ــ ــة ف ــوب ــل ــط ــم ــرح الـــبـــرامـــج ال ــ ــة: طـ ــامـــعـ الـــجـ

صرحت رئيســة وحدة القبول والتســجيل في الجامعة الخليجية براء الســامرائي عن 
اســتمرار فتــرة القبول والتســجيل لخريجي المرحلة الثانويــة والمحولين من جامعات 
أخــرى وكافــة الطلبة الراغبيــن بااللتحاق بالجامعة في الفصل الدراســي الخريفي من 
العــام األكاديمــي 2020-2019، مشــيرة إلــى أن بــاب تقديــم طلبــات االلتحــاق لمختلف 

برامج الجامعة مفتوح حتى نهاية سبتمبر القادم. 

تضــم  الجامعــة  أن  الســامرائي  وأضافــت 
عدًدا من التخصصات األكاديمية المعتمدة 
من قبــل وزارة التربيــة والتعليم ومجلس 
التعليــم العالي فــي مملكــة البحرين وهم: 
الماليــة،  والنظــم  المحاســبة  بكالوريــوس 
البشــرية،  المــوارد  إدارة  بكالوريــوس 
بكالوريوس اإلعالم وبكالوريوس هندسة 

التصميم الداخلي. 
الراغبيــن  الطلبــة  علــى  أنــه  ونّوهــت 
بالتســجيل تقديــم طلباتهــم عبــر الموقــع 
https://www.gulfuniver�  اإللكترونــي

sity.edu.bh أو عــن طريــق زيــارة مكتــب 
وحــدة القبــول والتســجيل بمقــر الجامعــة 
بســند بــدًءا مــن الســاعة الثامنــة صباًحــا 
حتــى الرابعة عصًرا مع ضرورة اصطحاب 
مؤكــدة  المطلوبــة،  والمســتندات  األوراق 
أن الجامعــة الخليجيــة تقــدم منًحــا تصــل 
إلى 50 % من إجمالي الرســوم الدراســية 
المطروحــة  البكالوريــوس  برامــج  لكافــة 
فــي الجامعة بهدف دعم وتشــجيع الطلبة 
المتفوقين على مواصلة التميز األكاديمي.

فريــق  بجهــود  الســامرائي  أشــادت  كمــا 

بالجامعــة  المعلومــات  وتقنيــة  التســجيل 
عمليــة  ســير  فــي  الفعالــة  لمســاهمتهم 
التســجيل بنجــاح وسالســة طــوال الفترة 
تحــرص  الجامعــة  أن  مؤكــدة  الماضيــة، 
دائًما على تهيئة البيئة المناسبة الستقبال 
الطلبــة المســجلين عبر توفيــر المختبرات 

المجهــزة بأحدث الوســائل التقنية إلجراء 
امتحانــات القبــول وتوفيــر فريق مختص 
مختلــف  فــي  االستفســارات  لمتابعــة 

الوسائل. 
جديــدة  خاصيــة  وجــود  إلــى  وأشــارت   
للجامعــة  التابــع  اإللكترونــي  الموقــع  فــي 
تقديــم  للجميــع  تتيــح  الخليجيــة 
خــالل  مــن  ومالحظاتهــم  استفســاراتهم 
التواصــل المباشــر مع موظفين التســجيل 
بهــدف خلق قنوات اتصال جديدة تســهل 
الجمهــور  مــع  التواصــل  عمليــة  وتوثــق 
الخارجي وتساهم في تلبية ما يحتاجونه 

بأسرع وقت ممكن.
 وأوضحــت الســامرائي أن الجامعــة تهتم 
بطــرح البرامــج األكاديميــة المطلوبــة فــي 
بشــكل  وتعمــل  البحرينــي  العمــل  ســوق 
مــع  يتناســب  بمــا  تطويرهــا  علــى  دؤوب 
العلميــة  التطــورات  ومــع  احتياجاتــه 

والتكنولوجية.

براء السامرائي

سند - الجامعة الخليجية

رعت شــركة اليوســف للصرافــة بطولة المحبة هــذا الصيف، إذ تتمتع 
الشــركة بعالقــة راســخة مع جميع الجنســيات في البحريــن منذ العام 

1973، واإلدارة سعيدة بدعم المجتمع بكل الطرق الممكنة.

يذكــر أن “اليوســف للصرافة” هي 
واحدة من أقدم شركات الصرافة 
فــي البحريــن تقدم باقــة متكاملة 
تتضمــن  الماليــة  الخدمــات  مــن 
المحليــة  العمــالت  اســتبدال 
العمــالت،  وتجــارة  واألجنبيــة، 
وتحويل األموال من البنك للبنك، 

وتحويل األموال من الباب للباب، 
طريــق  عــن  األمــوال  وتحويــل 
وخدمــات  يونيــون،  ويســترن 
للشــركات  ومميــزة  خاصــة 
إلــى  باإلضافــة  والمؤسســات، 
االستشــارات المجانية في مجال 

التحويالت النقدية والفوركس.

“اليوسف للصرافة” ترعى “المحبة”
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تحاول السيطرة على انفعاالتك لكي ال تقع في 
المشكالت.

تهتم بشريك حياتك بشكل واضح لتعويضه عن 
الفترة الماضية.

تسعى جاهدا للحفاظ على وزنك من خالل 
المشي يوميا.

أمامك بعض األعمال التي تحاول إنجازها 
بمفردك لكي تكتسب ثقة من حولك.

تخسر شريك حياتك بسبب أنانيتك وعدم 
تفكيرك فيه الفترة الماضية.

تحاول االتزان في طعامك، بسبب زيادة وزنك.

تواجه بعض المشكالت النفسية بسبب 
الضغوطات التي تمر بها.

كن أكثر التزامًا أثناء حديثك مع مديرك المباشر. 

وازن بين مشاغلك وما عليك من مهام اليوم.

تحاول الخروج من المشاكل التي حدثت من 
حولك بالصبر والهدوء.

احرص ليس كل من حولك يتمنون لك الخير 
ويبادلونك نفس الشعور.

تسعى جاهدا لالبتعاد عن المشكالت التي تحيط 
بك هذه الفترة من جانب عائلتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

22 يوليو

 1896
صدور العدد األول 

من “صحيفة 
الشام” في 
دمشق، 

وقد ظلت 
الصحيفة تصدر 

حتى عام 1908 عندما 
توقفت عن الصدور. 

طرح عمرو دياب الملصق 
الدعائي أللبومه الجديد 

“أنا غير”، عبر فيس بوك. 
وأطل دياب على جمهوره 
بإطاللة كالسيكية، القت 
إعجاب محبيه، حسب ما 
اتضح من تعليقاتهم على 

الملصق.

tariq.albahar
@albiladpress.com

باقـــة مـــن الفعاليـــات واألنشـــطة تنتظـــر األطفـــال فـــي خيمـــة نخـــول

انطالق األسبوع األخير من “صيف البحرين”

بعد ثالثة أسابيع حافلة باألنشطة والفعاليات المتنوعة، يصُل مهرجان صيف البحرين في نسختِه الحادية عشرة إلى أسبوعه الرابع واألخير والذي انطلق السبت 20 يوليو ويستمر 
حتى 27 من الشهر ذاته، ليستكمل في هذا األسبوع باقة من البرامج التي تلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية. وتتنوع الفعاليات ما بين ورش العمل والعروض المباشرة واألنشطة 

الترفيهية التي تشهدها خيمة نخول بجانب قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بمدينة الرفاع، وذلك يوميًا، ما عدا أيام األحد، من الساعة5:00 وحتى 9:00 مساًء.

وســينطلُق الجزء األول )22,23,24 يوليو(، 
بتوليفــة مــن ورش العمــل التعليميــة، أولها 
“إطــالق المنجنيق” التــي تأتي بالتعاون مع 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة، ويتعرف 
فيهــا األطفال على آلــة المنجنيق والقواعد 
العلمية التي تستند إليها في طريقة عملها، 
إلــى جانــب تصميــم وبنــاء آلــة لتجربتهــا. 
كمــا يشــهد هذا الجزء من األســبوع ورشــة 
المجلــس  مــع  بالتعــاون  الصغيــر”  “البيئــي 
األعلــى للبيئــة، إذ يتعلــم األطفــال المبــادئ 
للحفــاظ علــى كوكبنــا وبيئتنــا.  األساســية 
وورشــة “رســم األنمــي” وفــي هذه الورشــة 
يتــدرب األطفــال علــى المهارات األساســية 
للرســم بأســلوب األنمي الياباني. أما ورشة 
“الطباعــة بالروســم” فيتعلــُم فيهــا األطفــال 

كيف تصنع أنماط هندســية إســالمية 
الروســم  باســتخدام  الــورق  علــى 

واألصبــاغ. باإلضافــة لمجموعة 
الــورش  مــن  أخــرى 

التعليمية ك “فن لف 
و”تحــدي  الــورق” 

البيــض”  إســقاط 
يتنــاول مفاهيــم  الــذي 

هندسية أساسية.
أمــا الجــزء الثاني من األســبوع األخير 
علــى  فيشــتمُل  يوليــو(،   25,26,27(
العمــل،  ورش  مــن  أخــرى  مجموعــة 

يتعــرُف  التــي  البحريــة”  “بيئتنــا  كورشــة 
البحريــة  الثــروات  علــى  األطفــال  فيهــا 
ورشــة  جانــب  إلــى  البحريــن.  لمملكــة 
“صناعــة األســاور” بالتعــاون مــع 
للفنــون،  ميراكــي  مركــز 
“بطاقــات  وورشــة 
التــي  األوريغامــي”، 
كيفيــة  األطفــال  فيهــا  يتعلــُم 
بطريقــة  معايــدة  بطاقــات  صنــع 
الــورق(.  طــي  )فــن  األوريغامــي 
فيمــا تجــيء ورشــة “الرســم على 
الحجــارة وتلوينها” كخاتمة الورش 
التعليميــة التي تقدم لألطفال طرق 

صنع فنية تمتاز بالديمومة.

نهايــة  “أنشــطة  فعاليــات  وتتواصــل  هــذا 
وقــت  طــوال  تســتمُر  التــي  األســبوع”، 
“خيمــة نخــول”، كفعاليــة “رســم البورتريــه 
)الكاريكاتيــر(” التي تقــام يوم الخميس )25 
يوليــو(، باإلضافــة لفعاليــة “الخــط العربــي” 
التــي تقــام يــوم الجمعــة )26 يوليــو(، إلــى 
جانــب فعاليــة “الرســم علــى الوجــوه” التي 

تقام يوم السبت )27 يوليو(.
عروضه  تقديم  نخول”  “مسرح  يتابُع  فيما 
واألســبــوعــيــة،  اليومية  الحية  وفــعــالــيــاتــِه 
تقديم  يــوســف  رمــضــان  الــفــنــان  يستمر  إذ 
باستخدام  والترفيهية  التعليمية  عروضه 
التي  الدمى”  “عــروض  فعالية  عبر  الدمى، 
تقام كل يوم عند الساعة 6:50 مساًء، فيما 

يشهُد المسرح، عند ال 8:00 من مساء يوم 
الخميس )25 يوليو( فعالية “سرد القصص” 
التي تصحب األطفال في رحلة شيقة إلى 
عوالم مختلفة وشخصيات متنوعة. وفي 
ال 8:00 من مساء يوم الجمعة )26 يوليو(، 
يقام الحفل الموسيقي الشعبي الذي تقدمُه 
يوليو(،   27( السبت  أما  قاللي”،  “دار  فرقة 
للشرطة”  الموسيقية  “الفرقة  فيه  فتقدُم 
عرضها األسبوعي عند الساعة 5:55 مساًء، 
تتلوها في ال 8:00 من ذات المساء، “فرقة 

محمد بن فارس” بحفلها الموسيقي.
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 1906  
تتويج هاكون السابع ملًكا على النرويج. 

 1921  
 جمهورية الريف في المغرب تهزم الجنود اإلسبان في معركة أنوال.

 
 1933  

 الطيار األمريكي ويلي بوست يهبط في نيويورك بعد أن طار وحدة حول العالم في 7 أيام. 

 1944  
استقالل بولندا وإعالن الجمهورية فيها. 

 1946  
منظمة اإلرجون تقصف فندق الملك داود في مدينة القدس.

18

طرح الفنــان المصري محمد رمضان الدويتــو المصور ألغنيته 
الجديدة “انســاي”، عبر قناتــه على “يوتيــوب”، والتي تعاون 
فيهــا مــع النجــم المغربي ســعد لمجرد، وتخطــى الكليب 
حاجز المليون مشــاهدة خالل 10 ســاعات فقط من طرحه، 
ومــن المتوقع زيادة حجم المشــاهدة لتحقــق األغنية، التي 

طال انتظارها رقما قياســيا، بعد حملة دعائية ضخمة سبقت 
إطالقها. ومع االنتشار الهائل للكليب، استطاع أن يحصد انتقادات 

واسعة، أبرزها أنه لم يفاجئ الجمهور بشكل موسيقي جديد.

تبــدأ الممثلة المصرية أمينة خليل تصوير مشــاهدها األولى 
فــي فيلــم “حظر تجــول”، في أكتوبــر المقبل، ويشــاركها 

بطولته الممثلة المصرية إلهام شاهين.
وتجّســد خليل في الفيلم دور زعيمة عصابة دولية، تتنقل 
مــن بلد إلى آخــر ويختلف معهــا بطل الفيلــم في إحدى 

عمليات النصب، ويتعرض الجانبان لمالحقات مزدوجة من 
عصابات أخرى ورجال الشــرطة. من ناحية اخرى، تستعد خليل 

للسفر إلى تايلند، لتصوير مشاهدها في فيلم “لص بغداد”.

اعتبــرت الفنانــة المصريــة رنــا ســماحة أن برامج اكتشــاف 
المواهب تشــكل نعمة لدى البعــض، ونقمة على البعض 
اآلخــر. ولفتت االنتبــاه الى أن هذه النوعيــة من البرامج ال 
تصنع نجومًا على المدى البعيد، بل إنها تحتفي بالفنانين 
الجــدد خــالل فترة العــروض فقــط. وذكرت رنتا ســماحة 

أغنيتهــا “فينــي وجع” التــي قدمتهــا باللهجــة الخليجية، 
معتبــرة أن األغنية لم تأخذ حقها في االنتشــار، لكونها ُظلمت 

في الدعاية والتوزيع، بينما كشفت عن أنها تستعد لطرح ألبوم جديد.

جديد رنا سماحةحظر تجولدويتو انساي

احتفت الفنانة المغربية هند بإطالق أغنيتها الجديدة باللهجتين المغربية 
والخليجية، التي تحمل عنوان “اللي ما يتسمى”، من كلمات عادل إبراهيم 

وألحان مروان أصيل.

هنــد  قالــت  األغنيــة،  فكــرة  وعــن 
فــي تصريحــات خاصــة إن العالقــة 
الخليجــي  الشــعبين  بيــن  الرائعــة 
والمغربــي تســتحق عمــال مــن هــذا 
عــادل  “الفنــان  مضيفــة  النــوع، 
إبراهيــم أكثر مــن أخ، كنا نجلس مع 
أصدقــاء لنــا، وخطــرت ببالنــا فكــرة 
أغنيــة مغربيــة خليجيــة، هــو يغنــي 
باللهجــة الخليجيــة وأنــا بالمغربيــة، 

أكملنــا  وبالفعــل  خليجــي..  بإيقــاع 
الفكرة حتى النهاية”.

وأشارت “هند” إلى أنها تحضر حاليا 
إلنتاج أغنية خليجية أخرى بتوزيع 
ســعودي، موضحــة “بعــد أغنية اللي 
ألغنيــة  حاليــا  نحضــر  يتســمى،  مــا 
باللهجة العراقية، وســنقدمها بلهجة 
بيضاء مفهومة، وبإيقاع عراقي، مع 

توزيع سعودي”.

المغربية هند تطلق “اللي ما يتسمى”



بــرك الســباحة الحــل األول ضــد لهيــب الصيف

أعربت مغنية الراب األميركية كاردي بي، مجددا، عن دعمها لبيرني  «
ساندرز، الذي ينافس لنيل ترشح حزبه الديمقراطي لالنتخابات 

الرئاسية، وقد حرص األخير على شكرها، مؤكدا لها أن “نضالنا من 
أجل العدالة االجتماعية” متواصل. وغردت الفنانة: “يؤسفني أن نكون 

قد تخلينا عنه سنة 2016، فهذا الرجل يناضل من أجل المساواة في 
الحقوق، حقوق اإلنسان، منذ فترة طويلة”.

مع قدوم فصل الصيف تنشط تجارة برك 
الســباحة فــي البحريــن، الرتفــاع حــرارة 
البــرك أكبــر  الجــو الشــديدة، فتســتقطب 
عــدد من الراغبين في الترفيه عن النفس 
لكونهــا مكيفــة وتحوي اشــتراطات األمن 
والســالمة والنظافة خالفا لبعض األماكن 
العامــة، فالبــرك جاذبــة للعوائــل والفتيات 
الراغبات في تقضية وقت ممتع بعيدا عن 
المنزل الســيما الشــباب ولكن بمعدل أقل، 
وتتراوح أسعار برك السباحة في البحرين 
بين 40 دينارا و120 دينارا، ونشــطت في 
اآلونــة األخيــرة البرك التــي تقدم عروض 
عادية أو عروض خيالية لجذب أكبر عدد 
ممكن.تجــارة بــرك الســباحة فــي الصيــف 
يعــود  والســبب  الرابحــة،  التجــارات  مــن 
لتدافع النــاس عن الحجوزات ابتعادا عن 
لهيــب شــمس البحريــن، فتجتهــد العديــد 
مــن بــرك الســباحة لتكــون من اكثــر البرك 
اســتقطابا لناس، فتسعى لتوفير المرافق 
الوقــت،  مثــل  فــي  والجاذبــة  الممتــازة 
فبعض البرك اليوم أصبحت تضم صاالت 

الميــالد  كأعيــاد  احتفــاالت  لعمــل  كبيــرة 
والتخــرج وأعيــاد الــزواج ومــا إلــى ذلــك، 
لزوجيــن  نــوم مجهــزة ومنســقة  وغرفــة 
وجاكــوزي  الخاصــة  االحتفــاالت  لعمــل 
بسعر إضافي على سعر البركة يتراوح ما 
بين 10 إلى 30 دينارا، واأللعاب الشــبابية 
والطائــرة  التنــس  وملعــب  كالبليــاردو 

وألعاب لألطفال. 
فتشهد مواقع التواصل االجتماعي يوميا 
تخفيضات وعروض من قبل مالك البرك، 
الذيــن يلجــأون لنشــطاء فــي “ السوشــيل 
ميديــا “ لعمــل إعالنــات وتصويــر مرافــق 
البرك بزوايا وصور جاذبة وأســعار مغرية 
لزبون ويقدمون عروض خاصة لمتابعين 

الشخصية المشهورة.
وظهــرت في اآلونــة األخيرة أعداد كبيرة 
مــن برك الســباحة وتــزداد يومــا بعد يوم، 
ولكــن ليــس هنــاك إحصــاء دقيقــة تفيــد 
واألعــداد  البحريــن،  فــي  البــرك  بعــدد 
المســجلة تــدل علــى ما يقــارب 200 بركة 
موزعــة علــى المحافظات األربع، وتشــهد 

المناطــق الزراعيــة إقباال اكثــر على البرك 
الموجودة فيها.

وبعد انتهاء موسم الصيف ينعدم األقبال 
علــى البــرك، ولكــن هنالــك بعــض التجــار 
الذيــن يقومــون بتغييــر ميــاه البركــة مــن 
البــاردة إلــى الدافــئ طمعا فــي جلب عدد 

مــن النــاس، وأيضــا يأجــرون االســتراحة 
بعدد ساعات معينة وبأسعار مغرية، ومن 
المواقــف الطريفــة مــن احــد التجــار انــه 
يأجر االســتراحة لالســتفادة مــن مرافقها 
دون وجــود المــاء في البركــة فقط كي ال 

ينقطع الربح في المواسم األخرى.

االثنين
22 يوليو 2019 
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فيلم تسجيلي للمبدع غواص يخرجه ناس

 Ala Ghawas: Live from“ ســيقدم اليــوم المخــرج صالــح ناس لعرض فيلمــه الجديــد
Grace” ب”سينما سار”. فيلم “Ala Ghawas: Live from Grace”، الذي تولت إنتاجه 
شــركة إليمنتز للتصوير الســينمائي “Elements Cine Productions”، عبارة عن فيلم 
تســجيلي حــي لعــدد مــن اغانــي الموســيقى وكاتــب األغانــي البحرينــي عــاء غــواص، 
بمشــاركة نخبة من الموســيقيين البحرينيين على رأســهم أحمد القاســم وفواز الشــيخ 

وعبدهللا حاجي وعلي القصير وعيسى نجم وإيمان حداد وحسن حداد. 

وفــي ســياق الحديــث عــن تفاصيــل صناعــة 
المجــاوز  بالمعنــى  صيــغ  الــذي  الفيلــم  هــذا 
عائلــة  ليجمــع  التســجيلية،  األفــالم  لعاديــة 
وأصدقــاء الموســيقي عــالء غــواص في أحد 
المخــازن الكبــرى بالمملكــة، وقــد صمــم حيزه 
تحــدث  التجريــة.  لتلــك  خصيصــا  المكانــي 
المؤلــف الموســيقي محمــد حــداد عنهــا بأنهــا 
تجربــة مبتكــرة ليقول من خــالل تعليق كتبه 
علــى صفحة االنســتغرام في حســاب الكاتبة 
والشاعرة فضيلة الموسوي بأن تلك األمسية 
“ كانــت دليــالً حميمًا على شــغف عــالء -الذي 

كــي  لــّذًة  الطــرق  اكثــر  ابتــكار  فــي  يهــدأ-  ال 
يورطنا معه في تفاصيل موســيقاه.. واعتقد 
بأننــا أثبتنــا له كم هو يتلبســنا كــي ندخل في 
جحيمــه الجميــل الــذي اقترحــه علينــا.. ومن 
خادنوه من أصدقاءه )في الصوت والصورة( 
واحتــراف..” مختتمــًا  براعــة  عنــه  يقلــون  ال 
حديثه بتوقيع خاص “المحبة كلها ال تكفي”. 
الكاتبــة  توصيــف  يكــن  لــم  المقابــل  فــي 
والشــاعرة فضيلــة الموســوي أقــل فتنــه ممــا 
قاله الموسيقي الحداد في حق تلك التجربة، 
بل كان أكثر جماالً، كون الفتنة التي هندستها 

لتقــول  التجربــة  تفاصيــل  ســرد  فــي  تكمــن 
خــالل كلماتهــا المســجلة علــى حســابها فــي 
اإلنســتغرام “عشــنا أجواء رائعة في تســجيل 
فيلــم موســيقي حي، تســمع وترى وتســتمتع 
غــواص  عــالء  الفنــان  طازجــة.  بموســيقى 
يحتضــن أعــز النــاس، أهله، أصدقائــه، إخوته 
ووالديــه، مــع فرقتــه الموســيقية. يجلســون 
األرض،  علــى  أو  الكراســي  علــى  ملتصقيــن 

متقاربيــن كباقــة حــب. ضيــوف محشــورين 
بيــن العازفين حتى يكاد المجاور آللة الچیلو 
أن يميل برأســه كلما امتدت إليه عصا اللحن 
من العازف الماهر، خفيف الظل، عيسى نجم. 
تــكاد تتكــئ علــى پيانــو الفنــان فــواز الشــیخ 
حــداد،  محمــد  الفنــان  جلوســا  يقابلــه  الــذي 
أراقــب هــذا األخيــر وهــو يــذوب نغمــا، يثنــي 
بإيماءاتــه علــى اللحــن، البــد انه يميــز، يحلل 

بينه وبين نفســه. يعطينا عادة إشــارة النهاية 
لألغنيــة ببــدء التصفيــق. علــى يميــن عــالء، 
بعــد ثالثــة ضيوف يأتي الفنــان علي القصير، 
علــى الدرامز.. هادئــا كمالمح وجهه الطفولي 
أو صاخبــا كلمــا افتتــن الغنــاء. وأحيانــا أيضا 
لــه إشــارة البــدء بآلــة الشــايكر التــي تصــدر 
نغمــة، ِچــك، ِچــك، ِچــك، ِچــك. حانــت أغنيــة 
أخــرى، وجــاء دور ســيد العــود حســن حــداد 
ليجلــس فــي قلــب الباقة يحمل عــوده الوفي 
وتغرق مالمح وجهه في اللحن ما أن يدوزن 
األوتــار.. أمــا فنــان لیکوید أحمد القاســم فقد 
كان شامخا كعادته يضبط إيقاع البيس، رغم 
معاناته من نزلة برد، حيث أخذ كل مضاداتها 
مــن  تخــرج  ورقيــة  محــارم  بحزمــة  وأتانــا 
جيوبــه كلمــا تســنت له اســتراحة، لكــن أمانة 
أدائــه لــم تتأثــر. فنــان الساكســفون عبــدهللا 

حاجــي حمــل آلــة كالرينيــت ينفــخ فيهــا مــن 
روحه فيشــع اللحــن عذبا وعذابــا.. حان اآلن 
دور الصغيــرة الفنانــة الواعدة إيمــان الحداد، 
تقــف، برقتهــا وبثقــة عاليــة وبجديــة تغّيــب 
ابتســامتها، فيطــل علينا مخــرج الفيلم صالح 
ناس يوشوش عالء أن تبتسم إيمان.. صالح 
نــاس بيــن منصتــه، ومنصة مهنــدس الصوت 
عبــدهللا جمال، يرهفون الســمع حتــى لدبيب 

النمل الذي قد يؤثر على الصوت. 
وعــالء غــواص يحمــل جيتــاره واقفــا علــى 
شــيء  كل  مــن  متحــررا  عاريتيــن،  قدميــن 
األلحــان  خيــوط  يمســك  لفنــه.  إخالصــه  إال 
وينصهــر فــي الغنــاء، يصهل عويــال.. في آخر 
اغنيــة له يجلس عالء أمــام الپیانو ويحلو له 
أن يدعــو جميــع الحضــور حواليــه فــي أغنية 

صولو، يدعوهم جميعا كجوقة )كورس(.

حوراء جعفر

سار بسينما  اليوم  البحرينيين  الموسيقيين  من  نخبة  بمشاركة 

دشــن نــادي البحريــن للســينما الفيلــم الوثائقــي 
“القصــب األســود” للمخــرج زكريا عمــران، وذلك 
فــي تمام الثامنة مســاًء فــي مقر النادي بحضور 

العديد من المهتمين البيئيين. 
يطــرح فيلــم “القصــب األســود” تفاصيــل تخص 
الــذي  اللــوه”   – القســطري  البحــر  “غــراب  طائــر 
يعــد مــن الطيــور المهــددة باالنقــراض والتي تم 
إدراجهــا علــى القائمــة الحمراء العالميــة، كما أّن 
هــذا الفيلــم يعد اكتشــاف مهــم لمتابعــي الحياة 
الفطريــة والبيئيــة فــي مملكــة البحريــن ودول 
الخليــج العربــي حســب تعبيــر المخــرج، حيــث 
يســلط الفيلم الضوء علــى أماكن جديدة لتكاثر 
الغاق الســقطري والتي تعد مملكة البحرين أكبر 
محمية له، وحظي تدشين الفيلم بتفاعل ممتاز 

من قبل الجمهور المهتمين في المجال البيئي
للفيلــم  صناعتــه  أّن  عمــران  زكريــا  وأضــاف 
استغرقت ثالث سنوات، انطلق بالمرحلة األولى 

حيــن اكتشــف الموقــع الجديد لتكاثــر الطير، ثم 
المالحظــات  وتدويــن  والبحــث  بالمتابعــة  قــام 
إلــى أن أنجــز الفيلم رغــم العديد مــن المصاعب 
المتعلقة بالمعدات التي واجهته.  تجدر اإلشارة 
إلــى أّن نــادي البحريــن للســينما هــو نــاٍد ثقافــي 
يهــدف لنشــر الثقافــة الســينمائية وخلــق حــراك 
ســينمائي محلي عبر تقديمــه واحتضانه للعديد 

من الفعاليات والعروض السينمائية.

السقطري الــغــاق  لــتــكــاثــر  جــديــدة  أمــاكــن  عــلــى  الــضــوء  يــســلــط 
“البحرين للسينما” يدشن “القصب األسود”

عــن  الســينمائي،  الجونــة  مهرجــان  يعلــن 
حضور الممثل المصري- الكندي مينا مســعود 
للــدورة الثالثــة للمهرجان، الُمقامــة في الفترة 
مــا بيــن 19 وحتــى 27 ســبتمبر 2019. علــى 
مــدار الدورتيــن الســابقتين للمهرجــان، شــارك 
وخبــراء  العالمييــن،  المشــاهير  مــن  العديــد 
الفعاليــات  مــن  كثيــر  فــي  الســينما،  صناعــة 
مســاعيه  وضمــن  الســينمائية.  واألنشــطة 
األفــالم  لمحترفــي  اتصــال  قنــوات  لتوفيــر 
المحلييــن، واإلقليميين، والعالميين، للتواصل 
مــن خاللهــا، يرحــب المهرجان بمســعود، الذي 
عالمًيــا  نجاًحــا  الديــن”  “عــالء  فيلمــه  حقــق 
واســًعا. تأتــي هــذه المبادرة، بتعــاون مهرجان 
الجونــة الســينمائي مــع وزارة الدولــة للهجــرة 
وشــئون المصرييــن بالخــارج، مــن أجــل دعــم 
األجيــال الثانية، والثالثة من أبناء المهاجرين 
المصرييــن.  وُتمِكــن هــذه المبــادرة المهرجــان 
أن يصبــح منصــة مثاليــة لصنــاع األفــالم مــن 

مــداه  يوســع  وأن  واألصــول،  الخلفيــات  كل 
فــي دوائــر الصناعــة العربيــة والعالميــة. يعــد 
عــرض العديــد مــن األفالم المتنوعــة من أجل 
الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل 
بين الثقافات المختلفة من خالل فن السينما، 
الســينمائي.  الجونــة  مهرجــان  أولويــات  مــن 
ويهــدف المهرجــان، لوصــل صنــاع األفالم من 
المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية 
روح التعــاون والتبــادل الثقافــي. كمــا يلتــزم 
الســينمائية  األصــوات  باكتشــاف  المهرجــان 
لتطويــر  محفــًزا  ليكــون  ويســعى  الواعــدة 

صناعة السينما في مصر والعالم العربي.

“الجونة” يستقبل مينا مسعود في دورته الثالثة
خاص
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“اإلمارات للفضاء” تجّرب زراعة النخيل في المريخ
أعلنــت وكالــة اإلمــارات للفضاء عن إرســال 
نوى من شــجرة النخيــل إلى محطة الفضاء 
المقبلــة،  القليلــة  األيــام  خــال  الدوليــة، 
لدراســة مــدى تأثرهــا ببيئــة الفضــاء وبحث 
إمــكان زراعتها في كوكب المريخ مســتقباً 
فــي تجربــة علميــة بحثيــة هــي األولــى مــن 

نوعها في العالم.
“كيــب  قاعــدة  مــن  اإلطــاق  وســيكون 
الواليــات  فــي  فلوريــدا  بواليــة  كنافيــرال” 
صــاروخ  متــن  علــى  األميركيــة،  المتحــدة 
“فالكون 9”، الذي سيحمل مركبة “دراغون”، 
التابــع لشــركة “ســبيس أكــس”، فــي المهمــة 
الدوليــة  الفضــاء  محطــة  لتزويــد   18 رقــم 

بالمؤن.
 وســتعود التجربة التي ســيتم إرســالها إلى 
المحطــة عنــد االنتهــاء من إجــراء التجارب 
عليهــا، لزراعتهــا مجدًدا علــى األرض بهدف 
البحــث والتحليل وإجــراء التجارب العلمية 
وتدويــن الفروقــات التــي أثــرت فيهــا بعــد 

الفترة التي قضتها في الفضاء.
“تجربــة  مشــروع  ضمــن  التجربــة  وتأتــي   

النخلــة فــي الفضــاء”، الذي يســعى للوصول 
ســطح  علــى  النخيــل  زراعــة  إمــكان  إلــى 
المريخ من خال إرســال بذور هذه الشجرة 
كمرحلــة أولــى إلى محطــة الفضــاء الدولية 
إلجــراء االختبــارات عليهــا، ثــم إلــى المريخ 

لزراعتها في مراحل مستقبلية.
ويدعــم المشــروع الجهــود العلميــة العالمية 
لتحقيــق األمــن الغذائي علــى كوكب األرض 
وفــي الفضاء الخارجي، وهو بمثابة إســهام 
عبــر  الجهــود،  هــذه  فــي  اإلمــارات  دولــة 

إيجــاد حلــول لتحديات الزراعــة، إذ يتطلب 
العيــش فــي الفضــاء لفتــرات طويلــة توافــر 
كميــات كبيرة ومناســبة مــن الطعــام والماء 
واألكســجين، وهــو ما تســعى اإلمــارات إلى 

معالجته من خال مشروعاتها البحثية.
وستســهم هــذه الحلــول التــي ســتصل إليها 
إيجــاد  فــي  الدولــي  والمجتمــع  اإلمــارات 
حلــول للتحديــات الزراعيــة التــي نواجههــا 
علــى األرض، خصوًصــا فــي الدولــة، بســبب 

تحديات المناخ والتربة وشح المياه.

وصفــت وكالــة األرصــاد الجويــة الوطنيــة 
في الواليات المتحدة، أمس األحد، موجة 
الحــر التــي تجتــاح الشــرق األميركــي بـــ” 
الحــادة والخطيــرة”، مشــيرة بأنهــا ســوف 

تستمر تتراجع بحلول اإلثنين والثاثاء.
كاروالينــا  واليــات  أن  الوكالــة  وأضافــت 
الشــمالية والجنوبية ومين ستكون األكثر 
حيــث  الحــرارة،  درجــات  لخطــر  عرضــة 
ســتتراوح درجــات الحــرارة بيــن 38 و43 
درجــة مئويــة. ويتوقــع أن تبقــى درجــات 
الحــرارة أعلــى من 26 درجــة مئوية خال 

الليل.
الشــرق  اجتيــاح  حــارة  موجــة  وتواصــل 
الجبهــة  تصحــب  قــد  فيمــا  األميركــي، 
الهوائيــة البــاردة التــي قــد تقلــل درجــات 
الوســطى عواصــف  أميــركا  فــي  الحــرارة 

رعدية تنذر بسيول.
وقالــت الهيئــة إن ارتفاع درجــات الحرارة 
تســبب فــي حــدوث وفيــات. وحثــت عدة 
مدن، بدًءا من شيكاغو وانتهاء بنيويورك، 
ســكانها علــى اللجــوء إلــى المراكــز التــي 
توجــد بها مكيفــات للهواء مثــل المكتبات 

والمراكز التجارية.

موجة الحر شرقي الواليات 
المتحدة “حادة وخطيرة”

بينمــا تســتمتع بكــوب من القهوة فــي أحد المتاجر التــي توفر خدمة اإلنترنت الاســلكي )واي 
فاي(، فإنك قد تكون ضحية لعملية قرصنة ربما تكلفك كل رصيد حسابك البنكي.

 فقــد حــّذر الخبيــر فــي أمــن المعلومــات كولين تانــكارد، مــن أن الولــوج إلى شــبكات اإلنترنت 
الاســلكية العامــة يجعلــك صيــًدا ســهاً لقراصنــة المعلومــات، بــل واألمــوال، وذلــك مــن خال 

تجربة حية استعرضها لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
 ويحّذر تانكارد من أن المتسللين يستخدمون معدات اختراق ذكية، منها جهاز في حجم علبة 
الســجائر يعــرف باســم “األنانــاس”، تطلق موجات مزيفة تحمل نفس اســم شــبكة الـــ”واي فاي” 
المستخدمة في المكان، لكن بإمكانها تعقب كل من يحاول استخدامها للوصول إلى اإلنترنت.
ومن بين البيانات التي يمكن لـ”األناناس” التعرف عليها، جهات االتصال وكلمات المرور للبريد 

اإللكتروني وأرقام بطاقات االئتمان البنكية، وغير ذلك.

توفــي ممثــل كوميــدي هنــدي علــى مســرح 
مكتــظ بالجمهــور، أثناء تقديــم أحد عروضه 

الهزلية الشهير بها، يوم الجمعة.
وتعــرض، مانجونــاث نايــدو، لســكتة قلبيــة، 
خــال عرضــه المســرحي “ســتاند أب” الــذي 
أقيــم في إمــارة دبي، ليتوفى أمــام الجمهور 
الجالــس فــي الصالة، عن عمــر 36 عاًما، وفًقا 

لصحيفة “ذا هندو” الهندية.
إنــه  دوهــادواال،  مقــداد  صديقــه،  وقــال   
كان يضحــك النــاس بقصصــه الهزليــة علــى 
المسرح، بعد ذلك انتقل للحديث عن معاناته 
مــع األرق، ثم جلس على أريكة، ليظن الناس 

أن ذلك جزًءا من العرض.
وأصيــب الجمهــور، الــذي بلــغ عــدده نحو 80 
شخًصا، بصدمة كبيرة، بعد التحقق من وفاة 

الكوميدي.
فبعد ثاث دقائق من ســقوطه على المسرح، 
ســرع عاملون بالفندق إليه، ثم تم اســتدعاء 
حاولــت  مستشــفى  إلــى  ونقلــه  اإلســعاف، 
إنعاشــه بينما كان نايدو لفظ أنفاسه األخيرة 
بالفعل بعد تشخيصه بإصابته بسكتة قلبية.

النيوزيلنديــة،  للشــرطة  أرقــام  أظهــرت 
أمــس األحــد، أن المواطنين ســلموا أكثر 
مــن 10 آالف من قطع األســلحة وأجزاء 
وكماليــات الســاح فــي األســبوع األول 
من خطة إلعادة شــراء األسلحة تطبقها 
البــاد بعــد أســوأ واقعــة قتــل جماعــي. 
الســاح  حيــازة  لقانــون  إصــاح  وكان 
صــدر فــي أبريــل حظــر معظــم البنــادق 

نصف اآللية.
 ومــا زال أمــام مالكــي الســاح حتى 20 

ديســمبر لتســليم أســلحتهم، وخصصــت 
الحكومــة 208 مايين دوالر نيوزيلندي 
)140.63 مليــون دوالر( لتعويضهــم عمــا 

يصل إلى 95 % من التكلفة األصلية.
وتأتــي خطة إعادة شــراء األســلحة بعد 
4 أشهر من مقتل 51 شخًصا في هجوم 
نفذه متشــدد يميني يحمل بنادق نصف 
آلية على مسلمين كانوا يصلون الجمعة 
فــي مدينــة كرايســت شــيرش بالجزيرة 

الجنوبية في نيوزيلندا.

“أناناس الواي فاي”.. لص يفرغ حسابك البنكي

كوميدي يتوفى على المسرح.. والجمهور ظّنه يمّثل

مواطنو نيوزيلندا يسلمون 10 آالف قطعة سالح

طالبات إندونيسيات يرتدين مابس تقليدية خال مسابقة “سفير البيئة” في باندا آتشيه )أ ف ب(

المعتاد هو أن تسير السيارات على الطرقات، حين تكون داخل المدن، لكن عربة 
رباعية الدفع في كندا قامت بأمر غريب فهبطت على الَدرج، وهو ما أثار فضوالً 
واســًعا لــدى متابعيــن.  وأظهــر مقطــع فيديو، ســيارة وهي تنزل على ســّلم محاذ 
ألحــد الفنــادق الفاخــرة فــي مدينــة فانكوفر، وظلــت العربة تهبط، بشــكل بطيء 

وتدريجي، إلى أن صارت في األسفل.
 ونقلــت رويتــرز عــن مصــدر الفيديــو أن امــرأة كانت تقــود الســيارة وأن الحادثة 

جرت في فانكوفر خال ساعات الذروة.
ولــم تصــب الســيارة بــأي أذى، وفي إحــدى اللحظات، فتحت الســائقة الباب وبدا 
كمــا لــو أنها تشــير بيدها لتقول شــيًئا، لكنها عــاودت إغاق الباب، واســتمرت في 
الهبــوط علــى الســلم. مــن ناحيتهــا، قالــت الســلطات الكنديــة، إنهــا اطلعــت علــى 
الفيديو، وتنظر في الوقت الحالي، لتحديد مابســات ما حصل. وانتشــر الفيديو 
علــى نطــاق واســع، وتراوحــت التعليقــات بيــن من يقــول إن الســائقة دخلت إلى 
الســلم عــن طريــق الخطــأ، وآخريــن رجحــوا أال تكــون صاحبة الســيارة في كامل 

الوعي، السيما أنها لم تتوقف وظلت تنزل غير مكترثة.

سيدة تقود سيارتها على درج في كندا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

لشــركة  تابعتــان  طائرتــان  اصطدمــت 
“ســاوث ويســت إيرالينز”، مســاء الســبت، 
علــى مــدرج مطار ناشــفيل الدولــي بوالية 

تينيسي األميركية.
وذكر مســؤولو شــركة الطيران، أنه لم يتم 
اإلبــاغ عــن أي إصابــات في التصــادم من 

جراء الحادث، وفق ما نقلت رويترز.
وأوضــح بيــان من المتحدثة باســم شــركة 
طيران ســاوث ويست، ميشــيل أغنيو، أن 
جناح رحلة “ساوث ويست 1555” الجوية 
المتجهة إلى ســانت لويــس “احتك” خال 
دفــع الطائرة بجناح رحلة ســاوث ويســت 

رقم 4580 المتجهة إلى أتانتا”.
وأظهــرت صــورة قدمها أحد الــركاب على 
متــن الرحلة المتجهة إلــى أتانتا، الطقس 
الممطــر ومــا يبــدو أنــه الجــزء العلــوي من 

زعنفة مكسورة للطائرة األخرى.
وقالت شركة الطيران إن الطائرتين عادتا 
إلــى بوابــة “تحت ســلطتهما الخاصة” وتم 

إخراجهما من الخدمة للتقييم.

الموزعــة  ديزنــي”  “والــت  شــركة  أعلنــت 
لفيلــم “المنتقمــون: لعبة النهايــة” )أفنجرز: 
إنــد غيــم(، أن الفيلــم الــذي أنتجته شــركة 
صــدارة  ســينتزع  ســتوديوز”  “مارفــل 

ا، األحد. إيرادات التذاكر عالميًّ
وذكــرت ديزنــي، الســبت، فــي بيــان بإطار 
اإلعان عــن مجموعة جديدة من األفام، 
علــى  “المنتقمــون”  تذاكــر  مبيعــات  أن 
مليــار   2.789 العالــم ســتتخطى  مســتوى 
دوالر التــي جمعهــا فيلــم “أفاتــار” للمخرج 

جيمس كاميرون عام 2009.
بــدور  طــرح  الــذي  “المنتقمــون”  وفيلــم   
الســينما فــي أبريــل هــو ذروة قصــة تروى 
فــي 22 فيلًمــا لشــركة “مارفــل”، على مدى 

10 أعوام.
ويقــوم ببطولــة الفيلــم الممثــان روبــرت 
هيمســورث،  وكريــس  جونيــور  داونــي 

والممثلة سكارليت يوهانسون.
وقال كيفن فيغ رئيس “مارفل ستوديوز”، 
إن الفيلم سيصل لصدارة مبيعات التذاكر، 
لكنه سيخسر هذا اللقب على األرجح أمام 

فيلم كاميرون المقبل.

تصادم طائرتين 
في مطار “ناشفيل” 

األميركي

“أفنجرز” نحو أعلى 
إيرادات في العالم تســّبب تحضير فنجان للقهوة على موقد يعمل 

بالغاز تحت جســر ريالتو فــي البندقية بإيطاليا 
بغرامــة كبيــرة لســائحين ألمانييــن، ولم تكتفت 

السلطات بذلك، بل طردتهما من المدينة.
 وضبطــت الشــرطة الســائحين وهمــا يحضران 
القهوة على موقد للغاز تحت الجســر، وفرضت 
عليهمــا غرامــة بقيمة 950 يورو، وفق ما ذكرت 

وكالة “فرانس برس”.
 وجلــس الشــريكان المتحدران مــن برلين وهما 
فــي 32 و35 مــن العمــر فــي الصبيحــة أســفل 

ســالم جســر ريالتــو الشــهير مــع حقيبــة ظهــر 
لتحضير القهوة بواسطة موقد يعمل بالغاز.

الرجليــن  عــن  الشــرطة  الســكان  أحــد  وأبلــغ   
وســرعان مــا هرعــت إلــى المــكان واتخــذ هــذا 
اإلجراء بحقهما بسبب هذا التصّرف الذي اعتبر 
غيــر الئــق، بحســب ما جــاء في بيــان صدر عن 
البلديــة. وعمــا بنظام اعتمــده المجلس البلدي 
مؤخًرا، طلبت الســلطات من الســائحين مغادرة 
المدينــة، وهو تدبيــر يطّبق للمــرة األربعين منذ 

دخوله حّيز التنفيذ في مايو الماضي.

فنجان قهوة يكلف سائحين غرامة “غير معقولة”

الممثلة األميركية المكسيكية سلمى حايك تصل خشبة المسرح للمشاركة 
في مؤتمر المعجبين “كوميك كون” بمركز المؤتمرات في سان دييغو، 

كاليفورنيا )أ ف ب(
السائحان ضبطا يحضران القهوة تحت جسر ريالتو في البندقية
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االثنين
22 يوليو 2019 
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