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اجتمع وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع زير خارجية المملكة العربية السعودية إبراهيم العساف، 
بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين.

وأكــد وزيــر الخارجيــة  أن االجتمــاع يأتــي فــي 
إطــار النهــج الحكيــم لملــك البــاد وملــك المملكة 
ديمومــة  علــى  والمرتكــز  الســعودية  العربيــة 
التنســيق واســتمرارية التشــاور، لتظــل العاقــات 
بيــن البلدين الشــقيقين في أعلى مســتوياتها في 
كافــة المجــاالت وتجــاه كل ما من شــأنه أن يعود 
بمزيد من النفع والخير على الشعبين الشقيقين.

 وأشــار وزيــر الخارجيــة إلــى أن إنشــاء مجلــس 
التنســيق بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة العربية 
الســعودية، ســيكون بمثابة انطاقة استراتيجية 
مهمــة جديــدة فــي العاقــات األخويــة والتاحــم 
القــوي بيــن البلدين، ومنصــة محورية في تطوير 
الثنائــي علــى  التعــاون  آليــات  التنســيق وتعزيــز 

جميع األصعدة.

مــن جانبــه، أعــرب العســاف عــن اعتــزازه بزيــارة 
مملكــة البحريــن وبالعاقــات األخويــة الراســخة 
بيــن البلديــن، وما تتســم به من ازدهار في شــتى 
التنســيق ســيعد  أن مجلــس  المجــاالت، مضيًفــا 
إطــاًرا جديــًدا ومتكامــاً للتعــاون المشــترك بيــن 
البلديــن.  هــذا وقــّدم مدير عام المؤسســة العامة 
ــا  لجســر الملــك فهــد، عمــاد المحيســن عرًضــا فنيًّ

للخطــوات المقبلــة لمشــروع جســر الملــك حمــد، 
وكذلك المشــاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك 
فهــد. وتــم التوقيــع علــى محضــر إنشــاء مجلــس 
التنســيق بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة العربية 
الســعودية، والــذي ســتتفرع عنه عــدد من اللجان 
السياســية  المجــاالت  شــتى  فــي  المتخصصــة 
واالســتثمارية  واالقتصاديــة  والعســكرية 
واإلعاميــة واالجتماعيــة وغيرهــا مــن المجاالت 
الحيويــة، لتحقيــق األهــداف المرجوة من إنشــاء 

المجلس.

انتقال مزدوجالقروض... طريق أحالم الشبابمقبرة جماعية لكويتيين بالعراق16.2 مليون دينار أرباح “ألبا” مربو الدواجن يستنجدون بالنواب
أحال أصحاب مزارع دواجن خالفهم  «

مع شركة دلمون لمجلس النواب، 
مناشدين رئيسته برسالة، ضرورة 

التدخل لحمايتهم من اإلفالس. وهّدد 
المربون األسبوع الماضي بإغالق 

مزارعهم والتوقف عن العمل إذا لم 
يتوصلوا لحل مع الشركة.

حققت شركة ألمنيوم البحرين  «
“ألبا” إجمالي أرباح بقيمة 

16.2 مليون دينار بالنصف 
األول 2019 مقابل 74.3 مليون 

دينار للنصف األول 2018، 
أي بانخفاض بلغ 78 % على 

أساس سنوي.

عثرت السلطات العراقية على  «
مقبرة جماعية، يعتقد أنها تضم 
رفات كويتيين أعدمتهم القوات 

العراقية في احتاللها للكويت 
العام 1990. وتضم المقبرة، التي 
تقع في منطقة السماوة جنوبي 

العراق، رفات 40 كويتيا.

اعتاد بعض الشباب  «
البحريني على بدء حياتهم 

بالقروض لتحقيق أحالمهم، 
وذلك يعود إلى عدد من 

األسباب، ولكن في النهاية 
تشكل القروض عبئا عليهم 

كلما طالت المدة.

أصبحت التكهنات حول انتقال جاريث  «
بيل إلى جيانغسو سونينغ من أشهر 
القصص الكروية في فترة االنتقاالت 

الصيفية الجارية لكن حتى إذا وقع الالعب 
الويلزي على عقد مع النادي الصيني فهذا 

ال يضمن أنه سيظهر هناك في الدوري 
الممتاز في أي وقت قريب.
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تبــوأت البحريــن المرتبــة الســابعة بمؤشــر 
لمقاعــد  النســاء  البلــدان فــي إحــراز  أكثــر 
أجــرت  التــي  الــدول  بيــن  مــن  بالبرلمــان 

انتخابات برلمانية بالعام 2018.
جاء ذلك، بتقرير عن وضع مشــاركة المرأة 
االتحــاد  وأصــدره  العالــم،  دول  بمختلــف 
البرلمانــي الدولــي حديًثــا، وتنفــرد “البــاد” 
مــا  وبخاصــة  يتضمنــه  مــا  أبــرز  بترجمــة 

يتعلق بالبحرين.

وســجل التقريــر وصــول 3 نســاء لرئاســة 
البحريــن  وهــي:  مــرة،  ألول  البرلمــان 

والفلبين وتوغو.
 2019 العــام  بحلــول  أنــه  التقريــر  وذكــر 
برلماًنــا   279 برئاســة  امــرأة   55 فتوجــد 

بنسبة 20 %.
وباالنتخابــات البحرينيــة الماضيــة ترشــح 
292 شــخًصا، مــن بينهــم 252 رجــاً و40 
إجمالــي  بيــن  مــن  النســاء  ونســبة  امــرأة، 
 %  15 ونجحــت   ،%  14 المترشــحين 

بالحصول على عضوية البرلمان.
وفي هذا الســياق، سّجل التشكيل الجديد 
للمجلــس األعلى للقضاء زيادة عدد مقاعد 
النساء بدخول ثاني امرأة عتبة المجلس.

وشــهد التشــكيل الجديــد دخــول القاضــي 
وكيــل  عيســى  عبدالرســول  معصومــة 
جانــب  إلــى  بالمجلــس  التمييــز  محكمــة 
العضو الســابق والتي تم تجديد عضويتها 
منصــور  حبيــل  فيصــل  فاطمــة  القاضــي 

وكيل المحكمة الكبرى المدنية.

المنامة - بنا

بقلم
مؤنس المردي

أكد الجهاز الوطني لإليرادات التزام 99 
% من الشــركات والمنشــآت بالتسجيل 
للقيمــة المضافــة، وســرعة تجاوبها في 
تقديــم اإلقــرارات، مشــيرا إلــى أنــه قــد 
قام بحصر الشــركات المخالفة التي بلغ 

عددها 12 شركة.

99 % التزام 
الشركات

“^” تنفــرد بترجمــة تقريــر لالتحــاد الدولــي عــن وضــع البرلمانياتبـ “المضافة”

ا نسبة الشوريات بالبحرين األعلى عربيًّ
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إرهاب إيران يرفع كلفة 
الشحن للبحرين 7 %

ســمو رئيس الــوزراء: كل كلمات الشــكر ال تفي الشــقيقة حقها

السعودية عمود االستقرار للمنطقة
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أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، أن المملكــة العربيــة 
الســعودية بفضــل حكمــة خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، استطاعت أن 
ُتعلي من شأن األمة وجعلتها أكثر تأثيًرا في صناعة 

القرار اإلقليمي والدولي.
 وقــال ســموه “إن المملكــة العربيــة الســعودية هــي 
الســند والعمود الفقري لاســتقرار فــي المنطقة، وإن 
مواقفهــا ســتظل شــاهدة على أســمى معانــي األخوة 
ووحــدة المصير المشــترك الــذي يجمعنا، وكل كلمات 
الشــكر ال تفي الســعودية حقها، ونسأل هللا أن يوفق 
خادم الحرمين الشــريفين ومســاعيه الخيرة لخدمة 

األمتين العربية واإلسامية”. 
أمــس  القضيبيــة  بقصــر  اســتقبل  قــد  ســموه  وكان 
وزيــر الخارجية بالمملكة العربية الســعودية إبراهيم 
مملكــة  يــزور  الــذي  لــه،  المرافــق  والوفــد  العســاف 
ــا، للتوقيع على محضر إنشــاء مجلس  البحريــن حاليًّ

التنسيق البحريني السعودي
سمو رئيس الوزراء مستقبال وزير الخارجية السعودي

البحرين ستظل دائًما مع السعودية
الـعـاهـل: تعزيـز التنسيـق والتعـاون وتحقيـق التكـامـل الثنائـي
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أكد ملــك الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة أن مملكــة البحريــن 
ســتظل دائًما مع المملكة العربية السعودية 
الشــقيقة إليمانهــا المطلــق بوحــدة الهــدف 

والمصير.
 جــاء ذلــك خــال اســتقبال جالــة العاهــل 
وزيــر  أمــس  الصخيــر  قصــر  فــي  المفــدى 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الخارجيــة 

إبراهيم العساف.
مجلــس  إنشــاء  الجالــة  صاحــب  وبــارك 
مؤكــًدا  الســعودي،  البحرينــي  التنســيق 
أهميــة دوره فــي تعزيز التنســيق والتعاون 
المشــترك وتحقيق التكامل الثنائي ليشــمل 
واالقتصاديــة  السياســية  المجــاالت  كل 
والعســكرية  والتنمويــة  واالســتثمارية 
واألمنيــة، ومتابعة مراحل العمل في جميع 

جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية السعوديالمشاريع والمبادرات المشتركة. )02(
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راشد الغائب وفاضل المؤمن

تأسيس لجان 
متخصصة في 

المجاالت السياسية 
والعسكرية 

واالستثمارية 
واإلعالمية

عرض فني 
للخطوات المقبلة 

لجسر الملك 
حمد والمشاريع 

المستقبلية لتطوير 
جسر الملك فهد

)09(

إضافة استراتيجية للعالقات 
األخوية بين البحرين والسعودية

قال وكاء شــحن محليون وتجار 
البحريــن  إلــى  الشــحن  كلفــة  إن 
علــى   % و7   %  5 بيــن  ارتفعــت 

القليلــة  األســابيع  خــال  األقــل، 
الماضية؛ تماشيا مع زيادة شركات 
مخاطــر  ضــد  أقســاطها  التأميــن 
الحــرب على البواخر، جراء التوتر 

السياسي مع إيران.

مازن النسور

)٠٤(
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لــدى اســتقبال ســموه وزيــر خارجيــة المملكــة العربيــة الســعودية، أكــد رئيــس الــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن المملكة العربية السعودية 
بفضل حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استطاعت 

أن ُتعلي من شأن األمة وجعلتها أكثر تأثيًرا في صناعة القرار اإلقليمي والدولي.

 وقــال ســموه “إن المملكة العربية الســعودية 
هــي الســند والعمــود الفقــري لالســتقرار فــي 
شــاهدة  ســتظل  مواقفهــا  وإن  المنطقــة، 
علــى أســمى معانــي األخــوة ووحــدة المصير 
المشــترك الذي يجمعنا، وكل كلمات الشــكر ال 
تفــي الســعودية حقهــا، ونســأل هللا أن يوفق 
خادم الحرمين الشــريفين ومســاعيه الخيرة 

لخدمة األمتين العربية واإلسالمية”. 
وأضاف ســموه أن المملكة العربية السعودية 
كبيــرة  بقيمــة  عليهــا  هللا  أنعــم  الشــقيقة 
ومكانة عظيمة في وجدان الشــعوب العربية 
واإلســالمية، وأن نصرتهــا ودعمها والوقوف 

جهــود  مــن  بــه  تقــوم  مــا  فــي  جانبهــا  إلــى 
للحفــاظ علــى أمــن واســتقرار المنطقــة أمــر 
ضروري في هذه المرحلة من تاريخ األمتين 
العربيــة واإلســالمية، والتي تتطلــب الوحدة 

والتضامن.
وكان صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
وزيــر  أمــس  القضيبيــة  بقصــر  اســتقبل  قــد 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الخارجيــة 
إبراهيــم العســاف والوفــد المرافــق لــه، الــذي 
ــا، للتوقيــع علــى  يــزور مملكــة البحريــن حاليًّ
محضــر إنشــاء مجلــس التنســيق البحرينــي 

السعودي.

وزيــر  بزيــارة  رّحــب ســموه  اللقــاء،  وخــالل 
إلــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  خارجيــة 
مملكــة البحريــن، والتــي تعكس عمــق روابط 
المحبــة واألخــوة، معرًبــا ســموه عــن تمنياته 
التنســيق  لمجلــس  والنجــاح  بالتوفيــق 
البحرينــي الســعودي، مؤكــًدا ســموه أن هــذا 
المشــتركة  اللقــاءات  مــن  ســيعّزز  المجلــس 
والتنســيق في مختلف األمور والموضوعات 
التــي مــن شــأنها أن ترتقــي بأواصــر التعــاون 

المشتركة بين البلدين الشقيقين.
بيــن  الوطيــدة  العالقــات  أن  ســموه  وأكــد   
مملكــة البحرين والمملكة العربية الســعودية 
تســتند علــى أســاس راســخ من المحبــة التي 
تجــذرت عبــر الســنين والتــي أرســاها اآلبــاء 
واألجــداد، وأن هــذه العالقــات الطيبة تشــهد 
يوًمــا بعــد يوم بعًدا متزايــًدا يعكس ما يجمع 
مــن  الشــقيقين  البلديــن  وشــعبي  قيادتــي 

روابط أخوية وثيقة.

 ونــّوه صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
إلــى أن مواقــف المملكــة العربيــة الســعودية 
البحريــن  مملكــة  واســتقرار  أمــن  دعــم  فــي 
تقديــر  موضــع  هــي  التنمويــة  ومســيرتها 
واعتزاز جميع أبناء البحرين، فأمن واستقرار 

البحرين من أمن واستقرار السعودية.
 مــن جانبــه، أعرب وزيــر الخارجيــة بالمملكة 
العربية السعودية عن خالص شكره وتقديره 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء على 

مــا يعــّزز مــن مســتوى  بــكل  اهتمــام ســموه 
العالقــة بيــن البلديــن الشــقيقين، مؤكــًدا أن 
مــن  والتقديــر  المحبــة  بــكل  ســموه يحظــى 
إخوانــه فــي المملكة العربية الســعودية الذي 
يقــدرون مــا يتمتــع به ســموه من حكمــة وما 
يتبنــاه مــن رؤيــة تهــدف إلــى تحقيــق الخيــر 

لدول وشعوب المنطقة. 
 وأكد أن ما يربط بين البلدين الشــقيقين من 
عالقــات تاريخية قوية ومتميزة ليس وليدة 
اليوم، وإنما نابعة مع مسيرة طويلة تجذرت 
فيها المحبة المتبادلة بين البلدين والشــعبين 
العربيــة  المملكــة  الشــقيقين، مؤكــًدا حــرص 
السعودية على توطيد أركان التعاون الثنائي 
المصالــح  يخــدم  بمــا  البحريــن  مملكــة  مــع 
المشــتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين 

الشقيقين.

المنامة - بنا

السعودية السند والعمود الفقري لالستقرار في المنطقة

سمو رئيس الوزراء مستقبال وزير الخارجية السعودي

العالقات الوطيدة 
تستند على أساس 

راسخ من المحبة 
وتجّذرت عبر السنين

السعودية أنعم هللا 
عليها بمكانة عظيمة 
في وجدان الشعوب 

العربية واإلسالمية

نصرة الشقيقة 
ودعمها في جهودها 

لحفظ األمن واالستقرار 
بالمنطقة أمر ضروري

جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية السعودي

المنامة - بنا

أكــد ملــك البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عمــق العالقــات 
التاريخيــة الوثيقــة التــي تجمع مملكــة البحرين والشــقيقة المملكة العربية الســعودية 

والتي ترتكز على دعائم قوية من األخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.

 جــاء ذلــك خــالل اســتقبال جاللة العاهــل المفدى 
فــي قصــر الصخير أمس وزيــر الخارجية بالمملكة 
بمناســبة  العســاف  إبراهيــم  الســعودية  العربيــة 
زيارته للبحرين للمشاركة في حفل توقيع محضر 

إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي.
 ونقــل إلــى جاللتــه تحيــات وتقديــر أخيــه ملــك 
الحرميــن  خــادم  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الشــريفين الملــك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود 
وأخيــه ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر الدفاع صاحب الســمو الملكــي األمير محمد 
بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وتمنياتهمــا 
الخالصــة لمملكــة البحريــن وشــعبها بــدوام التقدم 
والرخــاء، فيمــا كلفه الملــك نقل تحياتــه وتمنياته 
عهــده  ولــي  وســمو  الشــريفين  الحرميــن  لخــادم 
وللشــعب الســعودي الشــقيق بالمزيــد مــن التطــور 

واالزدهار.
 ورّحب صاحب الجاللة بوزير الخارجية السعودي، 

وبارك إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي، 
مؤكــًدا أهميــة دوره في تعزيز التنســيق والتعاون 
المشــترك وتحقيــق التكامــل الثنائــي ليشــمل كل 
المجــاالت السياســية واالقتصادية واالســتثمارية 
والتنموية والعســكرية واألمنيــة، ومتابعة مراحل 
العمل في جميع المشــاريع والمبادرات المشــتركة، 
في إطار ما يربط المملكتين من عالقات تاريخية 

للمجلــس كل  ــا جاللتــه  راســخة ومتميــزة، متمنيًّ
التوفيــق لمزيد من الخير والرفاه والتقدم للبلدين 

والشعبين الشقيقين.
 وأعــرب جاللــة الملــك بهــذه المناســبة عــن الشــكر 
الشــريفين،  الحرميــن  خــادم  ألخيــه  والتقديــر 
مثمًنــا الدعــم المتواصل للمملكة الشــقيقة بقيادته 
ووقفاتهــا إلــى جانب مملكة البحرين وشــعبها في 
كل المراحــل، ودورهــا الريــادي فــي تعزيــز العمــل 
الخليجــي المشــترك، وحرصهــا علــى الدفــاع عــن 
أســس  وترســيخ  واإلســالمية،  العربيــة  المصالــح 
السالم واألمن واالستقرار في المنطقة، مؤكًدا أن 
مملكــة البحريــن ســتظل دائًما مع المملكــة العربية 

السعودية الشقيقة إليمانها المطلق بوحدة الهدف 
والمصير.

 وأعرب العساف عن شكره وتقديره لجاللة الملك 
علــى كرم الضيافــة وحفاوة االســتقبال، واعتزازه 
بجهــود جاللتــه لتوطيد أواصــر العالقات األخوية 
البحرينيــة الســعودية، مشــيًدا بالمواقــف األصيلة 
حققتــه  وبمــا  جاللتــه،  بقيــادة  البحريــن  لمملكــة 
ونجاحــات  وتنميــة  وتطــور  نهضــة  مــن  المملكــة 

متميزة في جميع القطاعات.
 وقــد أقــام صاحــب الجاللــة مأدبــة غــداء تكريًمــا 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الخارجيــة  لوزيــر 

الشقيقة والوفد المرافق.

ــوة ــن األخـ ــة م ــوي ــم ق ــائ ــع الـــريـــاض تــرتــكــز عــلــى دع ــك: عــاقــاتــنــا م ــمــل ــة ال ــال ج

البحرين ستظل دائًما مع السعودية إليمانها المطلق بوحدة الهدف والمصير

جاللة الملك 
يبارك إنشاء 

مجلس التنسيق 
البحريني 

السعودي

نقدر الدعم 
المتواصل 
ووقفات 

الشقيقة بجانب 
البحرين وشعبها

األمة شأن  إعــاء  الحرمين  خــادم  بفضل  استطاعت  الشقيقة  الـــوزراء:  رئيس  سمو 

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  «
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

برقيات تعزية ومواساة إلى عاهل المملكة العربية السعودية 
الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود، أعربوا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة 
المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي األمير بندر بن 

عبدالعزيز آل سعود، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. كما بعث صاحب السمو 

الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزية ومواساة 

مماثلتين إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر فيهما سموهما عن 

خالص تعازيهما ومواساتهما بوفاة الفقيد الراحل.

البحرين تعزي خادم الحرمين
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أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
التعــاون  بمســتوى  خليفــة،  آل 
التنفيذيــة  الســلطتين  بيــن  القائــم 
الســادة  يوليــه  ومــا  والتشــريعية، 
أعضاء مجلســي النواب والشــورى 
هــذا  أواصــر  بتقويــة  اهتمــام  مــن 
بالشــكل  التعــاون وزيــادة وتيرتــه 
علــى  والخيــر  بالنفــع  يعــود  الــذي 

الوطن والمواطنين.
وأكــد ســموه أن تعزيز التعاون بين 
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية 
ا فــي نهــج  يشــكل محــوًرا أساســيًّ
الحكومــة، لمــا لذلــك مــن تأثير في 
الــذي  المنشــود  التنســيق  تحقيــق 
يصــب فــي مصلحــة نمــاء الوطــن 

وازدهار شعبه.
الســلطة  مخاطًبــا  ســموه  وقــال 
مفتوحــة  أبوابنــا  “إن  التشــريعية: 
بكــم،  اللقــاء  لكــم، ونحــرص علــى 
وتواصلنــا  إليكــم،  والتحــدث 
مــن  يزيــد  أن  مــن شــأنه  المســتمر 
أيــة  حــل  فــي  ويســهم  التنســيق 
باحتياجــات  تتعلــق  قــد  مشــكلة 

الوطن والمواطنين”.
جــاء ذلــك، لــدى اســتقبال صاحــب 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
بقصــر القضيبيــة أمــس عــدًدا مــن 
أعضاء مجلســي النواب والشــورى 
األعمــال  ورجــال  والمســئولين 
والصحافــة واإلعــام، حيث تناول 
سموه معهم عدًدا من القضايا التي 

تهم الشأن المحلي.
صاحــب  أشــاد  اللقــاء،  وخــال 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بما 
يتمتــع بــه المجتمــع البحرينــي مــن 
قيــم وموروثــات اجتماعية أصيلة 
تشــكل ركيزة أساســية فــي هويته 

الوطنية، مشدًدا سموه على أهمية 
الحفــاظ علــى هــذه القيم وغرســها 

في نفوس األجيال القادمة.
وأثنى سموه على إنجازات الكوادر 
الوطنيــة والشــباب البحرينــي فــي 
واإلنتــاج،  العمــل  مواقــع  مختلــف 
ومــا يتميــزون به مــن روح العزيمة 
واإلصــرار على بلــوغ أعلى درجات 
النجــاح، وهو ما أهلهــم لتبوء أرفع 

المناصب.

وشّدد سموه على ضرورة مواصلة 
العمــل بــكل دأب من أجــل الحفاظ 
علــى مــا تحقــق للبحريــن وشــعبها 
من مكتســبات في مختلف مناحي 
أجــل  مــن  عليهــا  والبنــاء  الحيــاة، 
حاضر مزدهر ومســتقبل أكثر نماء 

ينعم في خيراته الجميع.
 من جانبهم، أعرب النواب وأعضاء 
خالــص  عــن  الشــورى  مجلــس 
شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو 

الملكــي رئيــس الــوزراء، مشــيدين 
بتوجيهات ســموه العديدة للوزراء 
والمســئولين بتكثيــف التعــاون مع 
مــا  كل  فــي  التشــريعية  الســلطة 
يخــدم مصلحــة المواطن، مؤكدين 
أن ســموه هــو الملجــأ بعــد هللا عــّز 
وجّل لــكل المواطنين والقدوة في 
متابعــة احتياجاتهــم والعمــل على 
حل أي مشــكات تواجههــم وتؤثر 

في أمورهم الحياتية والمعيشية.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عدًدا من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسؤولين ورجال األعمال والصحافة واإلعالم

المنامة - بنا

أبوابنـــا مفتوحـــة لكـــم ونحـــرص علـــى اللقـــاء بكـــم
التنسيق ــد  ــزي ي ــا  ــن ــل ــواص ت ــة”:  ــي ــع ــري ــش ــت “ال ألعـــضـــاء  الــــــوزراء  ــس  ــي رئ ــو  ــم س

اســتقبل رئيس الوزراء صاحب الســمو 
آل  بــن ســلمان  األميــر خليفــة  الملكــي 
أمــس،  القضيبيــة  قصــر  فــي  خليفــة 
سفير جمهورية سريانكا الديمقراطية 
البحريــن  مملكــة  لــدى  االشــتراكية 
ساجيفا ميندس، وذلك بمناسبة انتهاء 

فترة عمله كسفير لباده لدى المملكة.

الســمو  أشــاد صاحــب  اللقــاء،  وخــال 
بعاقــات  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
بيــن  تربــط  التــي  والتعــاون  الصداقــة 
البلديــن والشــعبين الصديقيــن، مؤكــًدا 
ســموه حــرص البحريــن علــى االرتقــاء 
وفتــح  المشــتركة  الثنائيــة  بالعاقــات 
المزيــد مــن المجــاالت لتنشــيط التبادل 

التجاري واالستثماري بين البلدين.
ونّوه سموه بجهود السفير السريانكي 
التقــارب  أطــر  وتعزيــز  تطويــر  فــي 
الصديقيــن،  البلديــن  بيــن  والتعــاون 
ــا لــه التوفيــق في كل ما سيســند  متمنيًّ
فــي  بــاده  لخدمــة  مهــام  مــن  إليــه 

المستقبل.

جمهوريــة  ســفير  عّبــر  جانبــه،  مــن 
االشــتراكية،  الديمقراطيــة  ســريانكا 
عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب 
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء، على ما 
لقيــه من ســموه طــوال فتــرة عمله في 
المملكــة مــن دعــم وإســناد ســاهم فــي 
إعطــاء دفعــة قويــة لعاقــات البلديــن 

الصديقين في شتى المجاالت.
 كمــا أعــرب عن تقدير حكومة باده لما 
يجــده أبنــاء الجاليــة الســريانكية فــي 
مملكــة البحريــن مــن رعايــة واحتــرام 
المســتويين  علــى  حســنة  ومعاملــة 
الرســمي والشــعبي، تجســيًدا لما تتمّتع 
ينعــم  راق  مجتمــع  مــن  البحريــن  بــه 

فيــه الجميــع بأجــواء رحبــة مــن األمــن 
والسام والترحاب، مشيًرا إلى أن أبناء 
دائًمــا  يعبــرون  الســريانكية  الجاليــة 
عــن ارتياحهــم لمــا يجدونــه مــن رعاية 
وإقامتهــم  عملهــم  خــال  وتســهيات 
ــا للمملكــة  فــي مملكــة البحريــن، متمنيًّ

وشعبها مزيًدا من التقدم واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير السريالنكي

ــديــن ــل ــب ــات بــيــن ال ــاقـ ــعـ ــوى الـ ــت ــس ــم ــد ب ــي ــش ــيـــس الــــــــوزراء ي ســمــو رئـ

فتح مزيد من المجاالت لتنشيط التبادل التجاري مع سريالنكا

المجتمع البحريني 
يتمّتع بقيم أصيلة 

تشكل ركيزته 
الوطنية

مواصلة العمل 
بكل دأب من أجل 
الحفاظ على ما 
تحقق للمملكة



لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  أعلــن 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس 
أمناء المؤسســة الخيرية الملكية ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بــأن 
المؤسســة تقوم باإلعــداد لتنفيذ حزمة 
االســتراتيجية قصيــرة  المشــاريع  مــن 
وطويلــة المــدى، داخــل وخــارج مملكة 

البحرين.
 جــاء ذلــك، لدى تــرأس ســموه اجتماع 
مجلــس أمنــاء المؤسســة، حيــث تقــدم 
إلــى  والتقديــر  الشــكر  بخالــص  ســموه 
جاللة الملك الرئيس الفخري للمؤسسة 
جاللتــه  دعــم  علــى  الملكيــة  الخيريــة 
الخيــري  بالعمــل  الكبيــر  واهتمامــه 
المؤسســة  بــه  تقــوم  الــذي  واإلنســاني 
واألرامــل  لأليتــام  المتواصــل  والدعــم 
وجميــع الفئــات المحتاجــة فــي مملكــة 
البحريــن مــن أجــل أن يحظــى الجميــع 
اللفتــات  ســموه  مثمًنــا  كريمــة،  بحيــاة 
اإلنســانية مــن جاللته تجــاه المنكوبين 
الشــقيقة  والشــعوب  الــدول  مــن 
المواقــف  تعكــس  والتــي  والصديقــة 
البحريــن  لمملكــة  والواضحــة  الثابتــة 
قيــادة وحكومــة وشــعبًا تجاه األشــقاء 

واألصدقاء في مختلف دول العالم.
الــذي  الكبيــر  بالدعــم  ســموه  وأشــاد   
تحظــى به المؤسســة الخيريــة الملكية 
رئيــس  بقيــادة  الحكومــة  قبــل  مــن 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفــة والمؤازرة 
المســتمرة لولــي العهــد األميــن النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفــة، مثمًنــا ألعضاء مجلــس األمناء 
منتســبي  وجميــع  التنفيذيــة  واإلدارة 
المؤسســة الخيريــة الملكيــة جهودهــم 
الدؤوبــة والمخلصــة فــي عمــل وإدارة 

المؤسسة الخيرية الملكية.
 كما أّكد سموه اتخاذ الخطوات المهمة 
لتنفيــذ توجيهات عاهل البــالد الرئيس 
الملكيــة  الخيريــة  للمؤسســة  الفخــري 

لأليتــام  الشــاملة  الرعايــة  تقديــم  فــي 
واألرامــل وجميع الفئات المحتاجة في 
مملكتنــا الغاليــة والمســاهمة في مد يد 
العــون وتخفيــف اآلالم للمنكوبيــن فــي 
الدول الشقيقة والصديقة ومساعدتهم 
الــذي  انطالًقــا مــن الواجــب اإلنســاني 

يحتمه علينا ديننا اإلسالمي الحنيف.
 وخــالل االجتمــاع اســتعرض أعضــاء 
مجلــس األمنــاء آخــر المســتجدات في 
الكريمــة  الملكيــة  التوجيهــات  تنفيــذ 
االســتراتيجية  بالمشــاريع  الخاصــة 
والبرامــج التنموية واالســتثمارية التي 
تنفذهــا المؤسســة لمختلــف الفئات في 

مملكة البحرين.
 واســتعرض المجلــس خــالل االجتماع 
المؤسســة  حققتهــا  التــي  اإلنجــازات 
الخيريــة الملكية خالل الفترة الماضية 
المســاعدات  تقديــم  شــملت  والتــي 
الجوانــب  مختلــف  فــي  والخدمــات 
والتعليميــة  والصحيــة  الماديــة 
لأليتــام  والتنمويــة  واالجتماعيــة 
واألرامــل ومختلــف الفئــات المحتاجــة 
إلــى  باإلضافــة  البحريــن  مملكــة  فــي 
التــي  واإلنســانية  اإلغاثيــة  المشــاريع 
قامــت بهــا المؤسســة للــدول الشــقيقة 

والصديقة.
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سموه يلتقي مدرسته “أم الخير الشفي”

ثّمــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون رئيس الشــباب رئيــس مجلس أمناء 
الشــيخ  ســمو  الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة 
ناصر بن حمد آل خليفة التوجيهات الســامية 
والدعــم الكريم من قبــل جاللة الملك الرئيس 
الفخــري للمؤسســة الخيرية الملكيــة لما تقوم 
بــه مــن المشــاريع والبرامــج التــي تقــوم بهــا 
واهتمــام  األمهــات،  مــن  ومنتســبيها  ألبنائهــا 
عمــل  ومتابعــة  برعايــة  الشــخصي  جاللتــه 
المؤسســة ســائال المولــى عــّز وجــّل أن يوفــق 
جاللتــه إلــى كل خيــر وأن يجزيــه علــى ذلــك 

خير الجزاء.
 جاء ذلك، بمناســبة زيارة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمد آل خليفة للنشــاط الصيفــي التربوي 
الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  نظمتــه  الــذي 

بالتعاون مع )أكاديمية األطفال(.
 وأشــاد ســموه بالشــراكة المجتمعيــة القائمــة 
بين المؤسســة الخيرية الملكية والمؤسســات 
الخاصــة مــن أجــل خدمــة األيتــام واألرامــل 
ودعم العمل الخيري الذي تقوم به المؤسســة 

الخيرية الملكية.
المجتمعيــة  الشــراكة  أهميــة  ســموه  وأكــد   

الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  تحــرص  التــي 
علــى تنفيذهــا بالتعــاون مــع مختلــف الجهات 
الخدمــات  مــن  المزيــد  لتوفيــر  والمؤسســات 
لأليتام وال أرامل، إلى جانب إشراك المجتمع 

في عمل الخير.
 وخــالل الزيــارة اطلــع ســموه علــى األنشــطة 
والبرامــج التــي يضمهــا النشــاط والتي تهدف 
إلى صقل مهارات وقيم المشــاركين من أبناء 
المؤسســة مبدًيا إعجابه الشديد بالنشاط وما 
احتــواه مــن برامــج ومشــاريع تنمــي مــدارك 
الطــالب العقليــة والبدنيــة وتكســبهم العديــد 
مــن المهارات وتــزرع قيم المواطنــة الصالحة 

في نفوسهم.
 كمــا اطلع ســموه على مجموعــة من العروض 
الحيويــة التي قدمها األطفال كنتاج للدورات 
الحياتيــة  المهــارات  مثــل  تعلموهــا  التــي 
والســباحة  والطبــخ  اليدويــة  واألعمــال 
وغيرها. كما اطلع سموه على ملخص لبرامج 

األكاديمية.
 من جانبه، قّدم رئيس مجلس األمناء الشيخ 
الشــكر  إبراهيــم آل خليفــة جزيــل  بــن  حمــد 
والتقديــر لصاحــب الجاللــة عاهــل البالد على 
دعمه الال محدود لألكاديمية منذ نشأتها، كما 
ثّمــن الرعايــة الكريمــة لســمو الشــيخ ناصر بن 

حمــد آل خليفــة لرعايته هذا الحفل وتشــرف 
بالــدور  مشــيًدا  ســموه  بمقــدم  األكاديميــة 
الحيــوي الكبيــر الــذي يقــوم بــه ســموه لدعــم 
مملكــة  فــي  والشــبابية  التربويــة  القطاعــات 

البحرين.
 كما أكد أن نجاح األكاديمية يأتي بمؤازرة من 
عــدة جهات تعاونت مع برامجهــا طوال العام 
مثــل وزارة التربية والتعليم، وصندوق العمل 
البريطانيــة،  بلــس  ألفــا  ومجموعــة  “تمكيــن” 
وأخيــًرا وليــس آخــًرا التعــاون مــع المؤسســة 
الخيريــة الملكيــة كشــريك اســتراتيجي فــي 

تنمية القطاع الطفولي في مملكتنا الغالية.

التقى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس مجلس أمناء المؤسســة 
الخيريــة الملكيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة خــالل زيارتــه ألكاديميــة األطفال 
بمدرســته أيام الطفولة “أم الخير الشــفي” عندما كان في ســن الخامســة، وقد أكدت الشــفي 
ا يحــب النشــاط والحركة  أنهــا منــذ أن بــدأت بتدريــس ســموه فقــد تنّبــأت بــأن يكــون رياضيًّ
وتحقــق األمــر علــى أرض الواقــع وثبتــت رؤيتها بعــد أن حصد ســموه اللقــب العالمي للرجل 
الحديــدي، مشــيرة إلــى أن ســموه مثــالً للعزيمــة واإلصــرار منــذ صغــره وأن اإلنجــارات التي 
حصدها جاءت بسبب الصفات الموجودة في سموه والذي استطاع االستفادة منها بطريقة 

ا. مناسبة بذكائه وحنكته كما تمّكن أن يكون رجالً قياديًّ

تعزيــز الشراكـــة لخدمــــة األيتـــام واألرامـــــــل

ناصر بن حمد يرعى ختام أكاديمة الطفل

Û  مــن المالمــح المميزة والثابتة في العالقــات التاريخية بين مملكة البحرين
والمملكة العربية السعودية أنها معطاء دائما وأبًدا وملهمة لآلخرين، سواء 
فــي قوتهــا ورســوخها أو فيمــا تقدمــه مــن مبــادرات فريدة ومثمرة تشــكل 
نبراســا لآلخريــن لتظل هــذه العالقات واحدة من أبهى صــور العالقات بين 

األشقاء.
Û  ولقد خطت هذه العالقات الوثيقة خطوة مهمة أمس بالتوقيع على محضر

إنشاء مجلس التنسيق بين البلدين الشقيقين في االجتماع الذي عقد بين 
وزيري خارجية البلدين وبحضور عدد من كبار مسؤوليهما، ليكون كما قال 
الشــيخ خالــد بــن أحمد بن محمــد آل خليفــة انطالقة اســتراتيجية جديدة 
فــي العالقــات األخويــة والتالحــم القــوي بيــن البلديــن، وكمــا قــال الدكتور 
إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي، إطارا جديدا ومتكاماًل للتعاون 

المشترك بين البلدين.
Û  وبالفعــل يعــد هــذا المجلس إحدى أهــم الثمار والنتائج الطيبة لنهج راســخ

وسياســة مميــزة يلتــزم بها البلدان تقــوم على التواصل والتشــاور وتطوير 
أطــر التنســيق والتعــاون إيمانــا منهمــا بــأن مصالحهمــا مشــتركة، ومصــادر 
التهديــد واحــدة، ومصيرهمــا مترابــط، والعالقــات بيــن شــعبيهما متجــذرة 
والرغبــة فــي تعزيزهــا علــى المســتويات كافة دائمــا وأبدا قائمــة، والجهود 

لتحقيق تطلعات شعبيهما مستمرة وقوية.
Û  ،فهــذا المجلــس التنســيقي هــو مطلب ملح للشــعبين البحريني والســعودي

أنــه ســيتفرع عنــه عــدد مــن اللجــان المتخصصــة مــن مختلــف  وخاصــة 
المجــاالت السياســية والعســكرية واالقتصاديــة واالســتثمارية واإلعالمية 
واالجتماعيــة وغيرهــا مــن المجــاالت التــي تمــس تطلعــات الشــعبين كمــا 
تمــس تحديــات المرحلة، وما أحوجنا في هذه الفترة الدقيقة والصعبة من 
مختلــف النواحــي أن يكــون هناك مثل هذا التنســيق الشــامل وهــذا اإلطار 
المحكــم والواضــح للعمــل الثنائــي، ســواء فــي التصــدي للتحديــات التــي 
تواجهنــا أو فــي تعزيــز مكتســبات شــعوبنا، وهــو بذلــك يعــد إضافــة مهمــة 

واستراتيجية للعالقات بين البحرين والسعودية.
Û  وبنظــرة ســريعة إلــى المشــاريع المزمــع تنفيذهــا بيــن البلديــن الشــقيقين

والتــي ســتكون بــكل تأكيــد محــل اهتمــام كبيــر، وســتكون لهــا أولويــة من 
قبــل المجلــس التنســيقي ومــن أهمهــا علــى ســبيل المثــال، مشــروع جســر 
الملــك حمــد، وتطويــر جســر الملــك فهــد ومشــروع الربــط المائــي، وغيرها 
من المشــاريع فهي تحمل طابع األهمية الشــديدة وتتســم بالمنافع الكثيرة 
التــي ســتحققها، كمــا أنها تعكس وتجســد عمق التفاعل وقــوة الترابط بين 
البلدين والشــعبين الشــقيقين، وســيكون من شــأنها إضافة شرايين جديدة 
ومهمة القتصادهما ومواردهما وتعزيز التواصل بينهما ودعم قدراتهما في 

تحقيق المزيد من المكتسبات التنموية لشعبيهما.
Û  وفــي الوقــت الــذي نبــارك فيــه إنجــاز هــذه الخطــوة، فإننــا علــى يقيــن بأن

العالقات بين البحرين والسعودية ما يزال في جعبتها الكثير من المبادرات 
والمشــاريع التي تعود بالنفع على البلدين، وســتظل دوًما نموذًجا للعالقات 

بين األشقاء على المستويات كافة.

إضافة استراتيجية للعالقات 
األخوية بين البحرين والسعودية

مؤنس المردي 

moanes.almardi
@albiladpress.com

“الخيرية الملكية” تنفذ حزمة من المشاريع االستراتيجية
ــج الــمــؤســســة ــرام ــب ــم الــشــركــات ل ــدع ــد يــشــيــد ب ــم ــر بـــن ح ــاص ن

سمو الشيخ ناصر بن حمد يترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  رعايــة  تحــت 
آل  خليفــة  بــن  علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ 
تكريــم  المحافظــة، حفــل  أقامــت  خليفــة، 
المشــاركين والجهات المتعاونة والداعمين 
الذيــن كان لهــم دور بارز فــي تنفيذ برنامج 
ســمو المحافــظ األمنــي االجتماعــي للعــام 
2019، الــذي أقيــم في الفترة من 20 يونيو 
الجــاري، وذلــك بحضــور  9 يوليــو  وحتــى 
عدد من المــدراء العامين بوزارة الداخلية، 
وعــدد مــن الضبــاط واألفــراد والمشــاركين 
والجهــات المتعاونة والداعمة، وذلك بنادي 

ضباط األمن العام.
 وبّيــن ســمو المحافــظ أن المبــادرات التــي 
تطلقهــا المحافظــة الجنوبيــة لتفعيــل أفــق 
التعاون والشراكة مع األهالي، تمثل تنفيًذا 
لتوجيهــات عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ودعــم 
الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  ومتابعــة 
الملكــي الوالــد األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، ومســاندة ولــي العهــد نائــب القائد 

مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة فــي االرتقــاء 
بالعمــل االجتماعــي واألمنــي ودعــم الصلة 

بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه.
التوجيهــات  دور  إلــى  ســموه  أشــار  كمــا   
أول  الفريــق  الداخليــة  لوزيــر  الســديدة 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة فــي 
ترســيخ دعائم األمن واالستقرار وتنفيذها 
التوعيــة  لنشــر  تهــدف  التــي  بالمبــادرات 

الطــرق  بأحــدث  واالجتماعيــة  األمنيــة 
واألســاليب، األمر الذي ســاهم بشكل فّعال 

لتحقيق إنجازات أمنية واضحة.
تقديــره  عــن  المحافــظ  ســمو  وأعــرب 
برنامــج ســموه  نجــاح  فــي  الفاعــل  للــدور 
المقاييــس  بكافــة  األولــى  نســخته  فــي 
التدريبيــة والتعليميــة فــي المجــال األمني 
واالجتماعي، مشيًرا سموه إلى أن النجاح، 
تمثل مــن خالل الشــراكة والتعاون الوثيق 
المتعاونــة،  والجهــات  المحافظــة  بيــن 

العامــة  واإلدارة  للمــرور  العامــة  كاإلدارة 
االقتصــادي  واألمــن  الفســاد  لمكافحــة 
واإللكتروني، مشــيًدا في الوقت نفســه بما 
قدمــه القائمــون علــى التوعية طــوال فترة 

البرنامج.
 ومــن جهتهــا، ألقــت مديــر إدارة البرامــج 
االجتماعيــة وشــؤون المجتمــع بالمحافظة 
الجنوبيــة فاطمــة بنــت حســن الغتــم، كلمة 
أعربــت فيهــا عــن الشــكر والتقديــر لســمو 
المحافــظ علــى دعمه الالمحــدود في إبراز 

التعاون في المبادرات األمنية واالجتماعية 
البــارزة، معربــة عــن دور التكاتــف األمنــي 
والتنسيق المشترك بين كافة إدارات وزارة 
الداخليــة ممــا ســاهم فــي تحقيــق النجــاح 
األمنــي  المحافــظ  ســمو  لبرنامــج  الباهــر 
االجتماعي في نســخته األولى، حيث شهد 
البرنامج حضور 60 مشــارًكا ومشــاركة من 

فئة الناشئة والشباب.
حققهــا  التــي  االســتفادة  أن  وأوضحــت 
البرنامــج، ســاهمت فــي الثقافــة والتوعيــة 

األمنيــة والمروريــة حيــث تركت بالــغ األثر 
ورش  وتقديــم  المشــاركين  تعليــم  فــي 
العمل ذات المســتوى العالي من الوعي في 

المجال اإللكتروني والمروري.
 بعــد ذلــك، تفّضــل ســمو الشــيخ خليفــة بن 
علي آل خليفة بتكريم المشاركين وممثلي 
الجهــات المتعاونــة والداعميــن الذيــن كان 
لهــم دور بــارز، كمــا ثمنــوا دعــم وتوجيهات 
المبــادرات  إبــراز  فــي  المثمــرة  ســموه 

والبرامج األمنية الرائدة.

المنامة - وزارة الداخلية

ســمو الشــيخ خليفة بــن علي يكــّرم المشــاركين فــي تنفيذ “ســمو المحافــظ األمني”

تفعيـــل أفـــق التعـــاون والشراكــــة مــــع األهالــــي

المنامة - بنا

الماليــة  الرقابــة  ديــوان  رئيــس  اســتقبل 
واإلداريــة الشــيخ أحمد بن محمــد آل خليفة 
فــي مكتبــه بمقــر الديــوان وزيــر المواصــالت 

واالتصاالت كمال أحمد.
 وتم خالل اللقاء مناقشة تعزيز آلية التعاون 
بين الوزارة والديوان وفق أفضل الممارسات 
في مجاالت الرقابة والمتابعة بما يســهم في 
إلــى  باإلضافــة  واألداء،  اإلنتاجيــة  تحســين 

مناقشــة عدد من الموضوعات ذات االهتمام 
المشترك في الشأن الرقابي.

 وتأتــي هــذه اللقــاءات في إطار توســيع أفق 
ومجــاالت التعــاون بيــن الجهــات المشــمولة 
بالرقابــة والديــوان، وتحقيــق رؤيــة الديــوان 
الجهــات  مــع  اإليجابــي  العمــل  تعزيــز  فــي 
المصلحــة  تقتضيــه  بمــا  لرقابتــه  الخاضعــة 

العامة.

تعزيز أفضل الممارسات في الرقابة



ترجمة فاضل المؤمن

نسبة الشوريات بالبحرين األعلى في البرلمانات العربية

3 دول شهدت 
تولي امرأة 

رئاسة البرلمان 
في 2018

55 امرأة برئاسة 
279 برلماًنا 
بنسبة 20 %

29 يوليو 2019 االثنين
26 ذو القعدة 1440
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“^” تنفــرد بترجمــة تقريــر لالتحــاد الدولــي عــن وضــع البرلمانيــات بالعــام 2018
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الشوريتان فاطمة الكوهجي ومنى المؤيد )أرشيفية(

دخـــول ثاني امرأة عضويـة المجلس األعلى للقضاء
%  17 إلــــــــى   %  8 مــــــن  الـــــــمـــــــرأة  حـــــضـــــور  ــة  ــ ــب ــ ــس ــ ن ارتـــــــفـــــــاع 

ســّجل التشــكيل الجديــد للمجلــس األعلى للقضاء زيادة عدد مقاعد النســاء بدخــول ثاني امرأة 
عتبة المجلس.

القاضــي  دخــول  الجديــد  التشــكيل  وشــهد 
معصومــة عبدالرســول عيســى وكيــل محكمــة 
التمييــز بالمجلــس إلــى جانــب العضــو الســابق 
والتــي تــم تجديــد عضويتهــا القاضــي فاطمــة 
فيصــل حبيــل منصــور وكيــل المحكمــة الكبرى 

المدنية.
 ويبلــغ عــدد أعضــاء المجلس الســابق والجديد 
عبــدهللا  المستشــار  رئيســه  شــامالً  عضــًوا   12
حســن البوعينيــن رئيــس محكمــة التمييز نائب 

رئيس المجلس األعلى للقضاء.
 وتوجد امرأة واحدة بالمجلس الســابق بنســبة 

8 %، وارتفعــت النســبة إلــى 17 % بالتشــكيل 
الجديد.

وجــّدد األمــر الملكــي الثقــة بـــ 11 عضــًوا لوالية 
جديدة. والمغادر الوحيد من التشكيل القاضي 
محمــد ســعيد مال العــرادي. أمــا الوافــد الجديد 
عبدالرســول  معصومــة  القاضــي  بالمجلــس 

عيسى وكيل محكمة التمييز.
 ونص األمر الملكي على أسماء أعضاء المجلس 
وهــم: الدكتــور علــي فضــل البوعينيــن النائــب 
محمــد  الســيد  عبدالرحمــن  والقاضــي  العــام، 
الســيد أحمــد وكيل محكمــة التمييــز، والقاضي 

معصومــة عبدالرســول عيســى وكيــل محكمــة 
التمييز، وفضيلة الشيخ عدنان عبدهللا القطان 
وكيــل محكمــة التمييــز، وفضيلــة الشــيخ ناصر 

أحمــد خلــف العصفــور وكيــل محكمــة التمييــز، 
والقاضــي الشــيخ محمــد بــن علــي آل خليفــة 
وكيل محكمة التمييز، والمستشــار أســامة علي 

العوفــي المحامــي العــام، والقاضــي علــي أحمد 
الكعبــي األميــن العــام، والقاضــي محمــد ميــرزا 
محمــد أمــان رئيــس محكمــة االســتئناف العليــا 

المدنية، والقاضي فاطمة فيصل حبيل منصور 
وكيــل المحكمــة الكبــرى المدنيــة، والمستشــار 
حميد حبيب أحمد المحامي العام األول سابًقا.

فاطمة حبيل متحدثة للصحافة )صورة ارشيفية(

راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية

عبدالله البوعينين معصومة عبدالرسول

أكــدت رئيســة مجلــس النــواب فوزية زينل أن “جائزة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية”، تعد مبادرة رفيعة لتطوير العمل الوطني في 
مختلف المجاالت، كما تؤكد ما تحقق من تطور الفت في تقدم المرأة البحرينية، وتعكس ما 
توليــه مؤسســات الدولــة والقطاع الخاص من اهتمام بالغ فــي دعم إدماج احتياجات المرأة 

البحرينية في التنمية المستدامة وتكافؤ الفرص.

الملكــي  الســمو  صاحبــة  برعايــة  وأشــادت   
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
قرينة العاهل المفدى رئيســة المجلس األعلى 
التــي  والمبــادرات  البرامــج  لكافــة  للمــرأة، 
تســهم وبفاعليــة فــي تقــدم المــرأة البحرينية 
الحيــوي  ودورهــا  القطاعــات،  مختلــف  فــي 
فــي نهضــة البــالد فــي ظــل النهــج اإلصالحي 

الشــامل بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه.
 وأشــارت إلــى حــرص مجلــس النــواب لدعــم 
كافــة البرامج التي من شــأنها تحقيق أهداف 
البحرينيــة، وانطالًقــا  المــرأة  تقــدم  وغايــات 
تقــّرر  فقــد  النيابــي  المجلــس  مســئولية  مــن 

المشــاركة فــي “جائــزة صاحبة الســمو الملكي 
األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم 
المرأة البحرينية”، في نســختها السادسة، عبر 
مشــاريع وبرامج ســتقدمها األمانة العامة في 
المجلــس، ضمــن جهــوده فــي إبــراز األعمــال 
المتميــزة والرائــدة فــي مجــال تقــدم المــرأة 
البحرينيــة، في الجانب التشــريعي والرقابي، 
مــن  تحقــق  ومــا  البرلمانيــة،  الثقافــة  ونشــر 
إنجازات ومكتسبات حضارية رفيعة في هذا 

المجال تحديًدا.
بحضــور  بمكتبهــا  لقــاء  خــالل  ذلــك،  جــاء   
المستشــار راشــد محمد بونجمــة األمين العام 
تكافــؤ  لجنــة  رئيــس  مــع  النــواب،  بمجلــس 

الفرص وأعضاء اللجنة.
 وخــالل اللقــاء وّجهــت زينــل األمانــة العامــة 
ولجنــة تكافــؤ الفــرص للمشــاركة فــي “جائزة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت 
إبراهيــم آل خليفــة لتقــدم المــرأة البحرينية”، 

وتقديــم أفضــل التجــارب والممارســات التــي 
حققها المجلس ضمن الخطة الوطنية إلدماج 
احتياجات المرأة البحرينية، وأهداف التنمية 
المستدامة، والمساواة بين الجنسين، وتكافؤ 

الفرص.

 مــن جانبــه، اســتعرض ياســر صقر الشــيراوي 
المــوارد  لشــئون  المســاعد  العــام  األميــن 
والخدمــات باألمانــة العامــة للمجلــس رئيــس 
اللجنــة  تصــورات  الفــرص،  تكافــؤ  لجنــة 
واســتعداداتها للمشــاركة في الجائزة، والعمل 
علــى تحقيــق أفضــل المعاييــر التــي تتــواءم 
مــع التطلعــات واألهــداف للجائزة، مشــيًرا أن 
األمانة العامة ســبق وأن شــاركت في الجائزة 
فــي الســنوات الســابقة، وتأتي مشــاركتها في 
وممارســات  وبرامــج  بمبــادرات  العــام،  هــذا 
ودور  الجائــزة  بأهميــة  منهــا  إيماًنــا  نوعيــة، 
المــرأة  تقــدم  دعــم  فــي  النيابــي  المجلــس 

البحرينية.

مشاركـــة نيابيــة بجائــزة تقــدم المـرأة البحرينيــة

من لقاء فوزية زينل مع رئيس لجنة تكافؤ الفرص وأعضاء اللجنة

البحرين السابعة بمؤشر أكثر الدول 
حضوًرا لبرلمانيات في انتخابات 2018

تبوأت البحرين المرتبة السابعة بمؤشر أكثر البلدان في إحراز النساء لمقاعد بالبرلمان من 
بين الدول التي أجرت انتخابات برلمانية بالعام 2018.

جــاء ذلــك، بتقريــر عــن وضــع مشــاركة المــرأة بمختلــف دول العالــم، وأصــدره االتحــاد 
البرلمانــي الدولــي حديًثــا، وتنفــرد “البــاد” بترجمــة أبرز مــا يتضمنه وبخاصــة ما يتعلق 

بالبحرين.

3 نساء

لرئاســة  نســاء   3 وصــول  التقريــر  وســجل 
البرلمــان ألول مــرة، وهي: البحريــن والفلبين 

وتوغو.
وذكــر التقرير أنه بحلــول العام 2019 فتوجد 

55 امرأة برئاسة 279 برلماًنا بنسبة 20 %.
وباالنتخابات البحرينية الماضية ترشح 292 
امــرأة،  252 رجــالً و40  شــخًصا، مــن بينهــم 
ونســبة النســاء من بيــن إجمالي المترشــحين 
علــى  بالحصــول   %  15 ونجحــت   ،%  14

عضوية البرلمان.

مجلس الشورى

بالغــرف  المــرأة  حضــور  مؤشــر  عــن  أمــا 
البرلمانيــة العليا، ويعتبر مجلس الشــورى هو 
الغرفة التشــريعية العليــا بتقرير االتحاد، فإن 
البحريــن حلــت بالمرتبــة 12 مــن بيــن الــدول 
انتخابــات أو عينــت مجالســها  التــي أجــرت 

بالعام 2018.
ومن بين 40 عضًوا بمجلس الشورى توجد 9 
نســاء بنســبة 22.5 %. وال توجد دولة عربية 

أكثر من برلمان المنامة.
مثــل  أخــرى  البحريــن دول  ترتيــب  ويســبق 

المكسيك وإيطاليا وبوتان والكاميرون 
وأميركا والبرازيل وباكستان والهند.
ومــن بيــن الــدول التــي تلــي ترتيب 

والجزائــر  كمبوديــا  البحريــن: 
وكولومبيا وبورغواي وزيمبابوي.
وأعلــى دولــة بالترتيــب أنتيغــوا 
وباربودا، وعدد مقاعد البرلمان 

17، من بينهم 9 نســاء، بنسبة 
الدولــة  هــذه  وتلــي   .%  53

أعضــاء  وعــدد  المكســيك 
البرلمــان 128، مــن بينهــم 

63 امرأة بنسبة 49 %.
القائمــة  ذيــل  فــي  أمــا 
مملكة إسواتيني الواقعة 

بجنــوب افريقيــا، وعــدد أعضــاء 
البرلمــان 30، مــن بينهــم 7 نســاء، بنســبة 

.% 23

مجلس النواب

بالغــرف  المــرأة  حضــور  مؤشــر  عــن  أمــا 
البرلمانيــة الســفلية، ويعتبــر مجلــس النــواب 
بتقريــر  الســفلية  التشــريعية  الغرفــة  هــو 
االتحــاد، فــإن البحرين حلــت بالمرتبة 23 من 
بين الدول التي أجرت انتخابات بدول العالم 

بالعام 2018.
ومــن بين 40 عضــًوا بمجلس النواب توجد 6 

نساء بنسبة 15 %. 
أخــرى مثــل  البحريــن دول  ترتيــب  ويســبق 
روانــدا وكوبــا والمكســيك والســويد وإيطاليا 
والعــراق والصيــن وتركمنســتان وبنغالديــش 

وباكستان وتركيا وتوغو وكمبوديا. 
ومــن بيــن الدول التــي تلي ترتيــب البحرين: 

البرازيل وبوتان وماليزيا وهنغاريا ولبنان.

وأعلــى دولــة بالترتيــب روانــدا، وعــدد 
 49 بينهــم  مــن   ،80 البرلمــان  أعضــاء 
امــرأة، بنســبة 61 %. وتليهــا كوبا وعدد 
أعضــاء برلمانهــا 605 مقاعــد، مــن بينهــم 

322 امرأة، بنسبة 53 %. 
أمــا فــي ذيــل القائمــة لبنان، وعــدد أعضاء 
البرلمــان 128، من بينهم 6 نســاء، بنســبة 5 

 .%

مكاسب قليلة

عــّززت االنتخابات فــي عام 2018 العديد من 
المكاسب التي تحققت في التمثيل البرلماني 
للمــرأة فــي جميع أنحــاء العالم في الســنوات 
مــن  العالميــة  الحصــة  اســتمرت  األخيــرة. 
النســاء فــي البرلمــان فــي تزايد مســتمر، وإن 

كان ببطء.
وشهدت دول منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيــا مكاســب قليلة في تمثيــل المرأة في 
عــام 2018. وحققــت متوســط إقليمــي قدره 
)18.1 %(، بينمــا بلــغ متوســط نســبة النســاء 
نســبة  إلــى  أدى  ممــا   ،)% 19.4( المنتخبــات 
إجماليــة قدرهــا )17.5 %( من النســاء الالئي 
حصلن على مقاعد انتخابية في المنطقة في 

انتخابات 2018.

المركز السابع

ضاعفــت مملكة البحرين نصيبها من النســاء 
البرلمانييــن حيــث قفــزت من نســبة )7.5 %( 
إلــى )15 %( فــي هــذا العــام محققــة بذلــك 

المركز السابع. 

أجــرت  البحريــن  مملكــة  أن  ذكــره  الجديــر 
أول انتخابــات فــي عــام 2002 لــم تســفر عن 
انتخــاب أي امــرأة، وفي عــام 2006 و2010، 
المقعــد  علــى  فقــط  واحــدة  امــرأة  حصلــت 

األول. 
 وجــاء التقــدم األول فــي عــام 2014، عندما 
دخلت ثالث نساء مجلس النواب مما يجعل 
ا، مع ست نساء  انتخابات 2018 تاريخية حقًّ

برلمانيات. 
كمــا تــم تحقيــق عالمــة فارقــة فــي مســيرة 
المــرأة البحرينية في هــذا المجال في أواخر 
عــام 2018، عندما أصبحت فوزية زينل أول 
امــرأة تشــغل منصــب رئيس مجلــس النواب 
فــي البرلمــان وثالث امرأة فــي العالم العربي 

تشغل هذا المنصب.

نهايات الطيف

أما عــن االنتخابات األخرى التي أجريت في 
منطقة الشــرق األوســط وشمال أفريقيا أدت 
ا للزيادة والنقصان الطفيفان في حصة  نســبيًّ
النساء، كما هو الحال في لبنان )1.6+ نقطة( 

والعراق )0.1- نقطة(. 
هــذان البلــدان يحتــالن نهايــات الطيــف مــن 

حيث تمثيل المرأة البرلمانية. 
علــى الرغــم مــن محــاوالت عديــدة لتقديــم 
الحصــص التشــريعية فــي لبنــان، لــم تنجــح 

هــذه وزاد نصيب النســاء فــي عام 2018 من 
مجرد 3.1 % إلى 4.7 %. 

وفي العراق، عدد النســاء بقيت ثابتة بفضل 
تمــت  كواحــدة  ولكــن  مكانهــا،  فــي  الحصــة 
إضافة مقعد إلى البرلمان، انخفضت حصتها 

بشكل طفيف من 25.3 % إلى 25.2 %. 

مناصب رئاسية

حتــى أواخر التســعينات من القــرن الماضي، 
كانت البلدان التي كانت فيها النســاء يشغلن 
ا، أما  مناصب رئاســية في البرلمــان قليلة جدًّ
بيــن عامي 2005 و2015، فإن حصة النســاء 
تقريًبــا  تضاعفــت  قــد  برلمانيــات  كرؤســاء 

حيث ارتفعت من 8.3 % إلى 15.6 %. 
وبحلــول 1 ينايــر 2019، ارتفع هذا الرقم إلى 
19.7 % حيــث كان )17.3( فــي عــام 2018، 
متجــاوًزا الرقم القياســي الســابق البالغ 19.1 

% المحدد في عام 2017. 
ويشــمل ذلــك رئيســات البرلمانــات ألول مرة 

في البحرين والفلبين وتوغو. 
ا منصب رئيــس البرلمان  تشــغل النســاء حاليًّ
مناطــق العالم، وتقديًرا لهــذا االتجاه العالمي 
المتنامــي، ومنــذ عــام 2005، يعقــد االتحــاد 
منتظمــة  قمــة  مؤتمــرات  الدولــي  البرلمانــي 
للمــرأة بموقع رئاســة البرلمان لتبــادل األفكار 
لدفع ودعم عمل المجتمع البرلماني العالمي.

غالف تقرير االتحاد البرلماني الدولي



المنامة - بنا

عقــدت لجنــة التنســيق والمتابعة بيــن حكومة 
المتحــدة،  األمــم  ووكاالت  البحريــن  مملكــة 
اجتماعهــا الرابــع، أمس، بالديــوان العام لوزارة 
الخارجيــة  وزارة  وكيــل  برئاســة  الخارجيــة، 
للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبدهللا بــن أحمد آل 
خليفــة، وبمشــاركة أعضــاء اللجنــة، وعــدد من 

ممثلي الجهات الحكومية المعنية. 
وشهد االجتماع، استعراض ومتابعة المشاريع 
وســبل  الصلــة،  ذات  الجديــدة  المشــتركة 
تنفيذهــا بمــا يتوافــق مــع الخطــط الحكوميــة 
ورؤيــة البحرين االقتصادية 2030، إلى جانب 
المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، 
االســتراتيجية  الشــراكة  إطــار  ضمــن  وذلــك 
بيــن مملكــة البحريــن ووكاالت منظمــة األمــم 

المتحدة، للسنوات من )2018 – 2022(.
للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  وأوضــح 
الدوليــة أن اللجنــة قطعــت شــوًطا مهًمــا فــي 
تحقيــق أهدافهــا المنشــودة والتي تســعى إلى 
تنظيــم وحوكمة الشــراكة مــع وكاالت وبرامج 

التعــاون  تعزيــز  إطــار  فــي  المتحــدة،  األمــم 
اإليجابــي وترســيخ االلتــزام بتنفيــذ مبــادرات 
كل  فــي  للحكومــة  المالــي  التــوازن  برنامــج 
أن  مبيًنــا  المشــتركة،  والمشــاريع  المبــادرات 
تعزيــز  أولوياتهــا  مقدمــة  فــي  تضــع  اللجنــة 
القــدرات المؤسســية واالســتثمار فــي العنصــر 
ورضــا  احتياجــات  تلبيــة  لمراعــاة  البشــري 
المواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأكــد الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة أن 

مملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البــاد صاحب 
آل خليفــة،  بــن عيســى  الملــك حمــد  الجالــة 
تواصل تحقيق األهداف التنموية بمســتويات 
متقدمــة وعاليــة حســب مــا رصدتــه التقاريــر 
والمؤشــرات الدولية المختصة، وهناك مسيرة 
حافلــة بإنجــازات رائــدة ونوعيــة علــى جميــع 
والحضريــة  والبشــرية  التنمويــة  األصعــدة 
ومبادرات ومشاريع الشباب والمرأة والمجتمع 

المدني.

لجنة التنسيق والمتابعة بين البحرين ووكاالت األمم المتحدة تعقد اجتماعها الرابع

المتحدة” األمـــم  ــاالت  وكـ مــع  “التنسيق  اجــتــمــاع  يــتــرأس  أحــمــد  بــن  عــبــداهلل 

تحقيق األهداف التنموية بمستويات متقدمة

المنامة - المجلس االعلى للقضاء

بحضــور أعضــاء المجلــس األعلــى للقضــاء، أدى 9 قضــاة جــدد القســم 
القانوني بعد صدور األمر الملكي السامي رقم 41 لسنة 2019 للتعيينات 
القضائيــة، فــي األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للقضــاء فــي المنطقــة 
الدبلوماسية، حيث أقسم القضاة الجدد بأن يحكموا بين الناس بالعدل 

وأن يحترموا القوانين ويؤدوا مهامهم بكل أمانة وإخالص.

وهنــأ رئيس محكمة التمييز نائب 
رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء 
عبدهللا البوعينيــن القضاة الجدد 
علــى الثقــة الملكيــة الســامية في 
وحثهــم  القضائيــة  التعيينــات 
القضايــا  إلــى  ينظــروا  أن  علــى 
المطروحــة أمامهــم والفصل فيها 
بمــا ال يدع مجــاالً للتأخير تحقيًقا 
لكافــة  ــا  متمنيًّ الناجــزة،  للعدالــة 
فــي  والتوفيــق  النجــاح  القضــاة 

أداء مهامهم القضائية.

9 قضاة يؤّدون القسم

06local@albiladpress.com
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التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي
تأسيس لجان متخصصة في المجاالت السياسية والعسكرية واالستثمارية واإلعالمية

اجتمع وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية إبراهيم العساف، الذي يقوم بزيارة رسمية 
إلى مملكة البحرين، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين.

بوزيــر  الخارجيــة  وزيــر  ورحــب 
خارجيــة المملكــة العربية الســعودية، 
مؤكــًدا أن االجتمــاع يأتــي فــي إطــار 
وملــك  البــاد  لملــك  الحكيــم  النهــج 
المملكــة العربيــة الســعودية والمرتكز 
علــى ديمومــة التنســيق واســتمرارية 
التشــاور، لتظل العاقات بين البلدين 
الشــقيقين فــي أعلــى مســتوياتها في 
كافة المجاالت وتجاه كل ما من شأنه 
أن يعــود بمزيد من النفع والخير على 

الشعبين الشقيقين.
أن  إلــى  الخارجيــة  وزيــر  وأشــار   
إنشــاء مجلــس التنســيق بيــن مملكــة 
البحرين والمملكة العربية الســعودية، 
ســيكون بمثابة انطاقة استراتيجية 
مهمــة جديدة فــي العاقــات األخوية 
والتاحــم القوي بين البلدين، ومنصة 
محورية في تطوير التنســيق وتعزيز 
الثنائــي علــى جميــع  التعــاون  آليــات 

األصعدة.
من جانبه، أعرب العساف عن اعتزازه 
البحريــن وبالعاقــات  بزيــارة مملكــة 
البلديــن،  بيــن  الراســخة  األخويــة 
ومــا تتســم بــه مــن ازدهــار في شــتى 
المجاالت، مضيًفا أن مجلس التنسيق 
سيعد إطاًرا جديًدا ومتكاماً للتعاون 

المشترك بين البلدين.
 هذا وقّدم مدير عام المؤسسة العامة 
المحيســن  عمــاد  فهــد،  الملــك  لجســر 

ا للخطوات المقبلة لمشروع  عرًضا فنيًّ
جســر الملــك حمــد، وكذلــك المشــاريع 

المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد.
التوقيــع  تــم  االجتمــاع  نهايــة  وفــي   
علــى محضر إنشــاء مجلس التنســيق 
بين مملكــة البحرين والمملكة العربية 
الســعودية، والــذي ســتتفرع عنه عدد 
شــتى  فــي  المتخصصــة  اللجــان  مــن 
والعســكرية  السياســية  المجــاالت 
واالســتثمارية  واالقتصاديــة 
واإلعاميــة واالجتماعيــة وغيرها من 
المجــاالت الحيوية، لتحقيق األهداف 

المرجوة من إنشاء هذا المجلس.
وكان إبراهيم العساف قد وصل أمس 
إلى مملكة البحرين، حيث كان الشيخ 
خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة 

في مقدمة مستقبليه.

أثناء التوقيع على المحضر

جانب من العرض

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره السعودي

المنامة - بنا

يتقدم
المدير العام وجميع موظفي 

بنك الكويت الوطني - البحرين
 

بخالص العزاء وصادق المواساة إلى

محمود العالي
وذلك لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

والـــده
سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد

بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

»إّنا هلل وإّنا إليه راجعون«

المنامة - الهالل األحمر

شاركت جمعية الهالل األحمر البحريني في خدمة حجيج بيت هللا الحرام من مملكة البحرين عبر توفير سيارة إسعاف 
مجهزة بالكامل، وذلك جرًيا على عادتها السنوية المستمرة منذ 15 عاًما على التوالي.

العــام للجمعيــة فــوزي   وثّمــن األميــن 
أميــن توجيهــات رئيــس مجلــس إدارة 
عبــدهللا  بــن  خالــد  الشــيخ  الجمعيــة 
آل خليفــة فــي توفيــر كل مــا يلــزم مــن 
أجــل توفيــر خدمــات إســعافيه شــاملة 
حــرص  مؤكــًدا  البحرينييــن،  للحجــاج 
الجمعية على تســخير جميع إمكانياتها 
من أجل تنفيذ تلك التوجيهات بأقصى 

فاعلية ممكنة.
 كمــا أكــد أميــن حــرص الهــال األحمــر 
مــع  الفعــال  التنســيق  علــى  البحرينــي 
الخدمــات  توفيــر  فــي  الصحــة  وزارة 
اإلســعافية للحجــاج البحرينيين، وقال 
الصحــة  وزارة  أن  فخــورون  “نحــن 
تعتمــد علينــا في هــذا الموضوع، وتثق 
بقدرتنا على النهوض بمسؤولية خدمة 

وقــد  ا،  إســعافيًّ البحرينييــن  الحجــاج 
أثبتنــا جدارتنــا في ذلك طيلــة األعوام 

الـ 14 الفائتة”.

الــدور  إلــى  اإلطــار  هــذا  فــي  وأشــار   
األحمــر  الهــال  لجمعيــة  المســاند 
البحرينــي للجهــود الحكوميــة فــي كل 
موقــع، وذلــك فــي إطــار عمــل الجمعية 
علــى تقديم العون اإلغاثي واإلنســاني، 
بما في ذلك خدمات اإلسعافات األولية 
ســواء عن طريق اإلســعاف المباشر، أو 

عن طريق التأهيل والتدريب.
 وأوضــح األميــن العــام للهــال األحمــر 
البحريني أن كادًرا مدرًبا من متطوعي 
اإلســعاف  ســيارة  ســيرافق  الجمعيــة 
المتوجهة لخدمة حجاج البحريني في 
موسم الحج الحالي، مشيًرا إلى أن هذا 
الطاقــم علــى أهّبــة االســتعداد للتعامل 
مــع مختلــف الحــاالت التــي تتطلب أي 

نوع من أنواع التدخل اإلسعافي.

فوزي أمين

الجمعية متطوعي  مــن  ــدّرب  مـ كـــادر  توفير  أمــيــن: 

الهالل األحمر: سيارة إسعاف لمرافقة بعثة الحج

عبدالله البوعينين

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اســتقبل وزيــر الصناعــة والتجارة والســياحة زايــد الزياني بمكتبــه النائب أحمد 
الدمستاني، حيث تم خالل اللقاء بحث ومناقشة العديد من قضايا الشأن العام، 
وباألخص ذات العالقة منها بالشأن االقتصادي والتنموي، إلى جانب استعراض 
أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 وأعرب الوزير عن استعداد وزارة 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
الدعــم  أوجــه  كل  لتقديــم  دائًمــا 
والمســاندة للمجلس النيابي ولكل 
وذات  المعنيــة  األخــرى  الجهــات 
البحريــن،  مملكــة  فــي  العاقــة 

بــه  تضطلــع  الــذي  بالــدور  منّوًهــا 
الســلطة التشــريعية فــي تحديــث 
االقتصاديــة،  القوانيــن  منظومــة 
التــي تمثــل أســاس االنطــاق في 
تنظيــم البيئة التجارية في مملكة 

البحرين. 

الزياني: مستعدون لدعم “النيابي”

عرض فني 
للخطوات المقبلة 

لجسر الملك 
حمد والمشاريع 

المستقبلية لتطوير 
جسر الملك فهد



العائالت تواصل استنكارها للتدخالت القطرية في البحرين
وأكاذيب ــراءات  ــت اف من  “الــجــزيــرة”  بثته  لما  التام  الرفض  تجديد 

واصلــت العائــات البحرينية سلســلة اســتنكاراتها وإداناتها للتدخــات القطرية في مملكة 
البحريــن، مؤكــدة الوقــوف صفا واحد خلف قيادة عاهل البــاد صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة وفخرها واعتزازها بتجديد والئها لجالته.

فقد أعربت عائلة المســلم عن اســتنكارها الشديد 
ورفضهــا التام لما بثته قناة الجزيرة القطرية من 
افتــراءات وأكاذيــب عــن مملكة البحريــن، والتي 
تهــدف إلــى زعزعــة الســلم األهلــي والترابط بين 

مكونات شعب البحرين وشق وحدته الوطنية.
المســتميتة  المحــاوالت  أن  العائلــة  وأكــدت 
والمتكــررة التــي تقوم بها قنــاة الجزيرة القطرية 
لــن تزيــد شــعب مملكــة البحريــن الوفــي إال عزما 
وإصرارا على التالحم والتعاضد مع قيادة جاللة 
الملــك والمضــي قدما في مســيرة الخير والعطاء 

في ظل العهد الزاهر لجاللته.
تجديدهــا  المناصيــر  عائلــة  أكــدت  جانبهــا  مــن 
الوفــاء والــوالء لمقــام جاللــة الملــك، معبــرة عــن 
بالــغ شــجبها واســتنكارها لمحــاوالت اســتهداف 

المجتمــع البحريني وإثــارة النعرات الطائفية بين 
أبنائــه، داعيــن هللا تعالــى أن ينعــم علــى صاحــب 
الجاللة، بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على 
مملكتنــا الغاليــة األمن واألمان واالزدهار في ظل 

قيادة جاللته الحكيمة.
وفــي ذات الســياق فقــد أعربــت عائلــة بوســيف 
عن استنكارها وشــجبها للمحاوالت البائسة التي 
تقــوم بهــا قنــاة الجزيــرة القطريــة مــن أجل شــق 
الصــف وإثــارة النعــرات الطائفية بين أبنــاء البلد، 
مؤكــدة وقوفهــا صفــًا واحــدًا خلــف قيــادة جاللة 
الملــك ودعمهــا لسياســة جاللتــه التــي تنطلق من 
مبــادئ ســامية وحضاريــة تحقق آمــال وتطلعات 

شعب البحرين الوفي.
مــن جانبهــا أكــدت عائلــة المرحــوم عبدالرحمــن 

خلــف  واحــدا  صفــا  ووقوفهــا  تمســكها  الجابــر 
جاللــة الملك، مشــددة على رفضهــا كل محاوالت 
المســاس بأمن واســتقرار البحرين وما من شــأنه 
إشــعال الفتنة بين أبنــاء الوطن الواحد، وجددت 
الملــك  جاللــة  لقيــادة  والوفــاء  الــوالء  العائلــة 
وهــو  لجاللتــه  الدائمــة  البيعــة  مؤكــدة  المفــدى، 

الضامن لوحدة واستقرار البحرين.
واســتنكرت عائلــة مرشــد االفتــراءات المغرضــة 
على مملكتنا الحبيبة من النظام القطري وسلوكه 
العدائــي الــذي ال يمــت ألخــالق األخــوة بصلة وال 
حــق الجيــرة والنســب كمــا كــدت العائلــة وقوفها 
صفــا واحــدا خلــف قيــادة جاللــة الملــك والمضي 
قدمــا فــي مســيرة الخيــر والعطاء في ظــل العهد 

الزاهر لجاللته.
مــن جهتهــا أعربــت عائلــة الثانــي عــن تجديدهــا 
البيعــة واإلخــالص و الــوالء لقيادة جاللــة الملك، 
واســتنكرت العائلــة االفتــراءات المغرضــة علــى 

مملكتنــا الحبيبــة مــن النظــام القطــري وســلوكه 
العدائي الذي يتعارض مع حق الجيرة واالخوة.

الجزيــرة  قنــاة  محــاوالت  الفــاو  عائلــة  وأدانــت 
المغرضة لشق وحدة الصف الوطني، واستنكرت 
ونشــر  فبركــة  مــن  القنــاة  بــه  قامــت  مــا  بشــده 
األكاذيــب والمؤامرات ضد أمن واســتقرار مملكة 
البحريــن، كمــا جــددت بيعتهــا ووالءهــا لجاللــة 

الملك.
كمــا أعلنــت عائلــة شمســان بــن حايــي عــن وألها 
عــن   معربــة  الملــك،  لجاللــة  والمطلــق  التــام 
اســتنكارها الشــديد ورفضهــا التــام لما بثتــه قناة 
الجزيــرة القطريــة مــن افتــراءات وأكاذيــب عــن 
زعزعــة  إلــى  تهــدف  والتــي  البحريــن،  مملكــة 
الســلم األهلــي ، كما اكدت العائلــة تأييدها لجميع 
مملكــة  تتخذهــا  التــي  واإلجــراءات  القــرارات 
والوحــدة  الصفــوف  رص  ســبيل  فــي  البحريــن 

الوطنية والمحافظة على النسيج الوطني.

أحال أصحاب مزارع دواجن خافهم مع شــركة دلمون لمجلس النواب، مناشــدين رئيســته 
برسالة، ضرورة التدخل لحمايتهم من اإلفاس والتوقف عن العمل.

 وقــال جمــال ســلمان صاحــب إحــدى أكبــر 
مــزارع تربيــة الدواجــن فــي المملكــة، إنهــم 
رفعوا الرسالة لرئاسة مجلس النواب تتضمن 
شــكواهم علــى شــركة دلمــون التــى تحتــوي 
التفاصيــل يأتــي فــي مقدمتهــا  العديــد مــن 
االختــالف علــى وزن الدجاجــة المعتمــد بعــد 

الذبح.
 وقّررت دلمون احتساب 66 % من الدجاجة 
الواحــدة قياًســا مع 75 % ســابًقا، األمر الذي 
اعتبره المزارعون يسبب لهم خسارة كبيرة.

بإغــالق  الماضــي  األســبوع  المربــون  وهــّدد 
مزارعهم والتوقف عن العمل إذا لم يتوصلوا 

لحل مع الشركة.
 وتابــع ســلمان، الــذي يتحــدث باســم معظــم 

المــزارع بأنهم يوافقــون على 70 %، رغم أن 
الوزن العالمي المعتمد بهذه الحاالت 74 %.

وبّيــن أنهــم اتفقوا مع الشــركة منــذ أيام على 
هــذا األمر بمباركة الزراعــة والثروة البحرية، 
لكن الشركة أخّلت باالتفاق، على حد وصفه.

ويوجــد فــي البحريــن نحــو 21 مزرعــة تنتج 
الدجــاج الالحــم، وهــي تأخــذ الصيصــان من 
دلمــون وتربيهــا وتعيــد بيعهــا لذات الشــركة، 
التــي تقوم بدورهــا بعمليات الذبح والتغليف 

والتوزيع. 
ا  وتطرح دلمون حوالي 30 ألف دجاجة يوميًّ

تغطي ثلث حاجة السوق.
 وأكد ســلمان أنه إلى اآلن ال يوجد اتفاق مع 

الشركة، وأن المشكلة ما زالت قائمة.

وأوضــح أنــه، لألســف، ال يوجد بديل لشــركة 
دلمــون لتأميــن الصيصــان وتوريــد الدجــاج 
للمسلخ، بمعنى إما العمل بشروطها وإال فال.

بتدخــل  يطالبــون  المزارعيــن  أن  وأضــاف   
حكومــي ممثــال بالزراعــة والثــروة البحريــة 
لحل الخالف، كما يطالبون الشــركة بالســماح 
لمناديــب المــزارع دخــول المســلخ للوقــوف 
على عملية التوزين، حيث تمنع دلمون ذلك.

دلمــون  شــركة  عــام  مديــر  أكــد  جهتــه،  مــن 

للدواجن أن الشــركة تعمل على حل المشكلة 
التــي بينهــا وبيــن مربــي الدجــاج المحلييــن، 
وذلــك إثــر أزمة نشــبت مؤخًرا بيــن الطرفين 

بخصوص احتساب األوزان.
لبورصــة  رد  فــي  ميــرزا  عبدالهــادي  وقــال   
البحريــن فــي 16 الشــهر الجــاري، إن الشــركة 

اســتلمت خطاًبــا مــن جمعية مربــي الدواجن 
قائــم  التربيــة  برنامــج  ولكــن  التعاونيــة، 
بصورتــه الطبيعيــة. وأشــار إلــى أن الشــركة 
بصدد حــل جميع الخالفات العالقة مع مربي 

الدواجن.
ونفــى ميــزرا مــا يشــاع بــأن المشــكلة تشــمل 

جميع المربين الذين تتعامل معهم الشركة.
 إلــى ذلــك، قــال رئيس مجلس إدارة الشــركة 
عبدالرحمن جمشير لـ “البالد” في وقت سابق 
أن عملية اإلنتاج تسير بشكل طبيعي، مشيًرا 
لمشــكالت  كذلــك  تتعــرض  الشــركة  أن  إلــى 
مالية جراء توقف الدعم الحكومي للدواجن 

منذ أعوام.
وهــذه ثانــي أزمة تمــر بها العالقــة بين مربي 
الســنوات  خــالل  دلمــون  وشــركة  الدواجــن 
الماضيــة، حيــث نشــأت أول أزمــة فــي العــام 
2016 حينمــا أعــادت الشــركة صياغــة عقــود 
مــع المربين تم مــن خاللها تحديد 700 فلس 
لشــراء كيلو الدجــاج الالحم من المربين، في 
حيــن طالــب المربــون بالحفــاظ علــى الســعر 
800 فلــس،  الدعــم وهــو  الســابق قبــل رفــع 
ليتوصل الطرفان إلى ســعر وسط، وهو 750 

فلًسا للكيلو الواحد.

مربو الدواجن يرفعون خالفهم مع “دلمون” للنواب

المنامة - بنا

بــراءة متهــــــم من حــــرق حاويــــة في الجفيــــــر
تــــشــــابــــه اســـــمـــــه مــــــع آخــــــــر كــــــــان كــــفــــيــــاً بـــــإثـــــبـــــات بـــــراءتـــــه

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عقوبة السجن 3 سنوات لمدان من قبل محكمة أول درجة مع آخر سبق الحكم عليه في العشرينات من عمرهما، إذ أدينا 
بالحرق الجنائي لحاوية قمامة ومخلفات على الشــارع العام بمنطقة الجفير، والمحكوم بحبس كل منهما لمدة 3 ســنوات عما أســند إليهما، وقضت ببراءته مما 
نسب إليه نظًرا لتشابه اسمه مع المتهم الحقيقي، بعدما ألغت في وقت سابق محكمة االستئناف حكم إدانته وأعادت القضية لمحكمة أول درجة لتحكم فيها 

من جديد باعتبار عدم إعان المتهم الثاني بإحالة الدعوى للمحكمة من قبل النيابة العامة مما يشوب حكمها السابق بإدانته بالبطان.

ســابًقا  االســتئناف  محكمــة  وذكــرت   
أول  أن محكمــة  أســباب حكمهــا  فــي 
درجة بتاريخ 21 سبتمبر 2014 قضت 
بحبس المتهمين لمدة 3 ســنوات، وقد 
ا علــى المدان،  صــدر هذا الحكــم غيابيًّ
لذا فقد طعن على الحكم أمام محكمة 
االســتئناف، تأسيًســا على عدم إعالنه 

بالحضور أمام المحكمة.
أنــه  قانوًنــا  المقــرر  أن  وأوضحــت   
إذا كان المتهــم لــم يعلــن ولــم يحضــر 
الجلســات المحــددة لنظــر القضية، فال 
يحــق للمحكمة التعــرض للدعوى، وإن 

هــي فعلــت فيكون حكمهــا باطالً، وإذا 
كان المتهم لم يعارض في الحكم الذي 
شــابه البطــالن فإنــه يحــق له التمســك 
بــه أمام المحكمة االســتئنافية، لصحة 

اتصال المحكمة بالدعوى.
 وأضافــت أن األوراق خلــت مــن ثمــة 
لجلســات  بالحضــور  للمتهــم  إعــالن 
المحاكمة أمام محكمة أول درجة، كما 
لم يمثل أمامها أو يعارض على الحكم، 
وقــد أقــام اســتئنافه متمســًكا ببطــالن 
الحكــم لعــدم إعالنــه بحضور جلســات 
المحكمــة، مبينــة أن الحكــم يكــون قد 

خالــف القانــون بمــا يعيبه ويســتوجب 
إلغــاؤه وإعادة الدعــوى للمحكمة التي 

أصدته لتحكم فيه من جديد.
 وعلــى إثــر ذلك، وأثنــاء نظر المحكمة 
إعــادة  بعــد  البــراءة  حكــم  مصــدرة 
المحاكمــة، انتهــت إلــى أن المتهم قدم 
مــع  اســمه  تشــابه  يفيــد  مــا  بدفاعــه 
متهميــن آخريــن، وأن هنالــك خطأ في 

التحريات بشأن اسم المتهم.
 وأفــادت المحكمــة فــي أســباب حكــم 
البــراءة أنهــا بعــد أن محصــت الدعوى 
الثبــوت  وبأدلــة  بظروفهــا  وأحاطــت 

التي قام الدليل عليها بشــأن ما نســب 
إلــى المتهــم ووازنــت بيــن أدلــة النفي، 
داخلتهــا الريبــة وتشــككت فــي صحــة 
اإلثبــات ضــده ورأت بــأن الدليــل فــي 
األوراق قاصــر عــن بلــوغ حــد الكفايــة 
الــذي ال تطمئــن معــه  إلدانتــه،  األمــر 
المحكمــة إلــى ارتــكاب مــا نســب إلــى 
تمســك  ومــا  بإنــكاره  وتعتــد  المتهــم 
بــه مــن دفــاع ومــن ثــم يتعيــن عليهــا 
قانــون  مــن   255 المــادة  بنــص  عمــال 
اإلجــراءات الجنائيــة القضــاء ببــراءة 
المتهم مما أســند إليه من اتهام، فلهذه 

األســباب قضت ببراءة المتهم وأمرت 
بمصادرة المضبوطات.

حســبما  القضيــة  وقائــع  وتتحصــل   
وردت بأوراق التحقيق في أنه بتاريخ 
24 فبراير 2014 قام المتهمان وآخرين 
مجهولين يقدر عددهم ما بين 30 و40 
شــخًصا بالتجمهــر فــي منطقــة الجفير 
وأحرقــوا اإلطارات وحاويــة مخلفات 
القمامــة، كما أحدثــوا حريًقا آخر بأحد 
مــع  التعامــل  فتــم  الضيقــة،  الممــرات 
الحريــق األول، وعندمــا توّجــه رجــال 
الثانــي وقعــوا فــي  الشــرطة للحريــق 
كميــن أعــده المتجمهريــن، إذ رموهــم 

بالزجاجات الحارقة “المولوتوف”.
 وذكــر أحــد أفــراد الشــرطة أنــه علــى 
إثــر القبــض على المتهــم األول بواقعة 
ســرقة بإكــراه، تم ســؤاله عــن الواقعة 

التــي  للجرائــم  باإلضافــة  المذكــورة، 
ارتكبهــا، فأقــر بمشــاركته فــي الواقعة 
محــل التحقيــق برفقــة المتهــم الثانــي 

الصادر بحقه حكم البراءة.
 وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين 
وآخريــن  عمــًدا  أشــعال  أوالً:  أنهمــا، 
مجهوليــن حريًقــا مــن شــأنه تعريــض 
اشــتركا  ثانًيــا:  للخطــر،  النــاس  حيــاة 
وآخريــن مجهوليــن فــي تجمهر مؤلف 
مــن أكثر من خمســة أشــخاص الغرض 
منــه إلخالل باألمن العام مســتخدمين 
العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعوا 
وأحــرزا  حــازا  ثالًثــا:  أجلهــا،  مــن 
“المولوتــوف”  الحارقــة  الزجاجــات 
بقصــد اســتعمالها فــي تعريــض حيــاة 

الناس وأموالهم للخطر.

ا 3 سنوات لمتهمين أحدهما أخفى اآلخر ألنه مطلوب أمنيًّ
المطلـــوب محكـــوم عليـــه بالســـجن 26 عاًمـــا فـــي 4 قضايـــا إرهابيـــة

ا  دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة متهًما بإخفاء ابن عمته المتهم معه في هذه القضية، كون أن األخير مطلوب أمنيًّ
بـــ4 قضايــا إرهابيــة والمحكــوم عليــه فيهــا جميًعــا بعقوبــات بالســجن وصلــت ألكثر مــن 26 عاًما، وقضــت بمعاقبــة كل منهما 

بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما من اتهام.

فــي  جــاء  حســبما  التفاصيــل  وتشــير   
قــد  كان  بالًغــا  أن  إلــى  القضيــة  أوراق 
ورد للنيابــة العامــة مــن إدارة المباحــث 
الجنائيــة، مفاده أنه وحســب المعلومات 
المصــادر  مــن  األمنيــة  لــإدارة  الــواردة 
الســرية ومــن إجــراءات المتابعــة، فقــد 
تبيــن أن المتهم األول العشــريني يخفي 
بمســكنه المتهم الثانــي -ابن عمته- وهو 
العمــر،  مــن  العشــرينات  منتصــف  فــي 
ــا،  أمنيًّ مطلــوب  األخيــر  بــأن  علمــه  مــع 
حيــث قــام بإخفائــه فــي منزلــه ووفر له 
الطعام والشــراب وساعده في تحركاته 

وتنقالته.
فقــد  المؤكــدة،  المعلومــات  إثــر   وعلــى 

تم إرســال دوريــة أمنية بقيادة شــرطي 
المتهــم  فيــه  يختبــئ  الــذي  للمنــزل 
المطلــوب، وتــم بالفعــل ضبطهما بتاريخ 
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فجًرا.
 وبالتحقيــق مــع المتهــم األول بمعرفــة 
النيابــة العامــة اعترف بأن ما نســب إليه 
مــن اتهــام صحيــح، والحاصــل أن ابــن 
القضايــا  مــن  فــي عــدد  عمتــه مطلــوب 
األمنيــة، وقد صدرت ضده أربعة أحكام 
 15 الســجن  تمثلــت  ســابق،  وقــت  فــي 
ســنة فــي قضيــة عــام 2013، وبالســجن 
7 ســنوات في العام 2015، وبالســجن 3 
ســنوات فــي العــام 2016، باإلضافة إلى 

حكــم بالحبــس لمــدة ســنة ونصــف فــي 
العــام 2016 أيًضــا، ويصــل إجمالــي تلك 

العقوبات إلى 26 سنة ونصف.
 وأضــاف بــأن ابن عمته وقبل 3 أيام من 
القبــض عليهمــا كان يحضــر إلى مســكنه 
وكان يســكن معــه فــي المجلــس بمنــزل 
والــده، إذ كان ينام في المنزل مســاء إال 
أنــه ال يعلــم عنه أي شــيء مــن تحركاته 
فــي فتــرة النهــار، مبيًنــا أنه طــوال فترة 
النهــار يكــون مشــغوالً وال يعلــم عــن ابن 
عمتــه أيــن يكــون، مؤكــًدا علــى أنــه تــم 
نائميــن  كونهمــا  حــال  عليهمــا  القبــض 

بالمنزل.
العامــة  النيابــة  أحالتهمــا  ذلــك،  إلــى   

للمحاكمــة على اعتبــار أنهما في غضون 
ارتكبــا   ،2018 العــام  مــن  أكتوبــر  شــهر 

اآلتي:
أوالً: المتهم األول: أخفى بنفســه المتهم 
جنايــات  فــي  عليــه  والمحكــوم  الثانــي 
يعاقــب عليها بالســجن المؤقت وجنحة 
ويعاقــب عليها بالحبس وصدر في حقه 
أمــر بالقبــض عليــه، مــع علمه بذلــك، بأن 

وّفر له المسكن والمأكل.
ثانًيــا: المتهم الثاني: اشــترك مــع المتهم 
األول عن طريق االتفاق والمساعدة في 
إخفاء نفســه حال كونه متهًما ومحكوم 
عليه في جنايات يعاقب عليها بالســجن 
المؤقــت وجنــح يعاقــب عليهــا بالحبس 
وصــدر فــي حقــه أمــر بالقبــض عليــه مع 
علمــه بذلــك، وتمــت الجريمــة بنــاء على 

ذلك االتفاق وتلك المساعدة.

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
وافــًدا ثبــت بحقــه ارتكاب واقعــة اتجار 
فــي المؤثر العقلي “الشــبو” على صديقه 
الــذي اعتــرف عليــه إذ تعــاون مــع إدارة 
مكافحــة المخــدرات فــي القبــض عليــه 
للتخلــص مــن تهمــة البيع؛ وذلك بســجن 
البائــع لمــدة 5 ســنوات وأمــرت بتغريمــه 
مبلــغ 3000 دينــار، فيما حبســت صديقه 
الذي أرشــد عنه لمدة ســنتين مــع النفاذ، 
وأمرت بتغريمه مبلغ 1000 دينار إلدانته 

بمصــادرة  أمــرت  كمــا  فقــط،  بالتعاطــي 
ا  المضبوطــات فضالً عــن إبعادهمــا نهائيًّ
عن البــالد عقب تنفيذ العقوبة المحكوم 
عليهمــا بها. ويتبّين من تفاصيل القضية 
أن تحريــات عريــف فــي إدارة مكافحــة 
المتهــم  أن  إلــى  توصلــت  المخــدرات 
األول يقــوم بتقديــم المؤثــرات العقليــة 
للمدمنين بقصد االتجار فيها، فاستصدر 
عليــه  للقبــض  العامــة  النيابــة  مــن  إذًنــا 

متلبًسا وتفتيش شخصه ومسكنه.

سنتان و3 لوافدين يبيعان “الشبو”
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Û  مــرة أخــرى يصعد “جرذ األســطح” ســطح الســفارة البحرينيــة بلندن، وهــو يولول
ويتشدق باألكاذيب عن قصص المظلومية، والقتل، بواقع ينطبق عليه هو، وعلى 

شاكلته من الخونة والسفاحين، الهاربين في المدن البعيدة.
Û  هؤالء )المرتزقة( الذين أوجعتهم انتفاضة شــعب البحرين ضدهم، وضد عمالتهم

العام 2011، وجدوا في “الخواجات” ممن يغرق تاريخهم األسود بقصص استعمار 
الشعوب، واستباحتها، ونهب خيراتها، بأنهم الوسيلة المثلى لمناصرتهم ضد وطن 

تقيأهم، وتقيأ خيانتهم المتكررة.
Û  هــذه الرؤيــة )العبيطــة( تخالــف واقــع المرحلة، جملــة وتفصياًل، ففــي الوقت الذي

يهتــم بــه “العمــالء” بنقل معاركهم لســاحات اإلعالم و “السوشــيال ميديا” ودهاليز 
المنظمات الحقوقية المأجورة - كما يفعل اإلخوان بمصر - يقف الشعب البحريني 
بــكل أطيافــه ومكوناتــه، كالجــدار المنيــع، قبالة هــذه الزمــرة العصابيــة المأجورة، 

والمنبطحة.
Û  قبــل يوميــن، جلســت أتطلــع بشــفقة لمقطــع فيديــو “جرذ األســطح” وهــو يتنطط

)كالبلطجــي( علــى ســطح الســفارة بحادثــة افتعلهــا مــن قبــل العــام 2012، تأملتــه 
بشــفقة وهــو يصــرخ ويولــول طامًعــا في جــذب االهتمــام، فمــاذا كانــت النتيجة؟ 

السجن.
Û  ،يقول الكاتب أحمد خالد توفيق “ربما تعتبرني أســوأ شــيء في العالم، هذا حقك

لكن ال أفهم أن تجعل هذا دينا تسهر الليل تبشر به”، يقولها توفيق عن الخصومة 
الشخصية، فما بالكم بمن يختصم وطًنا احتضنه، ونظر إليه يوًما بأنه قطعة منه.

Û  رب ضــارة نافعــة، كذلــك يقــول التاريــخ دائًمــا، وُأذكــر هنــا أن مــن نتائــج األزمــة
االنقالبيــة اإليرانيــة العــام 2011، مســارعة قــوارض المجــاري ومكبــات النفايــات 
بالهروب سريًعا للبلدان البعيدة، وهو أمر جيد وصحي لوطن يلملم جراحه؛ ألجل 

بداية ومستقبل جديد.
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بانخفاض بلغ 78 % على أساس سنوي... و19.1 مليون دينار الخسائر

أرباح “ألبا” بالنصف األول 2019

حققت شــركة ألمنيوم البحرين “ألبا” إجمالي أرباح بقيمة 16.2 مليون دينار بالنصف األول 2019 مقابل 74.3 مليون دينار للنصف األول للعام 2018، أي بانخفاض 
بلغ 78 % على أساس سنوي. وأعلنت الشركة عن مجموع خسائر شاملة بقيمة 19.1 مليون دينار، بانخفاض بلغ 130 % على أساس سنوي، مقارنة بمجموع أرباح 
شاملة بقيمة 62.9 مليون دينار خالل النصف األول 2018. وبلغ إجمالي المبيعات/      اإليرادات 448.6 مليون دينار، بانخفاض بلغ 4 % على أساس سنوي مقارنة بما 
مقداره 465.2 مليون دينار. وبلغت أرباح السهم الواحد 14 فلًسا مقابل 44 فلًسا خالل النصف األول للعام 2018. وتأثرت إيرادات وأرباح الشركة خالل الربع الثاني 
والنصف األول للعام 2019 بشــكل أساســي بانخفاض األســعار في بورصة لندن للمعادن، التي شــهدت انخفاًضا بنســبة 21 % على أســاس سنوي )1.793 دوالر/      طن 

خالل الربع الثاني للعام 2019 مقابل 2.259 دوالر/      طن خالل الربع الثاني للعام 2018(، والتي تم موازنتها جزئًيا بارتفاع حجم المبيعات.

3.3 مليون دينار                

خسائر بالربع الثاني

مــجــمــوع خسائر  ــا”  ــبـ “ألـ وســجــلــت 
ديــنــار  مــلــيــون   3.3 بقيمة  شــامــلــة 
ــال الــربــع الــثــانــي لــلــعــام 2019  خـ
بقيمة  شامل  دخل  مجموع  مقابل 
الفترة  لنفس  ديــنــار  مليون   29.1
انخفاًضا  مسجلة   ،2018 العام  من 
بنسبة 112 % على أساس سنوي. 
كــمــا أعــلــنــت الــشــركــة عـــن تحقيق 
مليون   15.4 بقيمة  أربــاح  إجمالي 
34.3 مــلــيــون ديــنــار  ــار مــقــابــل  ديــن
ــربــع الــثــانــي لــلــعــام 2018،  خـــال ال
مسجلة انخفاًضا بنسبة 55 % على 
إلجمالي  وبالنسبة  سنوي.  أســاس 
أعلنت  فقد  ــرادات،  ــ المبيعات/      اإلي
مليون   245.0 قيمته  مــا  الــشــركــة 
ــثــانــي للعام  ال الـــربـــع  ديـــنـــار خـــال 
على   %  0.4 بــلــغ  بــارتــفــاع   ،2019
أساس سنوي مقابل 243.9 مليون 
ديــنــار خـــال الــربــع الــثــانــي 2018. 
لهذا  الــواحــد  السهم  أربـــاح  وبلغت 
الربع فلسين مقابل 21 فلًسا خال 

الربع الثاني للعام 2018.
حتى  الشركة  أصــول  إجمالي  وبلغ 
قيمته  مــا   2019 يونيو   30 تــاريــخ 
مــقــابــل  ديـــنـــار  مــلــيــون   2,384.2
2,208.7 مليون دينار حتى تاريخ 
31 ديسمبر 2018، بارتفاع بلغ 8 % 
إجمالي  وبلغ  ســنــوي.  أســاس  على 
حقوق المساهمين حتى تاريخ 30 
 1,054.1 قيمته  مــا   2019 يونيو 
 %  2 بلغ  بانخفاض  ديــنــار،  مليون 
على أساس سنوي، مقابل ما قيمته 

1,073.5 مليون دينار حتى تاريخ 
31 ديسمبر 2018.

أبرز أحداث الشركة                 

خالل الربع الثاني

8 مايين ساعة عمل دون  تم تحقيق 
 8 بتاريخ  للوقت  مضيعة  إصابات  أي 
بنسبة  اإلنــتــاج  وارتــفــع   ،2019 يوليو 
21 % على أســاس سنوي؛ ليصل إلى 
حقق  حين  في  متريا،  طنا   305,727
 %  25 بنسبة  ارتفاًعا  المبيعات  حجم 
على أساس سنوي ليصل إلى 311,928 
القيمة  مبيعات  وتراوحت  متريا،  طنا 
إجــمــالــي  ــن  مـ  % 52 ــد  عــن ــمــضــافــة  ال

الشحنات خال الربع الثاني 2019.

أهم إنجازات خط                

الصهر السادس

تسليم  ــادس:  ــســ ــ ال الــخــط  مــصــهــر   -
خايا الصهر المتبقية لفريق التشغيل 

اآلمن.
- تقدم اإلنجاز العام في مصهر الخط 

السادس بنسبة 96 %.
)اإلنــجــاز  الــطــاقــة  توسعة  مــشــروع   -
 ،%  95  ،5 الطاقة  محطة  فــي  الــعــام 
وفي نظام التوزيع الكهربائي 99 %(.

الــمــحــقــقــة من  ــورات  ــ ــوفـ ــ الـ بــلــغــت   -
ما  الرابعة  المرحلة   - تايتن  مشروع 

قيمته 12 مليون دوالر.
الشركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  وقـــال 
خليفة  آل  سلمان  بــن  دعيج  الشيخ 
نقطة  قــريــب  عما  ألــبــا  تشهد  “ســـوف 
أكبر  لتصبح  مسيرتها؛  فــي  تــحــول 
مصهر لأللمنيوم في العالم من خال 
السادس  الصهر  لخط  السلس  الدمج 
مـــع الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة الــحــالــيــة 
جانب  وإلــى  المقبلة.  األسابيع  خال 
في  تــغــيــيــًرا  ــتــحــول، سنشهد  ال ــذا  هـ
إدارة الشركة العليا، إذ سيتولى علي 
بداًل  الشركة  قيادة  البقالي مسؤولية 
الجديد  منصبه  فــي  مـــوري  تيم  مــن 
 1 بالوكالة اعتباًرا من  رئيسا تنفيذيا 

أغسطس 2019“.

تيم  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
االقتصادية  ــاع  األوضـ “أثـــرت  مــوري 
غير المستقرة وانخفاض األسعار في 
صناعة  على  للمعادن  لــنــدن  بــورصــة 
حققت  ألبا  شركة  أن  إال  األلمنيوم، 
تشغيل  في  التقدم  مع  الجيد  األداء 
هذا  وأود في  الــســادس.  الصهر  خط 
الموظفين  جميع  أشــكــر  أن  الــصــدد 
وعمال المقاولين لدعمهم الامتناهي 
في  السامة  مراعاة  على  وتركيزهم 

جميع األوقات”.
ــه، قـــــال نـــائـــب الــرئــيــس  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
التنفيذي علي البقالي “مع تقدمنا في 
تشغيل خط الصهر السادس بالكامل، 
ــام 2019  ــعـ الـ ــاء  ــهـ ــا نــتــطــلــع إلنـ ــن فــإن
نتائج  فـــي  الـــقـــوي  األداء  بتحقيق 

إيرادات وأرباح الشركة“.
االجتماع  الشركة عقد  إدارة  وتعتزم 
 29 اإلثنين  الــيــوم  الفصلي  الهاتفي 
يــولــيــو لــتــقــديــم ومــنــاقــشــة الــنــتــائــج 
الثاني  الــربــع  خــال  للشركة  المالية 
أولويات  تحديد  إلــى  إضافة   ،2019

الشركة لما تبقى من العام.

عسكر - ألبا

علي البقاليتيم موريدعيج بن سلمان

طيران الخليج تزيد 
رحالتها للحج

إضافية  رحلة   38 الخليج  طيران  أضافت 
إلى جدة والمدينة المنورة؛ لتسهيل حركة 
من  ــدًءا  وبـ الــحــج.  فريضة  ألداء  الحجاج 
الرحات  الناقلة  تسّير  الــجــاري،  يوليو   28
أكبر؛  استيعابية  قـــدرة  لتوفير  اإلضــافــيــة 
المسافرين  قبل  من  المتزايد  للطلب  نظًرا 
خــــال مــوســم الـــحـــج. وتــتــضــمــن جــدولــة 
الرحات االعتيادية 3 إلى 4 رحات يومية 
إلى جدة و7 رحات أسبوعية إلى المدينة 
التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  وقـــال  ــمــنــورة.  ال
بزيادة  “نقوم  العلوي  وليد  الخليج  لطيران 
عدد رحاتنا سنوًيا من وإلى جدة والمدينة 
الكبيرة  األعداد  احتياجات  لتلبية  المنورة؛ 
السعودية  إلــى  المتوجهين  الــحــجــاج  مــن 

ألداء فريضة الحج”.

المحرق - طيران الخليج

المنامة - بنا

ــرادات  أكـــد الــجــهــاز الــوطــنــي لـــإيـ
الـــشـــركـــات  ــن  ــ مـ  %  99 الـــــتـــــزام 
للقيمة  التسجيل  فــي  والــمــنــشــآت 
الــمــضــافــة، وســرعــة تــجــاوبــهــا في 
المضافة،  القيمة  إقـــرارات  تقديم 
مــشــيــدا بــالــتــجــاوب اإليــجــابــي من 
قبل تلك الشركات تحقيقا للتطبيق 

السليم للقيمة المضافة.
لــإيــرادات  الوطني  الجهاز  وأشـــار 
التسجيل  إلى أن إجــراءات عملية 
بــســاســة،  تــمــت  الــمــضــافــة  للقيمة 
وسرعة، وهو ما يؤكد ما يتمتع به 
المختصون من جهوزية واستعداد، 
ــشــركــات مــن تــعــاون  ــا أبــدتــه ال ومـ
عملية  بــإتــمــام  يتعلق  مــا  كــل  فــي 

التسجيل.
لــإيــرادات  الوطني  الجهاز  ــاد  وأفـ
بأنه قام بحصر الشركات المخالفة 

والتي  شركة،   12 عددها  بلغ  التي 
ــي الــقــيــمــة  ــم تــقــم بــالــتــســجــيــل فـ لـ
ــهــا،  الــمــضــافــة، أو بــتــقــديــم إقــرارات
المضافة  القيمة  مبالغ  بــســداد  أو 
المعلنة  المواعيد  فــي  المستحقة 

من قبل الجهاز.
وأوضــح أنــه تم اتخاذ اإلجــراءات 
القانونية حيال الشركات المخالفة، 
المالية  الــغــرامــات  تطبيق  تــم  إذ 
الصريحة  مخالفتهم  على  المترتبة 
ــاء بـــالـــتـــزامـــهـــم فــي  ــ ــفـ ــ بـــعـــدم اإليـ
وتقديم  المضافة  للقيمة  التسجيل 
ــرارات وســـدادهـــا فــي الــوقــت  ــ ــ اإلق
المعلن لذلك، وجار استكمال تنفيذ 
اإلجراءات القانونية إزاء الشركات 
إلغاء  إلى  تصل  قد  التي  المخالفة 
الــســجــل الــتــجــاري مــن قــبــل وزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة.

المنامة - الخليج الدولي المنامة - البركة المصرفية

ذراع   - الرقمية  “مــيــم”  مصرفية  ــرزت  أحـ
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لـــألفـــراد مـــن بنك 
رائدتين  جائزتين  أخيرا   - الدولي  الخليج 

في مجال القطاع المصرفي، تمنحهما 
 Global Banking and Finance مجلة 
Review، وهما جائزة “أفضل مصرف رقمي 
متوافق مع أحكام الشريعة اإلسامية في 
2019”، وجائزة  السعودية  العربية  المملكة 
“مبادرة الخدمات المصرفية الرقمية األكثر 
ابتكاًرا في البحرين 2019”. وحظيت “ميم” 
وتأكيًدا  لتفانيها  تقديًرا  الجائزتين  بهاتين 
والتميز  الريادة  تحقيق  في  المتقن  ألدائها 

في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. 
وتم قياس أداء “ميم” وإنجازاتها المتميزة 
وفــًقــا لــلــمــؤشــرات الــتــالــيــة: االســتــثــمــار في 
التقنية، حلول المنتجات المبتكرة: حساب 
تقدم  لــألفــراد  رقمّية  مصرفية  أّول  ميم، 
المملكة  فــي  الــمــتــعــددة  الــعــمــات  بــطــاقــة 
الــعــربــّيــة الــســعــودّيــة، خــدمــة الــعــمــاء على 

مدار الساعة، الرؤية االستراتيجية، وإدارة 
المخاطر القوية، والقيادة.

الرقمية  أنه تم إطاق مصرفية ميم  يذكر 
بالسعودية في شهر يناير 2015، إذ تركت 

رقمية  مصرفية  أول  كونها  مهمة  بصمة 
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية في 
البحرين  في  عملياتها  بــدأت  كما  المنطقة، 

بشهر مارس 2018.

أكــدت الوكالــة اإلســالمية الدوليــة للتصنيــف )IIRA( التصنيفــات االئتمانيــة الدوليــة الممنوحــة 
لمجموعة البركة المصرفية عند  A3   / BBB )طويلة األجل/   قصيرة األجل( وحافظت على النظرة 

المستقبلية لتصنيفاتها الممنوحة لها بكونها “مستقرة”.

كما أكدت الوكالة في تقريرها أيًضا التصنيفات 
ــبــركــة الــمــصــرفــيــة عند  الــوطــنــيــة لــمــجــمــوعــة ال
مستوى  A2 (bh   / )A (bh( مع نظرة مستقبلية 
Fi- المضارب  درجــة  برفع  قامت  كما  )مستقرة. 

الشريحة  إلـــى  للمجموعة   )duciary Score
األعلى: )من 81 إلى 85(، وهي أعلى درجة بين 
المؤسسات المالية اإلسامية في المنطقة، وهذا 
يعكس المعايير االئتمانية القوية في المجموعة.

الوكالة  أصــدرتــه  الـــذي  التصنيف  تقرير  وأقـــر 
بالمساهمة الكبيرة في إجمالي األصول واألرباح 
للمجموعة  الــتــابــعــة  األربـــعـــة  الــرئــيــســة  لــلــبــنــوك 
)الوحدات( الموجودة في تركيا واألردن ومصر 
والــجــزائــر. عـــاوة عــلــى ذلـــك، أفــــادت الــوكــالــة 
الجغرافي  تنوعها  من  تستفيد  المجموعة  بــأن 
الواسع، إذ ال يوجد بين معظم البلدان التي توجد 

وحدات المجموعة فيها سوى ارتباط اقتصادي 
ضئيل، وبالتالي تحسين المخاطر الكلية. إضافة 
السيولة  مــصــادر  على  الوكالة  أثنت  ذلــك،  إلــى 
للوحدات  الكلفة  حيث  من  والفعالة  المستقرة 
قوة  مصدر  تعتبر  والــتــي  للمجموعة،  المكونة 
إدارة  إطــار  يعد  ذلــك،  إلــى  إضــافــة  للمجموعة. 
المخاطر القوي وممارسات الحوكمة المتينة من 

األمور اإليجابية للمجموعة.
ــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة الــبــركــة  ــرئ وقــــال ال
يـــوســـف”إن إعـــــادة تأكيد  الــمــصــرفــيــة عـــدنـــان 
على  أخـــرى  شــهــادة  هــي  المجموعة  تصنيفات 
تقييم  أقـــر  وقـــد  للمجموعة.  المستقر  األداء 
للمجموعة  الـــمـــضـــارب  درجــــة  بــشــأن  الـــوكـــالـــة 
األصــــول،  إدارة  جــــودة  فــي  الــكــبــيــر  بالتحسن 
الشرعية  الحوكمة  وإطـــار  الــشــركــات  وحوكمة 

الــســابــق. وهــذا يعكس  الــعــام  للمجموعة خــال 
ــقــويــة ويــــدل عــلــى اإلطـــــار الــقــوي  الــمــعــايــيــر ال

للحوكمة وممارسات الشريعة”.
المجموعة  “واصــلــت  الــوكــالــة  تــقــريــر  ويــضــيــف 
التقدم بثبات نحو تدعيم وتعزيز إطار سياسة 
نموذج  المجموعة  تمتلك  كما  المخاطر.  إدارة 
أعمال وضوابط وتوازنات سليمة، بينما تستمر 
التمتع  فـــي  لــلــمــجــمــوعــة(  ــعــة  ــتــاب )ال ــــوحــــدات  ال

باستقالية التشغيل”.

الشــريعة أحــكام  مــع  متوافــق  رقمــي  بنــك  أفضــل  “الوكالة اإلسالمية”: النظرة المستقبلية للمجموعة مستقرة
A3 + تؤكد تصنيف “البركة” عند ”IIRA“ميم” بـ “الخليج الدولي” تحرز جائزتين“

عدنان يوسف

29 يوليو 2019 االثنين
26 ذو القعدة 1440

16.2
دينار مليــون 

أعلنــت شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات خالل الجلســة الـ 39 الجتمــاع الجمعية العموميــة العادية المنعقــدة يوم الخميس 
18 يوليــو الجــاري، عــن تعييــن وانتخاب أعضــاء مجلس اإلدارة الجديد للشــركة، لفترة 3 أعوام مقبلــة. وعقد مجلس اإلدارة 
اجتماعه األول مباشرة بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، إذ تم انتخاب الرئيس التنفيذي لشركة إدامة أمين العريض، 

رئيًسا لمجلس اإلدارة الجديد، كما تم انتخاب عبدهللا كمال نائًبا له. 

أما األعضاء الجدد لمجلس اإلدارة 
عبدالجليل  ياسر  كالتالي:  فكانوا 
الــشــريــفــي، فــهــد عــبــدالــرحــمــن آل 
سعد، أريج عبدهللا عبدالغفار، بدر 
قاسم،  محمد  علي  محمد،  قاسم 
إعجاز  علي  محمد،  رشيد  محمد 
الــســيــد حبيب  ــان  ــ ــدن وعــ أحـــمـــد، 
هاشم، والذين تم تعيين جزء منهم 
ــر بطريقة  اآلخـ الــجــزء  وانــتــخــاب 
مع  تماشًيا  الــتــراكــمــي  التصويت 

قانون الشركات التجارية. 
الـــذراع  ــة”،  ــ “إدامـ ونجحت شــركــة 

السيادي  الثروة  لصندوق  العقاري 
لــلــبــحــريــن، فـــي وقــــت ســـابـــق من 
ــي فـــي إقـــامـــة أولـــى  ــحــال الـــعـــام ال
الخاص،  القطاع  ضمن  شراكاتها 
 36.6 نسبته  ما  على  فاستحوذت 
ــهـــم شـــركـــة الــبــحــريــن  % مـــن أسـ
لــمــواقــف الــســيــارات، وهــي شركة 
عامة مدرجة في بورصة البحرين 
 CPARK ــداول  ــ ــتـ ــ الـ ــز  ــ رمـ تـــحـــت 
اإلنشاءات،  أنشطة  في  تتخصص 
مواقف  وإدارة  التطوير،  مشاريع 
السيارات، لُتقدم على خطوة مهمة 

إدامة نحو  في مسار سعي شركة 
التعاون  المزيد من عاقات  إقامة 
ــراء محفظتها  إثـ فــي  الــتــي تصب 
على  بالعمل  والتطويرية  العقارية 
الكبيرة  االستراتيجية  المشاريع 
ــتــي تخدم  ومــشــاريــع الــتــطــويــر ال

المملكة. 
لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  ــال  وقـ
نسعى،  “إننا  العريض  أمين  إدامــة 
ــًقـــا لــخــطــطــنــا االســتــراتــيــجــيــة،  وفـ
المشاريع  مــن  المزيد  على  للعمل 
لتحديث  السعي  مــع  التطويرية، 

ــمــشــاريــع الــتــي قــمــنــا بــإنــجــازهــا  ال
مسبًقا، إضافة إلى تجديد المرافق 
الــعــام،  الجمهور  لخدمة  المتاحة 
ــا عــلــى غـــــرار الــمــعــايــيــر  ــ ــهـ ــ وإدارتـ
الــعــالــمــيــة، كــمــا أنــنــا نــحــرص على 
لدى  األســـواق  احتياجات  مــراعــاة 

اخـــتـــيـــار الـــمـــشـــاريـــع الــتــطــويــريــة 
ونــطــمــح لــتــلــبــيــتــهــا، انـــطـــاًقـــا من 
رغبتنا في تحفيز النمو االقتصادي 
البحريني  بالمجتمع  واالرتـــقـــاء 

واستدامة التطور في المملكة”.

العريض: تعزيز المشاريع 

التطويرية

انتخابه  عــلــى  الــعــريــض  وعــّقــب 
الجديد  اإلدارة  لمجلس  رئــيــًســا 
ــمــواقــف  فـــي شـــركـــة الــبــحــريــن ل
مع  شراكتنا  “إن  قائًا  السيارات 
شركة البحرين لمواقف السيارات 
تــعــّد خــطــوًة اســتــراتــيــجــيــة ذات 
وقع إيجابي كبير، فلطالما سعينا 
ــــى عــقــد شـــراكـــات مــمــاثــلــة مع  إل
والتي  الــخــاص،  القطاع  شــركــات 
ستسهم في دعم وتعزيز خططنا 

بتغذية  وتــقــوم  اإلســتــراتــيــجــيــة، 
وتوسيع  الــتــطــويــريــة  مــشــاريــعــنــا 
نطاق عملنا نحو إقامة العديد من 
ستخدم  التي  التنموية  المشاريع 
المتطلبات  كافة  وتوّفر  الجمهور 

الحيوية للمواطنين”.
يذكر أن شركة إدامة تعمل حالًيا 
إلى جانب شركة البحرين لمواقف 
ــارات؛ إلنــــشــــاء مـــشـــروع  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
لمجمع  الــســيــارات  مــواقــف  مبنى 
المشروع  وهو  الطبي،  السلمانية 
شأنه  من  الــذي  الــرائــد  التطويري 
أن يــخــدم شــريــحــة واســـعـــة من 
المواطنين في أحد أهم المناطق 
المرور؛  حركة  بكثافة  تمتاز  التي 
موقف   600 مــن  يقرب  مــا  ليوفر 
ــارة لــــمــــرتــــادي مــســتــشــفــى  ــ ــيـ ــ سـ

السلمانية والعاملين به.

العريض رئيًسا لمجلس إدارة “مواقف السيارات”

أمين العريض

99 % التزام الشركات بالتسجيل لـ ”المضافة”

المنامة - إدامة
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قــال وكاء شــحن محليــون وتجــار إن كلفــة الشــحن إلــى البحريــن ارتفعــت خــال األســابيع القليلة الماضية؛ تماشــيا مــع زيادة 
شــركات التأمين أقســاطها ضد مخاطر الحرب على البواخر؛ بســبب التوتر السياســي في المنطقة. وقّدر بعضهم نســبة االرتفاع 
بين 5 % و7 % على األقل، وهي تشمل معظم الشحنات والسلع والبضائع المقبلة إلى ميناء خليفة من سلمان عن طريق البحر. 

وزادت التوتــرات فــي المنطقــة بعــد أن 
بريطانيــة  نفــط  ناقلــة  إيــران  احتجــزت 

أخيرا في مياه الخليج.
وبينوا لـ “البالد” أن قطاع الشحن البحري 
اإلرهــاب  فاتــورة  تحّمــل  المنطقــة  فــي 

اإليراني وزيادة حدة التوترات.
أو  أســمائهم  ذكــر  عــدم  هــؤالء  وفضــل 
أســماء شــركاتهم؛ لحساســية الموضــوع 

وخوفا من رد فعل زبائنهم.
مــن جهته أكد رجــل األعمال تاجر المواد 
الغذائيــة خالــد األمين أن أســعار الشــحن 
ارتفعــت بســبب زيــادة أقســاط التأميــن، 
توريــد  كلفــة  علــى  انعكــس  ذلــك  وأن 
البضائــع عمومــا، لكنــه قلــل مــن النســبة 

ومن تأثيرها المباشر.

واعتبــر األمين، وهو رئيــس لجنة الثروة 
الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، 
األمــر طبيعيــا، إذ يرتبــط ارتباطــا وثيقــا 
باألحــداث السياســية التــي تحــدث فــي 
“فاينانشــال  لـــ  تقريــر  وذكــر  المنطقــة.  
تايمــز” أن قطــاع الشــحن البحــري يدفــع 
فاتــورة التهديدات اإليرانية للمالحة في 
ظــل ارتفــاع تكاليف تأميــن عبور مضيق 
“هرمــز”. وقــال إن التأميــن علــى ناقــالت 
النفــط تضاعــف بيــن 8 و10 مــرات، فــي 
التــي  الجيوسياســية  التوتــرات  ظــل 

تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.
الشــحن  صناعــة  أن  التقريــر  وأوضــح 
العالميــة منقســمة بشــأن أفضــل الســبل 
تســتعد  إذ  هرمــز،  مضيــق  لتأميــن 

الضطرابــات تجاريــة محتملــة في واحد 
العالــم،  فــي  المائيــة  الممــرات  أهــم  مــن 
حيــث يمر عبره نحو 20 % من إمدادات 

الخام العالمية يوميا.
وكانــت وكاالت شــحن عالميــة تحدثــت 
عــن ارتفــاع تكلفــة التأميــن علــى الســفن 
ناقــالت  علــى  األخيــرة  الهجمــات  بعــد 
بالخليــج، فيمــا حــددت شــركات التأمين 
علــى الســفن العــالوة اإلضافيــة لمــدة 7 
أيــام عنــد نحــو 0.35 %، مقارنــة مع 0.5 
% قبــل 3 أســابيع، مــا يزيــد الكلفــة نحــو 

100 ألف دوالر للسفينة العمالقة. 
اآلن  الشــحن  شــركات  تحــاول  ولذلــك 
تقليــص الوقــت الــذي تقضيه ســفنها في 
مشــتريات  وتقليــص  األوســط،  الشــرق 

وقــود الســفن مــن الفجيــرة وهــي مركــز 
لتموين السفن في اإلمارات. 

وتتحول الشركات عوضا عن ذلك بصفة 
أساسية إلى سنغافورة أكبر مركز إلعادة 

التــزود بالوقــود فــي العالم لشــراء وقود 
لموانــئ  البعــض  يتحــول  بينمــا  الســفن، 
بحســب  وســريالنكا،  الهنــد  مثــل  أصغــر 
مصــادر نقلت عنهــا وكاالت أنباء عالمية. 

إلــى ذلــك، دعــا وزيــر الطاقــة الســعودي 
خالــد الفالــح، منــذ أيــام، مشــتري النفــط 
العالمييــن لتأميــن شــحناتهم مــن الطاقة 

التي تمر عبر مضيق هرمز.

إرهاب إيران يرفع كلفة الشحن للبحرين 7 %
ــر ــ ــواخـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــن عـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــب زيـــــــــــــادة أقـــــــســـــــاط الـ ــ ــب ــ ــس ــ ب

وقــع بنــك البحريــن الوطنــي مذكــرة تفاهــم مع شــركة 
“بنفــت”؛ لتقديــم خدمــات حلــول الخصــم المباشــر في 
الشــركات عبــر خدمــة “فواتيــر”  مــن  لعمالئــه  الســوق 

الرائدة. 
وتوفــر الخدمــة مجموعــة مــن المميــزات ذات القيمــة 
الخصــم.  تحصيــل  عمليــة  وتعزيــز  لتيســير  المضافــة 
وتتابع الشــركات حالًيا األطراف التي تقوم بالدفع في 
تحديــد موعــد وطريقة الدفع )شــيكات/  نقًدا/  حواالت 
وغيرهــا(، مــا يتســبب فــي الغالــب بحــاالت تأخيــر أو 
أدوات  خــالل  مــن  اآلن  الشــركات  وبإمــكان  تســوية. 
تســجيل “الخصــم المباشــر للشــركات”، التحكــم بموعد 

سحب األموال من حسابات الطرف القائم بالدفع وفًقا 
لالتفاق المشترك، بما يضمن تحصياًل أسرع إلى جانب 

إلغاء متطلبات التسوية. 
وقــال الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحريــن الوطنــي جان 
كريستوف دوراند “نحن مسرورون بعقد هذه الشراكة 
إلكترونيــا  الشــركات حــالًّ  مــن  التــي ســتمنح عمالئنــا 
تحصيلهــم  عمليــات  جعــل  علــى  لمســاعدتهم  مبتكــًرا 
وتســوياتهم أســهل وأدق. يأتــي ذلك كجــزء من وعدنا 
والتزامنا بدعم نموهم ومســاندتهم في مقابلة أهداف 

وطموحات أعمالهم”. 
مــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشــؤون المؤسســية 

توفيــر  “إن  الكــردي  هشــام  االســتثمارية  والخدمــات 
حلــول نوعيــة ومتطــورة لعمالئنــا مــن الشــركات يعتبر 
جــزًءا ال يتجــزأ مــن إســتراتيجية التحــول لــدى بنــك 
البحريــن الوطنــي. وتعتبــر الحلــول الرقميــة الجديــدة 
مثــل هذه الخدمة والخدمــات المصرفية عبر اإلنترنت 
للشركات، التي تم إعادة إطالقها خالل العام الماضي، 
عنصــًرا مهًما في مســاعدة مجتمع األعمال والشــركات 
على تحديث أنشــطتها ولتصبح أكثر إنتاجية وكفاءة، 
فــي  ومســاهماتها  إمكاناتهــا  مضاعفــة  جانــب  إلــى 

االقتصاد البحريني“. 
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشــركة بنفت عبدالواحد 

الجناحــي “نحــن ســعداء بتعزيز منصات الدفــع الرائدة 
في الســوق وإمكانات الخدمة لمســاعدة بنك البحرين 
الوطني في تفعيل هذه الخدمة المبتكرة عبر اإلنترنت 

لعمالئــه مــن الشــركات، وســنعمل عــن كثــب مــع عمالء 
البنــك مــن الشــركات؛ لضمــان قدرتهــم علــى مضاعفــة 

القيمة والمنافع من هذه الخدمة”.

“الوطني” و“بنفت” يقدمان حلول الخصم المباشر للشركات

األمين: مكتب لختم “الحالل” بالتعاون مع إندونيسيا
ــاء بــمــتــطــلــبــات الـــســـعـــوديـــة ــ ــف ــ ــإي ــ ــن مـــهـــلـــة ل ــ ــّدري ــ ــص ــ ــم ــ ــاع لـــمـــنـــح ال ــ ــس ــ م

قال صاحب األعمال وتاجر األغذية خالد راشد األمين، إن ترتيبات جرت بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بقطاع األغذية من 
أجل وضع حلول تتعلق بالوفاء بالشــروط الســعودية لتصدير المنتجات الغذائية ومن بينها اســتحداث جهة تعنى بختم المنتجات 

الحال في المملكة.

وكان األميــن يعلــق علــى أنبــاء عــن عــدم 
إيفــاء نســبة كبيرة من المصانــع البحرينية 
الخاصــة  الجديــدة  الســعودية  بالشــروط 
بالتصدير، التي ستطبق في البحرين ومن 
بينها الحصول على ختم “حالل” وااللتزام 
بمواصفات وشهادات هيئة الدواء والغذاء 

السعودية.
وقــال رئيــس لجنــة األغدية بغرفــة تجارة 
وصناعــة البحريــن خالــد األميــن إنــه جرى 
الترتيب لعقد اجتماع مع المحلق التجاري 

واالقتصــادي فــي ســفارة المملكــة العربيــة 
الســعودية بالمنامة، بخصوص إمكان منح 
مهلــة مناســبة للمصانــع البحرينيــة لإليفاء 
التــي  الجديــدة،  الســعودية  بالمتطلبــات 
ســيتم تطبيقهــا خــالل شــهرين بمشــاركة 
ممثليــن مــن مجلــس التنميــة االقتصاديــة 
ومركز صــادرات البحرين، ومنها الحصول 
على الشــهادات الصحية الســعودية وختم 
رســمي للمنتــج “الحــالل” والــذي ال توجــد 

حالًيا جهة في البحرين تعنى بإصداره.

تمديد فترة تطبيق الشروط 

وبّيــن األميــن أنــه ســيتم الطلــب بتمديد 
مــن  الجديــدة  الشــروط  تطبيــق  فتــرة 
شــهرين إلى نحو 6 شــهور؛ إلعطاء مهلة 

للمصانع البحرينية.
الموضــوع  علــى  العمــل  أن  وأوضــح 
يجــري منــذ فتــرة، إذ تــم كذلك فــي هذا 
السياق التواصل مع السفير اإلندونيسي 
بالمنامــة مــن قبــل ممثليــن فــي مجلــس 

التنميــة االقتصادية ولجنــة األغذية في 
أحــد  خدمــات  مــن  لالســتفادة  الغرفــة، 
فــي  المتخصصــة  اإلندونيســية  المراكــز 
شــهادات الحالل للمســاعدة في خدمات 
التدقيــق علــى المنتجــات فــي البحريــن، 
إذ تملتــك إندونيســيا عددا مــن المكاتب 
التي تختــم منتجات الحــالل والمعترف 
بهــا علــى مســتوى دولــي وفــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، فيمــا أبــدى الســفير 
اســتعداده الكامــل للتعــاون فيمــا يتعلــق 

بهذه المسألة.
وكان األميــن قــد تحدث قبل أشــهر على 
فــي  األغذيــة  قطــاع  مــع  لقــاء  هامــش 

الغرفــة عن زيارة أحد الهيئات المختصة 
فــي صناعــة الحــالل للبحريــن ولقاءهــا 
بمســؤولين من وزارة التجارة والصناعة 

بخصوص التعاون المشترك.
وعلى صعيد متصل، أكد األمين أن لجنة 
األغذيــة بالغرفة ســتعقد اليــوم اجتماعا 
آخــر فــي بيــت التجــار لبحــث الموضوع 
وغيــره مــن األمــور ذات العالقة، الســيما 
تحتــاج  باعتبارهــا  “اإليــزو”  شــهادات 
إلــى فتــرة طويلــة نســبيا حتى تســتطيع 
عليهــا،  الحصــول  والمصانــع  الشــركات 
وسيتم دعوة الجميع لتعديل أوضاعهم؛ 

ليتمكنوا من دخول األسواق بسهولة.

قفــزت حركــة المســافرين عبــر مطــار البحرين الدولي بنســبة 15 % في النصف األول من العام الجاري في مؤشــر على ازدهار 
حركة الســياحة إلى جانب التنقات من وإلى خارج المملكة. وتمثل بيانات الســفر أحد المؤشــرات االقتصادية الحيوية التي 
تقيــس النمــو االقتصــادي فــي البلــدان عموما، كما يعكس تطور حركة اإلنفاق على الســفر إلى جانب تنقــات العمالة األجنبية 

التي تشكل قرابة نصف سكان الباد.

وأظهــرت بيانات مالحيــة حديثة أن 
عــدد المســافرين عبر مطــار البحرين 
والمغادريــن  )القادميــن  الدولــي 
والترانزيــت( فــي النصــف األول مــن 
العــام 2019 قفــزت مــن 4.1 مليــون 
 4.7 لتبلــغ  الماضــي؛  العــام  مســافر 
مليون مســافر، أي بزيادة قدرها نحو 

600 ألف مسافر.
وبلــغ نمــو المســافرين القادميــن نحو 
 ،2019 األول  النصــف  خــالل   %  14
فــي حيــن بلــغ نمــو حركــة المغادرين 

.% 15
وعلــى مســتوى شــهر يونيــو الماضي 
الذي يعتبر مســتهل موسم اإلجازات 
لهــذا العــام، توضــح اإلحصــاءات أن 

 % 11 بنســبة  نمــا  المســافرين  عــدد 
ليبلــغ فــي ذلــك الشــهر )يونيــو( قرابة 
 728 مــع  مقارنــة  مســافر  ألــف   811
ألف مسافر في نفس الشهر من العام 

الماضي.
وفيما يتعلق بحركة الطائرات، تشــير 
األرقــام إلى أن عدد الرحالت الجوية 
التي انطلقت من وإلى مطار البحرين 
الدولي بلغ 45.9 ألف رحلة جوية في 
النصــف األول من العام الجاري، بنمو 

قدره 2 % على مستوى سنوي.
وبلغ المتوسط اليومي لعدد الرحالت 
خالل شهر يونيو الماضي 289 رحلة 
جوية في حين يقدر المعدل الشهري 
لعــدد الرحــالت بنحــو 8 آالف رحلــة 

جوية لمختلف الشركات المشغلة من 
وإلى مطار البحرين الدولي.

فــي  اإليجابيــة  المؤشــرات  ورغــم 
مجمــل أداء مطــار البحريــن الدولــي 
األساســية،  باألنشــطة  يتعلــق  فيمــا 
إال أن أرقــام الشــحن الجــوي جــاءت 
تراجعــت  إذ  المســار،  لهــذا  مغايــرة 
)التصديــر  الجــوي  الشــحن  عمليــات 
والتوريــد( بنحــو 10 % فــي النصــف 
األول مــن العــام الجــاري وبنحو 7 % 

في شهر يونيو الماضي.
وفــي التفاصيــل، بلــغ كميــات الطرود 
والبريد الجوي عبر شــركات الطيران 
نحــو  البحريــن  مطــار  فــي  المشــغلة 
69.4 ألــف طن فــي النصف األول من 

هــذا العــام، مقارنة مــع 81.5 ألف طن 
في ذات الفترة من العام الماضي.

أمــا فيما يخص عمليــات بيع الوقود، 
فأشــارت اإلحصــاءات التــي نشــرتها 
واالتصــاالت،  المواصــالت  وزارة 
وقــود  لتزويــد  البحريــن  شــركة  أن 
الطائــرات زودت الشــركات المشــغلة 
فــي المطار بنحو 81.2 مليون جالون 

مــن وقــود الطائــرات، وهو ما يشــكل 
زيادة قدرها 11 % في النصف األول 

من العام الجاري.
وتأتــي هــذه البيانــات اإليجابيــة في 
الوقــت الــذي تســتعد فيــه البحريــن 
الفتتاح أول توسعة كبيرة في تاريخ 
المطــار، والــذي يعــد المطــار المدنــي 
الوحيــد فــي المملكة، وذلــك لقرابة 4 

أضعــاف حجمه الحالي، إذ من المقرر 
المســافرين  مبنــى  افتتــاح  يتــم  أن 
الجديد فــي مرحلته األولى بعد نحو 
شهرين من اآلن بكلفة تقديرية تقدر 
حيــن  فــي  دوالر،  مليــار   1.1 بنحــو 
ســيتم تحويــل جميــع الرحــالت إلــى 
الجــزء الجديد من المطــار ريثما يتم 
استكمال الجزء المتبقي من المرحلة 

الثانية.
وفي الســياق الموازي، وّسعت شركة 
مطــار البحريــن الدولي من شــراكاتها 
مع شركات الشحن العالمية للتشغيل 
والتــي  الجــوي  الشــحن  قريــة  فــي 
لشــركات  انطــالق  منصــة  ســتوفر 
الشــحن العالميــة بالمنطقــة، إذ جــرى 
للحصــول  شــركتين  مــع  التوقيــع 
علــى تســهيالت لوجســتية، مــع توقع 

انضمام مزيد من الشركات.

أعداد المسافرين تقفز إلى 4.7 مليون بالنصف األول

المنامة  - البحرين الوطني

خالد األمين 

مازن النسور

علي الفردان

علي الفردان

أثناء توقيع مذكرة التفاهم



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

الُمخطط األكثر تمُيًزا تحديث17
بالمنطقة من حيث الموقع و السعر

مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

األراضي السكنية
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حجوزات
مخطط ضيف

RAالسكني مدينة حمد COMالتجاري 

محجوزتم البيع

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23
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144390.220 84,002 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019 -اعالن رقم )٧٦٧١٢
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسين محمد حسين الجمري

االسم التجاري الحالي: مركز كريد لتجميل المواقع
االسم التجاري الجديد: كريد لرعاية الزراعة

قيد رقم: ٦-٨٤٢٠٧

القيد: ٦٩٢٨٥-١ 

 تاريخ: 7/2019/٢٥

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

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا مالــك شــركة دي جــي بــي ادفرتايزينــغ ش.ش.و  المســجلة بموجــب 
القيــد رقــم  ٦٩٢٨٥-٢ و ٦٩٢٨٥-١، طالبــا تحويل الشــكل القانوني للشــوكة 
 ٥٠٠٠٠ وقــده  برأســمال  محــدودة  مســئولية  ذات  شــركة  إلــى  المذكــورة 

خمسون الف دينار، بين كل من:
PANAKKAL BHASKARAN DINESH .1

 SREEKANTH KANJIRAPARAMBIL BABU RAJENDRAN  .2
NEDIYIRIPPIL VELANDI GOUTHAM

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد/ جــواد محمــود محمــد جــواد محمــد حســين باعتبــاره المصفــي القانوني 
لشــركة جــي إم جــي انتربرايــز للتجــارة ذ.م.م، والمسجلةكشــركة ذات مســئولية 
محــدودة بموجــب القيد رقم ٧٩٨٥٦، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد/ مهــا قيــس محمــد نصف ســلمان باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ماما 
ايــت انــد جلو مطعــم وكافيــه ذ.م.م، والمسجلةكشــركة ذات مســئولية محدودة 
بموجب القيد رقم ١-٩٩٤٦٣، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )83722( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة جي إم جي انتربرايز للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ماما ايت اند جلو مطعم وكافيه ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٠٠١٥٩

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلن أدنا الســيد:  علي حســن عبدالوهاب علــي ربيع تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ ياسر محمد رضا محمد حسن السلمان 

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

رقم القيد

٧-٨٧١١٥

االسم التجاري

اساور المجوهرات

 تاريخ: 7/2019/٢٤

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )٩٥٥١٠
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )٨١٩٣٧
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: صاح خورشيد جمشير حمزة
االسم التجاري الحالي: مطعم ريح المدام

االسم التجاري الجديد: بسطة عالي مقهى

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد عبيد مصيقر الخضرمي

االسم التجاري الحالي: كفتيريا لمار الند
االسم التجاري الجديد: مطعم لمار الند

قيد رقم: ٣-١١٥٢٥٢

قيد رقم: ١-١٢٤٩٢٥

 تاريخ: 2019/١٨/٦
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فلسطين تدين األصوات 
النشاز المشككة بالعرب

أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد 
العبارات، أمس األحد، ما وصفته 

بـ”األصوات النشاز التي تشكك وتتطاول 
على العرب الذين وقفوا ويقفون دوما 
داعمين للقضية ولصمود الشعب على 

األرض”. وحذرت الرئاسة “األصوات 
المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب 

الفلسطيني وصورته وصورة األشقاء 
الناصعة”. وتوجهت الرئاسة في بيان 
صحافي إلى “العرب بالشكر والعرفان 

والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة 
في احتضان الشعب وقضيته الوطنية”.
وثمنت الرئاسة “مواقف السعودية في 

كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من 
دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف”.

روحاني: التوتر بالمنطقة سببه انسحاب أميركا من االتفاق النووي

إيران تنفذ تهديدها.. وتعيد تشغيل مفاعل أراك

ذكرت وسائل إعالم إيرانية، أمس األحد، أن طهران تنوي استئناف العمل في مفاعل أراك النووي، فيما يبدو أنه تنفيذ لتهديدها بهذا الشأن خالل اآلونة األخيرة. 
وقالــت وكالــة الطلبــة اإليرانيــة لألنبــاء إن رئيــس منظمة الطاقة الذرية علــي أكبر صالحي أبلغ نوابا بأن إيران ستســتأنف العمل في المفاعل النــووي للماء الثقيل. 

ونسبت الوكالة تقريرها إلى نائب في البرلمان حضر االجتماع.

فــي  الثقيــل  المــاء  اســتخدام  ويمكــن 
وهــو  البلوتونيــوم،  إلنتــاج  المفاعــات 
الــرؤوس  فــي صناعــة  وقــود يســتخدم 

الحربية النووية.
للجماعــات  بــاده  دعــم  مــن  وبالرغــم 
ومحاوالتهــا  المنطقــة،  فــي  اإلرهابيــة 
أمــن  لزعزعــة  والمســتمرة  المســتميتة 
الشــرق األوســط، اعتبر الرئيس اإليراني 
حســن روحانــي، أن “التوتر فــي المنطقة 
اليوم، ســببه انسحاب أميركا من االتفاق 

النووي”.
وكان الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
قد انســحب في مايو 2018، من االتفاق 
الرئيــس  إدارة  أبرمتــه  الــذي  النــووي 

السابق باراك أوباما مع إيران.
وبموجــب االتفاق النــووي الذي ُوقع عام 
2015 مــع القــوى الســت الكبــرى، وافقت 
النوويــة  المنشــآت  إيــران علــى تحويــل 
يجعــل  وضــع  إلــى  وفــوردو  أراك  فــي 
اســتخدامها فــي إنتــاج مــواد انشــطارية 
أمــرا  نوويــة  أســلحة  فــي  الســتخدامها 

أصعب بكثير.
وانســحب ترامــب مــن االتفــاق بعــد أن 
وصفــه بـ”الرهيــب”، معربا عن اســتعداده 
إال أن  إيــران،  مــع  آخــر  اتفــاق  لمناقشــة 
األخيــرة اســتمرت بالتصعيــد، مــن خال 
عــدم التقيد بكميــة اليورانيوم المخصب 
 300 وهــي  امتاكهــا  لهــا  يحــق  التــي 

كيلوغرام.
الــى ذلــك، عقــدت الــدول الموقعــة علــى 
االتفــاق النــووي اإليرانــي اجتماعا طارئا 
أمــس األحــد فــي فيينــا النمســاوية، فــي 
مســعى جديد إلنقاذ االتفاق الذي يترنح 
انســحاب واشــنطن منــه وتقليــص  بعــد 
إيــران بعــض التزاماتهــا به، وذلك وســط 
توتــر متصاعــد بيــن طهران والغــرب بعد 
عــدة مناوشــات بحرية فــي مظيق هرمز 

وجبل طارق.
وعقــب االجتمــاع، قال كبيــر المفاوضين 
النووييــن اإليرانييــن عباس عراقجي إن 

االجتمــاع ناقــش أزمــة احتجــاز ســفينة 
ترفــع علــم بريطانيــا فــي مضيــق هرمــز، 

قائا إنه كان بناء. 

عمان: ننسق مع إيران مرور 
الناقالت في هرمز

عمــان،  ســلطنة  خارجيــة  وزيــر  كشــف 
عــن  األحــد،  أمــس  علــوي،  بــن  يوســف 
مــرور  إيــران قضيــة  مــع  بــاده  تنســيق 

الناقات في مضيق هرمز.
الرســمي  للتلفزيــون  علــوي  بــن  وقــال 
العمانــي: “نحــن ال نتوســط، ولكننــا فــي 
غيرنــا  مــن  أكثــر  معنيــون  الحالــة  هــذه 
مضيــق  فــي  الماحــة  اســتقرار  بضمــان 
مــع  اتصــاالت  نجــري  ولذلــك  هرمــز، 
جميــع األطــراف، والــكل عّبــر عــن رغبته 
فــي تجــاوز هــذه األزمــة والحفــاظ علــى 

االستقرار”.
أطــراف  مــع  نتعــاون  “نحــن  وأضــاف: 
دوليــة أخرى تشــاركنا نفــس االهتمامات 
حتــى نوفــر قدرا كافيا مــن الحفاظ على 

االستقرار”.
وتابــع بــن علوي: “أي خطــأ أو أي تصرف 

فــي  الماحــة  يعيــق  محســوب  غيــر 
الممــرات المائيــة الدوليــة يعــود بالضــرر 

على العالم أجمع”.
وأكد المتحدث باسم الحكومة اإليرانية، 
الوزيــر  بزيــارة  ترحيبــه  ربيعــي،  علــي 
العمانــي ضمــن جهــود الــدول التــي تريد 
المنطقــة  قضايــا  حــول  رؤيتهــا  طــرح 
وحمايــة أمنها، موضحًا أن هذه الزيارات 

ال تعد وساطة.
وقــال الربيعي إن الــدول األوروبية التي 
تشكل تحالفا بحريا في الخليج ستبعث 
أنبــاء  برســالة عدائيــة، نقــا عــن وكالــة 

فارس.

ايران تقترح على بومبيو إجراء 
مقابلة مع صحافية 

اقترحــت إيــران أمــس األحــد علــى وزير 
الخارجية األميركي مايك بومبيو إجراء 
التلفزيــون  مــن  صحافيــة  مــع  مقابلــة 
الحكومــي كانــت أوقفــت 10  أيــام فــي 
عــن  أعلــن  بعدمــا  المتحــدة،  الواليــات 

استعداده لمخاطبة الشعب اإليراني.
مرضيــة  الســوداء  الصحافيــة  وكانــت 

هاشــمي أوقفــت فــي 13 ينايــر الماضــي 
قانــون  علــى  بنــاء  ميــزوري  واليــة  فــي 
يســمح بتوقيــف الذيــن يعتبرون شــهودا 

محتملين في قضايا جنائية.
وهاشمي المولودة في الواليات المتحدة 
واســمها األصلــي ميانــي فرانكليــن قبل 
أن تعتنــق اإلســام وتتــزوج مــن إيراني، 
 25 إيــران حيــث تعــد منــذ  تعيــش فــي 
عامــا واحــدة مــن الوجــوه األكثــر شــهرة 
في القنــاة الناطقة باالنكليزية “برس تي 

في”.

وعند عودتها إلى إيران، اتهمت  «
الواليات المتحدة بالتمييز حيال 

المسلمين والسود بدون أن تكشف 
تفاصيل القضية التي أوقفت بسببها. 

وقال المتحدث باسم الحكومة 
اإليرانية علي ربيعي “يمكن 

لمراسلتنا مرضية هاشمي ان تتوجه 
إلى أميركا وتجري مقابلة معه”، في 

إشارة إلى بومبيو الذي قال الخميس 
إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا 
لزم األمر والظهور على التلفزيون 
اإليراني “من أجل ان تكون لديه 

فرصة” لمخاطبة الشعب اإليراني.

عواصم ـ وكاالت

رام اهلل ـ وفا

اجتماع طارئ في فيينا للدول الموقعة على االتفاق النووي اإليراني لتهدئة التوتر )أ ف ب(

كابول ـ وكاالتالقدس المحتلة ـ وكاالتدبي ـ العربية نت

حذرت الحكومة اليمنية من خطورة فرض ميليشــيا الحوثي الخدمة اإللزامية 
على طالب المدارس الثانوية والجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واعتبرت الحكومة على لسان وزير اإلعام، 
“خطــوة  الحوثييــن  قــرار  اإلريانــي،  معمــر 
بـ”مخطــط  وصفتــه  مــا  ضمــن  خطيــرة”، 
تجريــف العملية التعليمية وتســريح الكادر 

التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة”.
المتحــدة  األمــم  الحكومــة  وطالبــت 
ومبعوثهــا الخاص إلى اليمن، بالضغط على 
الميليشــيات للنــأي بالعمليــة التعليميــة عن 
الصــراع والتوظيــف السياســي، والتدخــل 
لوقــف هذه الممارســات، مســتنكرة الصمت 
التــي  الحوثييــن  ممارســات  علــى  الدولــي 
االجتماعــي  النســيج  “تهتــك  إنهــا  قالــت 

والتعايش بين اليمنيين”.
المدرســين  جميــع  الحكومــة  دعــت  كمــا 
هــذه  مــع  التعامــل  عــدم  إلــى  والطــاب 
عــن ســلطة غيــر  القــرارات كونهــا صــادرة 
الحوثييــن  هــدف  إن  وقالــت  شــرعية. 

مــن  “جيــل  تخريــج  هــو  القــرار  وراء  مــن 
األمييــن والجهلــة الذيــن يســهل الســيطرة 
والتأثيــر عليهم”. وكانت حكومة الحوثيين 
االنقابيــة غيــر المعتــرف أقــرت، األربعــاء 
اعتمــاد  بشــأن  قانــون  مشــروع  الماضــي، 
لخريجــي  التدريســية  اإللزاميــة  الخدمــة 
بموجــب  والجامعــات،  العامــة  الثانويــة 
مقتــرح تقــدم بــه شــقيق زعيم ميليشــيات 

الحوثي يحيى الحوثي.

قالــت إســرائيل والواليــات المتحــدة إنهمــا نجحتــا فــي اختبــار نظــام دفــاع 
صاروخي تم تطويره بشكل مشترك في أالسكا.

اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  وأوضــح 
لمجلــس  اجتمــاع  فــي  نتنياهــو  بنياميــن 
خــال  “أجرينــا  األحــد:  أمــس  الــوزراء 
األســابيع األخيــرة ثاثــة اختبــارات ســرية 

وخارقة لصاروخ )حيتس 3(”.
تلــك  إجــراء  “تــم  نتنياهــو:  وأضــاف 
االختبــارات فــي واليــة أالســكا األميركيــة 
بتعــاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الواليات 
المتحــدة”. وقــال إن نظــام الدفــاع الجــوي 
“أرو 3” يمنح باده “القدرة على العمل ضد 
الصواريخ الباليســتية التي قد تطلق علينا 

من إيران ومن أي مكان آخر”.
وقالت وكالة الدفاع الصاروخي األميركية 
لصــاروخ   ”3 “أرو  اعتــراض  إن  بيــان  فــي 
خــارج الغــاف الجــوي هــو “عامــة فارقة” 

في تطورها.
واعتــراض الصواريــخ  فــي الفضــاء، يعني 

أو  نوويــة  صواريــخ  ألي  آمنــا  تدميــرا 
بيولوجيــة أو كيماويــة، وفــق مــا تقول تل 

أبيب.
ويعتبــر نظــام أرو 3 ، باإلضافــة إلــى القبــة 
الحديديــة، ومقــاع داوود، وأرو 2 جــزءًا 
مــن درع متعــدد الطبقــات تقــوم إســرائيل 
التــي  الصواريــخ  لمواجهــة  بتطويــره 
تطلــق من غــزة ولبنان، وكذلــك الصواريخ 

اإليرانية بعيدة المدى.

قال مسؤولون في أفغانستان إن انفجارا قويا هزَّ وسط العاصمة كابول أمس 
األحــد، ممــا أدى إصابــة المرشــح لمنصب نائــب الرئيس في االنتخابــات المقبلة 

ومقتل ما ال يقل عن شخصين.

الداخليــة،  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
 25 عــن  يقــل  ال  مــا  إن  رحيمــي،  نصــرت 
مدنيــا أصيبــوا في االنفجار الــذي وقع على 
طريــق قرب جامعة غالب الخاصة وســاحة 

الشهداء عند مفترق طرق.
وأضــاف رحيمي أن مســلحين دخلوا مبنى 
الجامعة بعد االنفجار مباشــرة واســتهدفوا 
مكتــب المرشــح لمنصب نائــب الرئيس أمر 
هللا صالــح. وُأصيــب صالــح بشــظية قبــل 
نقلــه من مكتبه المجاور للجامعة. وأظهرت 
صورتان نشــرهما مســؤول حكومــي صالح 
وهو يجلــس والدماء تغطي ذراعه اليمنى، 

بينما كان الحراس يحيطون به.
ويترشــح صالــح مــع الرئيــس أشــرف غني، 
ومن المقرر أن يطلقا الحملة االنتخابية مع 

ما يزيد على 10 سياسيين أفغان.

وقال غني على تويتر “شقيقي وابن التراب 
األفغاني المخلص والمرشح لمنصب النائب 
األول للرئيــس فــي فريقــي االنتخابــي أمــر 
هللا صالح نجا من هجوم معقد شنه أعداء 
أن  هللا  ونشــكر  باالرتيــاح  نشــعر  الدولــة. 

الهجوم قد فشل”.
وقال الشاهد إيجاز مالك “إنه هجوم مباشر 
على مكاتب حزب روند سبز. سمعت ثاثة 

انفجارات ثم إطاق عيارات نارية”.

إصابة مرشح لنائب الرئيس األفغاني بانفجار قوينتنياهو: “أرو 3” العتراض الصواريخ اإليرانيةالشرعية تحذر من خطورة تجنيد الحوثيين للطلبة
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الكويت - سكاي نيوز عربية

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

عثــرت الســلطات العراقيــة علــى مقبــرة 
رفــات  تضــم  أنهــا  يعتقــد  جماعيــة، 
العراقيــة  القــوات  أعدمتهــم  كويتييــن 

خال احتالها للكويت عام 1990.
وتضــم المقبــرة، التــي تقــع فــي منطقــة 
 40 رفــات  العــراق،  جنوبــي  الســماوة 
المثنــى،  محافــظ  وأوضــح  كويتيــا. 
أحمــد منفــي جودة، أن األجهــزة األمنية 
واالســتخباراتية حصلت على معلومات 
لألســرى  جماعيــة  مقبــرة  وجــود  عــن 

الكويتيين في بادية المثنى.
مــن  أيــام  بعــد  االكتشــاف  هــذا  ويأتــي 
إعــان الكويــت أن الفحوصــات األوليــة 
بالعــراق  اكتشــفت  رفــات  مــن  لعينــات 
أنهــا  رجحــت  الماضــي،  يونيــو  فــي 
تعــود لمواطنيــن كويتييــن مــن األســرى 
 48 وتضــم  الغــزو،  إبــان  والمفقوديــن 
شــخصا. وتقدر السلطات الكويتية عدد 
المفقوديــن مــن جــراء الغــزو العراقــي بـ 

605 أشخاص.

دعــم  تحالــف  باســم  المتحــدث  أكــد 
الركــن  العقيــد  اليمــن،  فــي  الشــرعية 
العربــي  التحالــف  أن  المالكــي،  تركــي 
الســتهداف  حوثيــة  محاولــة  أحبــط 
مدينــة نجران الســعودية. وقال المالكي 
فــي حديــث لـ”ســكاي نيــوز عربيــة”، إن 
قــوات التحالف أســقطت طائرة مســيرة 
لميليشــيات الحوثــي حاولت اســتهداف 
نجــران. وأضــاف أن: “التحالــف العربــي 
يتعامــل بحــزم مــع المواقع التــي تنطلق 

التابعــة  المســيرة  الطائــرات  منهــا 
لميليشــيات الحوثي”. وأكد المالكي، أنه 
ال صحة لما نشــرته ميليشــيات الحوثي 
وأنهــا  نجــران،  مطــار  اســتهداف  عــن 
محــاوالت “زائفــة” للحوثــي لرفــع الروح 
المعنويــة لمقاتليهــا، بينما فــي الحقيقة، 
للميليشــيات  انتصــارات  أي  توجــد  ال 
العمليــات  المالكــي  واســتنكر  الحوثيــة. 
الســتهداف  الحوثــي  مــن  الممنهجــة 

المطارات المدنية.

اكتشاف مقبرة جماعية لكويتيين في العراق

التحالف ينفي استهداف الحوثي لمطار نجران

عواصم ـ وكاالت بيروت ـ أ ف ب

أفــادت الوســاطة االفريقيــة، بأنــه تــم تأجيــل االجتماع بين المجلس العســكري الســوداني وقــوى الحرية والتغيير بشــأن اإلعالن 
الدستوري إلى يوم غد الثالثاء، وذلك بموافقة الطرفين.

وكان المجلــس العســكري االنتقالــي قــد أعلــن، الجمعــة، أن األيام 
المقبلــة ستشــهد حــوارا بشــأن اإلعــان الدســتوري ومــا دار فــي 
أديــس أبابــا مــن مفاوضــات بيــن قــوى إعــان الحريــة والتغييــر 

والجبهة الثورية برعاية إثيوبية وأفريقية.
وقــال مدير إدارة اإلعام بالمجلس العســكري، العميد الطاهر أبو 
هاجة، إن “األيام المقبلة ستعرف حوارا بشأن اإلعان الدستوري 

وحول ما دار في أديس أبابا”.
وأكــد أبــو هاجــة علــى أن هنــاك “حرصــا شــديدا ورغبــة للوصــول 
إلى كلمة ســواء”. وأشــار إلى أن ما ســينتج عن الحوار “ســيكون 
جــزءا مــن االتفاق النهائي”، معربا عن تفاؤله بــأن “االتفاق القادم 

سيجمعنا على كلمة سواء ونتفرغ للتنمية والديمقراطية”.
وتعــد مناقشــة مســودة اإلعــان الدســتوري الخطــوة التاليــة في 
مســار الحل السياســي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها 

في أديس أبابا.
وفــي حــال توصــل المجلــس العســكري وقــوى الحريــة والتغييــر 
تشــكيل  فــي  الطرفــان  المســودة، سيشــرع  هــذه  بشــأن  التفــاق 

مؤسسات الحكم االنتقالي.
وتشــمل هذه المؤسســات المجلس السيادي والحكومة الجديدة، 
اللــذان ســيقودان البــاد خال الفترة االنتقاليــة المنصوص عليها 
في االتفاق السياسي الذي تم توقيعه في السابع عشر من الشهر 

الجاري.

قتل 9 مدنيين، أمس األحد، في غارات جوية شنها طيران النظام السوري والروسي على شمال غربي سوريا، الواقعة بمعظمها 
تحــت ســيطرة فصائــل مقاتلــة، والتــي تتعرض لقصف شــبه يومي من النظام وحليفه الروســي منذ ثالثة أشــهر، بحســب المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان.

إدلــب  محافظــة  تشــهد  أبريــل،  نهايــة  ومنــذ 
ومناطــق محاذيــة لهــا فــي محافظــات حلــب 
القصــف  فــي  تصعيــدًا  والاذقيــة،  وحمــاة 

السوري والروسي بشكل شبه يومي.
والقصــف  الجويــة  الغــارات  واســتهدفت 
المدفعي، أمس، عدة مناطق في إدلب وحماة، 
ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين، بحسب المرصد.
وأوضح المرصد أن 5 من الضحايا سقطوا إثر 
ضربات جوية شنها النظام على مناطق سكنية 
إدلــب  لمحافظــة  التابعــة  أريحــا،  مدينــة  فــي 
وذلك غداة يوم دام شــهدته هذه المدينة. كما 
قتل مدني في قصف على أطراف معرشورين 

وآخر بقصف بري جنوب شرقي إدلب.
مناطــق  علــى  الروســية  الغــارات  وأســفرت 
زراعيــة فــي شــمال محافظــة حمــاة المجاورة 

عــن مقتــل امرأتيــن، وفــق المرصــد. وتســيطر 
التــي  غــرب(،  )شــمال  إدلــب  محافظــة  علــى 
يقطنها نحو ثاثة مايين نســمة، هيئة تحرير 
الشام )جبهة النصرة سابقًا(، وتنتشر فيها أيضا 

فصائــل أخــرى أقــل نفــوذًا. ومنــذ ثاثة أشــهر، 
قتــل أكثــر مــن 750 مدنيًا بينهــم أكثر من 190 
طفــاً جــراء القصــف الســوري والروســي وفق 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

السودان بانتظار إقرار اإلعالن الدستوري

قصف جوي على أريحا التابعة لمحافظة إدلب

المجلس العســكري متفائــل بالوصول إلى “كلمة ســواء” عدة مناطق  فــي  ــة”  ــي روس ـ  ــة  ــوري “س جــويــة   غـــارات 
السودان.. تأجيل اجتماع اإلعالن الدستوري تصعيد للنار في إدلب والضحايا مدنيين
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كان ردا صادمــا وموجعــا علــى مراوغــات ومؤامرات قطــر وجزيرتها 
الفضائية، عندما قالت صحيفة نيويورك تايمز األميركية إنها حصلت 
على تســجيل صوتي يكشــف تورط الدوحة في تفجيرات الصومال 
التي أوقعت ثمانية جرحى على األقل، فالرد من صحيفة غير عربية 
بــل فــي الدولــة التــي تنفــق فيها قطــر مئــات الماليين من الــدوالرات 
لتغييــر قناعــات الــرأي العــام وتوجيــه مؤسســات أميركيــة لمواقــف 

تحقق المصالح القطرية حتى لو كانت على حساب الحقائق.
فبعــد أن نســجت قناة الجزيــرة خيوط التآمر والكــذب في برنامجها 
المســمى مــا خفــي أعظــم حــول مملكة البحريــن، لم تكن تصــدق أنها 
بذلــك تلــف الخنــاق علــى رقبــة قطر نفســها، بدايــة من القضيــة التي 
طرحهــا البرنامج مروًرا بالوجوه المشــاركة واألكاذيــب التي تحدثوا 
أنهــا  الجميــع  وتأكــد  نفســها  الجزيــرة  علــى  الطاولــة  فانقلبــت  بهــا 
والمصداقيــة واالحترافيــة والمهنية في طريقين ال يلتقيان أبًدا، كما 
اتضــح أن قطــر تصــر على مواصلة طريــق العناد والمكابــرة وافتعال 

األزمات ضد األشقاء.
ولــم تكــد تمر أيام قالئل حتى جاءت صحيفة نيويورك تايمز لتوجه 
ضربــة شــديدة للجزيــرة وقطر وتقــدم ردا عمليا موثقــا وليس مجرد 
اختــالق لألكاذيــب على خلل عميق تعاني منه الجزيرة وتتعامى عن 
إصالحه، فإذا كانت بهذا المســتوى من االهتمام بالحقوق والحريات 
فلتأتي لنا بقائمة الحقوق والحريات التي تتوافر للمعارضة القطرية 
إن وجــدت هــذه المعارضــة مــن األســاس، وإذا كانــت بهــذا النبــل في 
مواجهة التطرف واإلرهاب فلتوجه االتهام لقطر ولتترك لمســؤوليها 
الدفاع عن أنفسهم فيما هو مثار اآلن فقط عن دور قطر في تفجيرات 
الصومــال دون أن نتطــرق لحــوادث بعيــدة أو قضايــا قــد تســتدعي 
جهــدا مــن الذاكرة لتذكرها ومن معدي برامج الجزيرة وقتا للحديث 
حولها، فتفجيرات الصومال مادة خصبة وطازجة إن أرادت الجزيرة 
الحديــث عنهــا أو لتقــم بالرد على نيويورك تايمز وتدخل في ســجال 

إعالمي سيكون بالطبع ساخنا حول المصداقية والمهنية.

إن وحدة الشعب البحريني وتعزيز صفه الضمان الوحيد للرد على 
تلــك التحديــات والتدخــالت وتحقيق األهــداف والثوابت الوطنية 
في مواجهة اإلعالم الخائن. إن التزامنا باألسس الوطنية الراسخة 
يمنحنــا إيماًنــا وقــوًة وأمــاًل وقــدرًة على تحقيــق أهدافنــا الوطنية، 
حتى إن كانت صعبة، حتى إن ُكنا في أحلك الظروف، ألن اإليمان 
بالهــدف يمدنــا بقــدرة اســتثنائية علــى تغييــر الواقــع إلــى األفضل، 
مهما كان ذلك الواقع صعًبا وُمعقًدا، ويغرس فينا الثقة بالنفس في 
تحقيق أهدافنا، وُيبعدنا عن الهوة الواســعة بين الشــعار والممارسة 

وُيقربنا من تطبيق الشعار بمضمونه الوطني.
علينــا أن نكــون مســتعدين دائًمــا ومتيقظيــن دائًمــا بعــدم تصديــق 
كل مــا ُيقــال أو ما ُينشــر في القنوات اإلعالمية وشــبكات التواصل 
االجتماعي، فأية إشاعة طائشة صغيرة تتدحرج وتكبر شيًئا فشيًئا 
ككــرة الثلــج وتشــتعل مجتمعًيــا وتــأكل نيرانهــا األخضــر واليابس، 
ويصعب إطفاء نيرانها أو السيطرة عليها، وعلينا أن ندرك أن ليس 
ُكل مــا ُيــذاع صحيًحــا أو قاباًل للتصديق، ونحــن ال نقبل أي اعتداء 

علينا وعلى بالدنا.
ومن أسسنا الوطنية الراسخة الرد على ُكل َمن يتهجم على قيادتنا 
وبالدنا وأهل البحرين، وبفضل تلك األسس لدينا القدرة على الرد، 
وســيعرفون أن قدرتنــا أكبــر مــن إعالمهــم، فقــد علمتنــا البحريــن 
الكثيــر مــن المبــادئ والقيــم، وعلمتنــا أن وحــدة الموقــف الوطنــي 
تمنحنــا دافعيــة أكبر، وعلمتنــا أيًضا أن نركن فــي قضايانا لمنهجية 
العقل والحكمة لتحقيق أهدافنا الوطنية، وعلمتنا أن نضع مصلحة 
البحريــن وأمنها واســتقرارها هدفا لكل عمل وطني... إنها األســس 

التي تسمو بنا إلى عنان السماء، والنابعة من البحرين العزيزة.

تفجيرات الصومال وما خفي أعظم

نحو أسس وطنية راسخة )3(

األوراق  مــن  عــدد  مــن  للتخلــص  ســبيلي  فــي 
القديمــة فــي مكتبي، قمــت أتصّفح مجموعة من 
األوراق التي ســّجلت عليها مالحظات مطلع هذا 
العــام لجلســة عصــف ذهني أقيمت فــي الكويت، 
واســتلفتتني عبــارة قالهــا الدكتــور علــي الزميــع 
تقــول:  اإلســالمية،  الحــركات  فــي  المتخصــص 
مــن  وليــس  الجمــود  مــن  الديــن  علــى  “الخــوف 

التجدد”.
أخذتنــي هــذه العبــارة إلــى عــدد مــن المجتمعات 
العربيــة واإلســالمية التــي ســيطر عليهــا، ألكثــر 
مــن أربعيــن عامــًا، عدد مــن الحركات اإلســالمية 
مختلفــة التوجهــات والمعالجــات لعالقــة الديــن 
بالدولــة والمجتمــع والعالم ككل، وعلى الرغم من 
تبايــن هــذه الحركات والتوجهــات، إال أن ما غلب 
علــى المشــهد العــام، تراجع االعتدال والوســطية 
بشــكل عــام لصالــح التشــدد والمزيد مــن التزّمت 

التوجهــات  مــن  عــددًا  أن  حتــى  والتضييــق، 
ذي  المتشــدد  للــرأي  الرايــة  ســلمت  الوســطية 

الصوت األعلى.
جــاءت هــذه الحــركات تحــت عبــاءة مــا أســمي 
ليكــون  الديــن  لتجــّدد  الراميــة  “الصحــوة”  بـــ 
معاصــرًا ولكنهــا وقعــت فــي جــّره إلــى الماضوية 
حتــى جعلــت قطاعــًا كبيــرًا مــن مشــايخه عرضة 
للســخرية من غير الملتزمين دينيًا، فهم يرددون 
وذلــك  ومــكان،  زمــان  لــكل  صالــح  اإلســالم  أن 
التــي  بالطريقــة  المعاصــرة  الحــوادث  بمعالجــة 
عالج بها السلف الصالح قضاياهم، عازلين جميع 
المؤثــرات والمتغيــرات التــي حدثت فــي القرون 
الخمســة عشــر الماضية، وشــاع نوع من القوامة 
التــي مارســها شــيوخ الديــن على حــركات الناس 
كل  علــى  الســيطرة  إلــى  أّدت  فقــد  وســكناتهم. 
تفصيل يومي من تفاصيل الحياة، إلى أن يشــعر 

الكثير من الناس بخوف من أية حركة يؤتون بها 
لئال يدخلوا النار، فانتعشــت االتصاالت بالشــيوخ 
ليســألهم النــاس عــن أي أمــر يقومــون، أو يوّدون 
القيام به، حتى صاروا أســارى هذه الفتاوى التي 
تدّلهــم علــى افعل وال تفعل، وعّطل عدد كبير من 
النــاس عقولهــم مرددين: “ارمها فــي رقبة عالم... 
واطلــع منهــا ســالم”. فافعــل مــا يقولــه لــك، وربــه 

يحاسبه!
لــذا، ليــس غريبــًا مــا نشــهده اليــوم مــن َرّدة فعل 
دة حيــث وصل حال بعض  تقتــرب أحيانــًا من الرِّ
المجتمعــات بأن يجاهر أفرادها بأنهم ينســلخون 
عــن الديــن، واألمــر صــار أشــبه بالحظيــرة التــي 
فتحــت أبوابهــا ومــا عــاد هنالــك مجــال إلعــادة 
الخيــول إليهــا ثانيــة، فلقــد فــّرط “الّصاحون” في 
فرصــة كبــرى لبســط مبــادئ ديــن أكثــر عصريــة، 

وأكثر تسامحًا بدالً من احتكاره وتجميده.

opinions
@albiladpress.com

عطا الشعراوي

عبدعلي الغسرة

Ata2928
@gmail.com
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عالقة لها كيانها 
وطابعها الخاص

للشــقيقة الكبرى المملكة العربية الســعودية أعزها 
فــي ســبيل خدمــة  هللا ونصرهــا جهــود عظيمــة 
األمتيــن العربيــة واإلســالمية، فلهذا البلــد الطاهر 
وصانــع الحضــارات خاصيــة يتميــز بــه عــن غيــره 
ونجاحــه مــن النــوع الفريــد فــي درب هــذه األمــة 
الدائــم والطويــل، وحين نتحدث عــن العالقة بين 
البحريــن والســعودية، فنحــن نتحــدث عــن عالقة 
لهــا كيانهــا وطابعها الخاص، عالقة تقاس أصالتها 
بعمــق محبة الشــعبين الشــقيقين لبعضهما البعض 
كالجســد  القياديتيــن  وتالحــم  مميــزة  بصــورة 

الواحد. 
ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه 
هللا ورعاه قال لدى استقبال سموه لوزير خارجية 
المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة: “إن المملكة 

العربيــة الســعودية هــي الســند والعمــود الفقــري 
ســتظل  مواقفهــا  وإن  المنطقــة،  فــي  لالســتقرار 
شاهدة على أسمى معاني األخوة ووحدة المصير 
المشــترك الذي يجمعنا، وكل كلمات الشــكر ال تفي 
خــادم  يوفــق  أن  هللا  ونســأل  حقهــا،  الســعودية 
لخدمــة  الخيــرة  ومســاعيه  الشــريفين  الحرميــن 

األمتين العربية واإلسالمية”. 
وذات يوم قال لنا سموه في مجلسه العامر جملة 
لها مغزى عميق للعالقة بين المملكتين الشقيقتين، 

وهي: “اللي يحب بالده يحب السعودية”.
في كل مناســبة يؤكد ســيدي سمو رئيس الوزراء 
حفظــه هللا ورعــاه أن للشــقيقة الكبــرى المملكــة 
العربيــة الســعودية تاريخا عريقا ومبادئ راســخة 
منذ أزمان في الوقوف مع البحرين والدفاع عنها 
بمــا يعزز االســتقرار والطمأنينة واالزدهار لشــعبها 

وأرضها.
الجميــع يســعى وينظر إلى متانــة العالقة الفريدة 
القيادتيــن  وحكمــة  والبحريــن  الســعودية  بيــن 
وحرصهمــا العميــق علــى بنــاء األفضــل للشــعبين 
الشــقيقين وشــعوب المنطقــة، عالقــة ضاربــة في 
جــذور التاريــخ ومعــززة بروابــط الــدم والمصيــر 
المشترك وعنوانها األبرز وعلى مر الزمن التواصل 
والتالحــم والتــآزر والتعاضــد مكتوبــة بأحرف من 
نــور وضيــاء، عالقــة أدهشــت العالم فكــرا وخياال 
تقــدم وصفا دقيقا للمحبة، فكلما زاد اإلنســان في 
النظــر إليها ســمع صــوت القلوب مجتمعــة. عالقة 
تجاوزت في مضمونها وشــكلها مستوى العالقات 
الــدول، وتســكب حروفهــا بحبــر  بيــن  التقليديــة 

األخوة والتالحم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

tariq
@cogir.org 

الشعوبيون الجدد...
 ال هوية وال تاريخ

الشعوبيون الجدد قســمان: لقطاء ومشردون 
إســماعيل  جمعهــا  التــي  القبائــل  بعــض  مــن 
والهويــة  الــروح  فيهــا  وبــث  الصفــوي، 
المجوســية، لالدعــاء بأنهم من ســاللة الفرس 
المســلمون،  العــرب  أبادهــم  الذيــن  المجــوس 
الثــوري وبعــض  الحــرس  قــادة  هــؤالء  ومــن 
الماللــي وكــوادر الثــورة الطائفيــة التكفيريــة 
الخمينيــة، وقــد حاولــوا مــن خــالل ثورتهــم 
التكفيريــة أن يدمــروا كل مــا يمــت للعروبــة 
والهويــة العربيــة اإلســالمية بصلــة، فحاولــوا 
إثــارة الفتــن الطائفيــة البغيضــة بيــن العــرب 
بعــض  اســتخدام  طريــق  عــن  المســلمين، 
الســفهاء والســذج والمرتزقــة ليكونــوا وكالء 
لهم وليســوقوا بضاعتهم الطائفية القذرة بين 
أوســاط العــرب المســلمين مــن أجــل إحــداث 
شــق في األمة، من خالل التشــكيك في تراث 

وهوية وتاريخ العرب المسلمين على مختلف 
عمــد  كذلــك  الفقهيــة،  ومدارســهم  مذاهبهــم 
هؤالء إلى ابتداع فكر وآيديولوجية شعوبية 
وغير عربية بتاتا ومحاولة غرســها بين سذج 
وإمعــات العــرب، حتــى تــزرع فــي عقولهم أن 
الخامنئــي قائد المســلمين كافــة، وطاعته من 
طاعــة هللا والرســول وغيرهــا مــن العبــارات 

التي ال تنطلي إال على السذج.  
الهمجيــة  القبائــل  فهــم  الثانــي  القســم  أمــا 
الوثنيــة الطورانيــة القوقازيــة الذيــن أدخلهــم 
يشــعروا  حتــى  اإلســالم،  المســلمون  العــرب 
والدينــي،  واألخالقــي  اإلنســاني  بالتحضــر 
ثــم اســتخدمتهم الدولــة العباســية كمرتزقــة 
يخدمون بالجيش العباســي، قبل أن يكشــروا 
عن أنيابهم ويعــودوا إلى همجيتهم، وينقلبوا 
البــالد  ويحتلــوا  إليهــم  أحســن  مــن  علــى 

العربيــة المســلمة تحت حجــة وكذبة الخالفة 
القوميــون  اآلن  أحفادهــم  ومــن  اإلســالمية، 

بزعامة سلطان ما يسمى بحزب “العدالة”.
لقد ســعى هؤالء أيضا منذ سنوات إلى ضرب 
الهويــة والتاريــخ العربــي المســلم لنــا، وذلــك 
عــن طريق التمجيد األســطوري الغبي لكل ما 
هــو عثماني، فنجدهــم ينشــرون التصريحات 
والفرعــون  المنافــق  لزعيمهــم  الببغائيــة 
الطورانــي، اعتقادا منهم أن العرب المســلمين 
ســيصدقونها، وال يمكــن لعربــي مســلم عاقــل 
أن يصدقهــا، فقصــة واحــدة مثــال مــن قصص 
العــرب  خاضهــا  التــي  اإلســالمية  الفتوحــات 
المســلمون، تعــادل كل مــا قدمــه هــؤالء مــن 
الالهويــة  فثقافــة  هيهــات  لكــن  فتوحــات، 
بتاريخنــا  اســتبدالهما  يمكــن  ال  والالتاريــخ 

وهويتنا العربية اإلسالمية. وللحديث بقية.

د. طارق آل شيخان

الِرّدة المعاصرة

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي
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مْنح االتحاد الدولي للكرة 
الطائرة مملكة البحرين 

“االمتياز” لنجاح استضافة بطولة 
العالم للشباب ما هو إال امتداد لسلسلة 

من النجاحات التي تحققها المملكة 
في تنظيم واستضافة البطوالت 

القارية والعالمية، ما يؤكد مدى الكفاءة 
الموجودة لدى الكوادر البشرية العاملة.

بعض األندية - لألسف 
الشديد - لم ترتدع من الشكاوى 

المرفوعة عليها في أروقة 
المحاكم ولجان االتحادات 

الرياضية، بدليل االستغناء عن 
العبيها الذين كشفوا علًنا عن 
وجود متأخرات مالية ألشهر 
وسنوات لم يتحصلوا عليها.

أكد رئيس االتحاد البحريني للسباحة المستشار محمد مجبل وجود العزم لتطوير مستوى السباحين المواطنين إلعداد بطل أولمبي بحريني العام 2024؛ من أجل تنفيذ فكر ورؤية 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، التي ترتكز على رعاية ودعم الشباب البحريني بمختلف 

المجاالت الرياضية والشبابية السيما نشاط السباحة.

اختيــار  تــم  أنــه  االتحــاد  رئيــس  وأضــاف 
الخبيــر الفنــي لاتحــاد مــن خــال برنامــج 
أجــل  مــن  )NOCS(؛  األولمبــي  التضامــن 
تنفيذ خطط االتحاد المســتقبلية من خال 
اإلشــراف علــى تدريب المدربيــن وتأهليهم 

بشكل علمي.
لجنــة  بتشــكيل  قــام  االتحــاد  بــأن  وصــرح 
وســام  اإلدارة  مجلــس  عضــو  برئاســة 
الطيــب، ومــن المنتظــر أن يرتبــط تشــكيل 
اللجنــة الجديدة بمهام عــدة أبرزها الجانب 
منافســات  بــدء  خــال  والفنــي  التنظيمــي 
الواجهــة  بمثابــة  لتكــون  االتحــاد؛  دوري 
الحقيقيــة للنســخة األولــى لمســابقة دوري 
بهــدف  للســباحة؛  البحرينــي  االتحــاد 
اســتقطاب مجموعــة كبيــرة مــن الاعبيــن 

لزيادة االحتكاك واكتشاف المواهب. 
وعــن المشــاركات الخارجيــة أشــار إلــى أن 
االتحــاد مشــارك فــي بطولــة العالــم الـــ 18 
بكوريــا الجنوبيــة، والعربية الـ 14 للناشــئين 
بالمغــرب وبطولــة العالم الســابعة للناشــئين 

بالمجر.
وعــن نصيــب المــرأة مــن األنشــطة قــال إن 
االتحاد يســعى الستقطاب العنصر النسائي 

من خال 3 برامج تعتني بسباحة السيدات 
تدريــب  برنامــج  اللياقــة،  برنامــج  منهــا 
اليوميــة  التدريبــات  وبرنامــج  الســيدات 
برياضــة  االرتقــاء  ســبيل  فــي  الصباحيــة؛ 
المــرأة على الصعيد المحلي. ويشــرف على 
البرامــج مدربــات أصحاب خبــرة كبيرة في 

هذه الرياضة.
وكشــف الرئيــس عــن سلســلة مــن البرامــج 
ضمــن  تأتــي  التــي  الشــهرية  التدريبيــة 
وتشــمل   7 وهــي  الجديــدة  إســتراتيجيته 
برنامــج تعليــم الســباحة لألطفــال، برنامــج 
التدريبــات  برنامــج  المواهــب،  اكتشــاف 
والســيدات،  للرجــال  الصباحيــة  اليوميــة 
برنامــج اللياقــة للســيدات، برنامــج تدريب 
الســيدات، برنامــج اللياقة للرجــال، برنامج 

تدريب الرجال.
وتابــع الرئيــس بقولــه: إن االتحــاد ينتهــج 
بتحســين  المتعلقــة  اإلســتراتيجية  مســار 
مــوارد الدخــل الذاتيــة، التــي تشــجع عليهــا 
اللجنــة األولمبيــة، مشــيًرا إلــى أن االتحــاد 
باســتغال  ترتبــط  حلــول  إليجــاد  ســعى 
وزارة  وفرتهــا  التــي  الرياضيــة  المنشــآت 
شــؤون الشــباب والرياضة حســن استغال، 

وبحث سبل تشغيلها بشكل مناسب وسليم 
يحقق االستفادة الفنية واإلدارية والمالية.

أو  مشــاكل  مــن  االتحــاد  يواجــه  وعمــا 
إي  وجــود  بعــدم  الرئيــس  أفــاد  صعوبــات 
عراقيــل ومشــكات تذكــر، فعمــل االتحــاد 
البحريني للسباحة يعتمد على فريق العمل 
الواحــد الــذي يتيح إمكان إعداد مناخ عمل 
يكــون مائًمــا لعنصــر اإلبــداع، فالمنظومــة 
الواحــدة التي يعمــل عليها االتحاد، تســعى 
ظــل  فــي  الســباحة  رياضــة  خدمــة  إلــى 

لألعمــال  الملــك  جالــة  ممثــل  توجيهــات 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، والدعم الغيــر محدود 
مــن النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 

خليفة.
واختتــم رئيس االتحاد البحريني للســباحة 
المستشــار باإلشــادة بالرؤية الثاقبة والدور 
البارز لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بــن حمــد آل خليفــة  الشــيخ خالــد  وســمو 
فــي تنفيــذ رؤى وتطلعات القيادة الرشــيدة 
ومســاهمات ســموهما الفاعلــة فــي االرتقاء 
بالحركــة الشــبابية والرياضيــة، مــن خــال 
تطبيق العديد من المبادرات، وال ننســى أن 
نشــيد بالجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا وزارة 
أيمــن  بقيــادة  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  المؤيــد 
مــن خــال التنســيق المســتمر والمثمــر بين 
االتحــاد البحريني للســباحة ومراكز تمكين 
الشــباب من ناحية وقســم صيانة المنشــآت 

الرياضية من ناحية أخرى.

من منافسات السباحة

االتحاد يســعى الســتقطاب العنصر النســائي عبــر 3 برامج
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ج الالعــب وائــل القاســمي بــكأس المركــز األول لبطولــة االتحــاد التصنيفيــة  ُتــوِّ
الثانية للبليارد 2019 التي نظمها االتحاد البحريني للبليارد والســنوكر والدارتس، 

واختتمت منافساتها األسبوع الماضي على صالة نادي رونيز للبليارد في قاللي.

جــاء ذلــك بعد الفوز الجدير والمســتحق 
القائــد  إبراهيــم  نظيــره  علــى  للقاســمي 
“حامــل اللقب” في المباراة النهائية التي 
جمعتهمــا بنتيجــة )8/ 13(؛ ليجــّرده مــن 

لقبه. 
وفــي مبــاراة تحديــد المركزيــن الثالــث 
بيــن الاعبيــن عبــدهللا عيســى  والرابــع 
وحبيــب الخبــاز، فــاز عيســى بالمواجهة 
خانــة  إلــى  لينضــم  )4/ 11(؛  بنتيجــة 

المتوجين في البطولة. 
وعقــب المواجهــة النهائية، تّمت مراســم 
التتويج بحضور كل من مدير المنتخبات 
والســنوكر  للبليــارد  البحرينــي  باالتحــاد 
والدارتس حســين بوبشــيت وأمين ســر 
االتحــاد إحســان حاجــي ومديــر االتحاد 
أحمد مبارك وإداري االتحاد نبيل سعيد، 

المركــز  بــكأس  القاســمي  ُتــوج وائــل  إذ 
المركــز  بــكأس  القائــد  وإبراهيــم  األول 
المركــز  بــكأس  محمــد  وعيســى  الثانــي 
الثالــث وتكريــم حبيــب الخبــاز الحتاله 

المركز الرابع.
بعــد  بالبطولــة  القاســمي  فــوز  وجــاء 

لُيتــوج  باالنتصــارات  حافــل  مشــوار 
جهــوده المميــزة التــي قدمها، إذ اســتهل 
المنافســات بالفــوز علــى فيصــل البنكــي 
 ،)9 /6( صبــاح  حســن  علــى  ثــم   ،)9 /5(
وفــاز علــى إبراهيم غلــوم )4/ 9(، ثم على 

عبدهللا عيســى )7/ 9(، ليواجه فهد خلف 
فــي الــدور الـــ 8 ويتغلــب عليــه )5/ 11(، 
وفــي دور الـــ 4 والــذي وصــل مــن خالــه 
للمبــاراة النهائيــة تخطــى عقبــة عبــدهللا 

عيسى )6/ 11(.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

القاسمي ُيتّوج بكأس تصنيفية البليارد 2019

تتويج عيسى محمد بكأس المركز الثالث

تكريم حبيب الخباز صاحب المركز الرابع

تتويج القاسمي بكأس المركز األول

صورة تجمع أصحاب المراكز األربعة األولى

لقطة جماعية للمتوجين مع مسؤولي اتحاد البليارد

علي مجيد

تأخــر الالعــب األردنــي محمد الــداود عن االلتحــاق بتدريبات فريقــه األهلي، الذي 
تعاقد معه لتمثيل صفوفه بالموسم الرياضي الجديد 2019 بسبب االمتحانات.

مــن  االنتهــاء  الــداود  الاعــب  وينتظــر 
جامعــة  فــي  الجامعيــة  االمتحانــات 
بتدريبــات  لالتحــاق  تمهيــًدا  اليرمــوك 
فريقــه الــذي بــدء العــدة بقيــادة مدربــه 
لمنافســات  الســعدون  عيســى  الوطنــي 
لكــرة  الممتــاز  حمــد  بــن  ناصــر  دوري 
القــدم بعدمــا نجــح األصفر في انتشــال 
الدرجــة  دوري  مصــاف  مــن  نفســه 
الثانيــة. وبحســب المعلومــات المتاحــة، 
البحريــن  إلــى  يصــل  قــد  الــداود  فــإن 
فــي  لــم يكــن  المقبلــة أن  خــال األيــام 

بدايــة الشــهر المقبــل؛ مــن أجــل اجتيــاز 
الفحوصات الطبية وتوقيع العقد بشكل 

رسمي مع الكتيبة األهاوية.
وال يعتبــر الــداود غريًبــا أو جديــًدا علــى 
الكــرة البحرينيــة، إذ ســبق له المشــاركة 
فــي دورينــا وتحديــًدا مــع فريــق الحــد، 
آنــذاك،  البطــوالت  بعــض  حقــق  الــذي 
وقــد يكــون صفقــة جيدة لفريــق األهلي 
الســاعي؛ إلثبات نفســه بين أندية دوري 
الكبــار والرجــوع لدائــرة المنافســة مــن 

جديد.

حوراء جعفراالمتحانات تؤخر محترف األهلي

محمد المجبل

أطاح “حامل 
اللقب” بجدارة... 

وعيسى يظفر 
بالمركز الثالث



تماشــًيا مع توجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، ورؤى النائــب األول لرئيــس المجلــس 
األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
ومســاعي ومبــادرات ســموهما فــي تطويــر المنظومــة الرياضيــة، أصدر رئيــس االتحــاد البحريني 
للســباحة محمــد أحمــد مجبــل قراريــن، بموجبهما يلزم على جميع منتســبي االتحــاد عمل الفحص 

الطبــي الشــامل؛ لتقريــر الحالــة الصحيــة لهم بدًءا من الموســم المقبلبما في ذلــك فحوصات أمراض 
القلــب والــدم. مــن جانــب أخــر، قــرر االتحــاد البحريني للســباحة، إعفاء أبناء شــهداء الواجــب من دفع 

رســوم الدورات التعليمية والتدريبية باالتحاد؛ تقديًرا لما قدمه ذووهم من تضحية وفداء للوطن وتأســيا 
بمــا تقدمــه حكومتنــا الرشــيدة التــي تضع نصــب أعينهــا االهتمام بأبناء شــهداء الواجــب. يذكر أن 
االتحــاد البحرينــي للســباحة كان قــد خصــص 12 مقعــد فــي برامجــه التعليمية للمؤسســة الخيرية 

الملكية لأليتام.

شــارك االتحــاد البحرينــي لرياضــة ذوي اإلعاقــة فــي ورشــة عمل 
تدريبيــة وتحكيميــة لرفــع األثقال نظمهــا االتحــاد البحريني لرفع 
األثقال بالتعاون واإلشراف من قبل اللجنة التنظيمية التحكيمية 
بقاعــة   2019 25 - 27 يوليــو  مــن  الفتــرة  األثقــال، خــالل  لرفــع 

المحاضرات بنادي الدير الثقافي والرياضي. 
وشــارك فــي الورشــة من االتحــاد البحريني لرياضــة ذوي اإلعاقة 
كل مــن المــدرب يعقــوب يوســف الــذوادي، والمــدرب عمــاد مــراد 

والالعب حسن الدرازي. 
وتضمنــت الورشــة التــي حاضــر فيهــا نخبة مــن المحاضرين وهم 
الحكــم الدولــي رئيس لجنة رفــع األثقال باالتحــاد البحريني لرفع 
األثقال علي عبدهللا يوســف، والمــدرب الدولي المحترف الكابتن 

خضيــر عبــاس باشــا، والمدربــة الدوليــة المحترفة الكابتــن أميرة 
إبراهيــم علــي، الجوانــب التحكيمية وشــرح القانــون الدولي لرفع 
األثقــال، وآخــر المســتجدات الفنيــة للتحكيم، وطريقة اســتخدام 
تقنيــة الكاميــرات فــي الجوانــب التحكيميــة، وكيفيــة اســتضافة 
إلــى  التنظيــم، إضافــة  القاريــة والعالميــة ومتطلبــات  البطــوالت 
الجوانب التدريبية النظرية والتطبيق في رفع األثقال، وفن أداء 

الرفعات الكالسيكية.

“ذوي اإلعاقة” يشارك في ورشة “األثقال”فحص طبي لمنتسبي اتحاد السباحة

اختتمــت مســاء أمــس األول ورشــة العمــل التدريبيــة والتحكيميــة لرفــع األثقــال 
التــي أقامهــا االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقال بالتعاون واإلشــراف من قبــل اللجنة 
التنظيمية التحكيمية لرفع األثقال وذلك في الفترة من 25 حتى 27 من شهر يوليو 

الجاري في قاعة المحاضرات نادي الدير الثقافي والرياضي. 

وشــهدت الــدورة مشــاركة أكثــر مــن 30 
ودول  البحريــن  مملكــة  مــن  مشــاركا 
وشــهدت  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
الذيــن  المشــاركين  بيــن  كبيــرا  تفاعــال 
مــن  القصــوى  االســتفادة  علــى  حرصــوا 
هــذه الــدورة ألهميتها الكبيــرة، إذ حاضر 
فيهــا نخبة مــن المحاضريــن وهم الحكم 
الدولي رئيس لجنة رفع األثقال باالتحاد 
عبــدهللا  علــي  األثقــال  لرفــع  البحرينــي 
باتحــاد  الفنيــة  اللجنــة  رئيــس  يوســف، 
غــرب آســيا لرفــع األثقــال، رئيــس اللجنة 
الخليجيــة  التنظيميــة  باللجنــة  الفنيــة 
لرفع األثقــال، وتضمنت الدورة الجوانب 
الدولــي  القانــون  وشــرح  التحكيميــة 
لرفــع األثقــال، آخــر المســتجدات الفنيــة 
تقنيــة  اســتخدام  وطريقــة  للتحكيــم، 
التحكيميــة،  الجوانــب  فــي  الكاميــرات 
القاريــة  البطــوالت  اســتضافة  وكيفيــة 
والعالميــة ومتطلبــات التنظيــم، وكذلــك 
الجوانــب التدريبيــة النظريــة والتطبيــق 
الرفعــات  أداء  وفــن  األثقــال،  رفــع  فــي 

الكالسيكية.
كمــا حاضــر فــي الــدورة المــدرب الدولي 
المحتــرف الكابتــن خضيــر عيــاش بــاش 
الكابتــن  المحترفــة  الدوليــة  والمدربــة 
أميــرة إبراهيــم علــي، اللذيــن تحدثــا عن 

الجوانب التدريبية والفنية.
وألقــى رئيــس اتحــاد غــرب آســيا لبنــاء 

األجســام واللياقــة البدنيــة النائــب األول 
لرئيــس اتحــاد غــرب آســيا لرفــع األثقــال 
العربــي رئيــس  مســاعد رئيــس االتحــاد 
االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقال ســلطان 
رحــب  الــدورة  ختــام  فــي  كلمــة  الغانــم 
بلــدان  مختلــف  مــن  بالمشــاركين  فيهــا 
مجلــس التعاون، مؤكــًدا أهميتها الكبيرة 
المشــاركين؛  مســتويات  علــى  وتأثيرهــا 
خصوًصــا أنهــا تواكــب كل مــا هــو جديــد 
فــي عالم هذه اللعبة مــن النواحي الفنية 
والتدريبيــة والتحكيميــة، موجها الشــكر 
التنظيميــة  للجنــة  الجزيليــن  واالمتنــان 
الخليجيــة لدعمهــا الــدورة ونــادي الديــر 
الثقافــي والرياضي وجميــع المحاضرين 
والمشــاركين، ومؤكًدا حــرص اتحاد رفع 
األثقــال علــى إقامــة مثــل هذه الــدورات 
التــي تنعكــس علــى مســتويات منتســبي 
اللعبــة ويســاهم في تطويرهــا من جميع 

الجوانب.
الثقافــي  الديــر  نــادي  رئيــس  ألقــى  كمــا 
والرياضــي عيســى الماضــي كلمــة أعرب 
فيهــا عــن ســعادته بالتعــاون البنــاء بيــن 
ومرحًبــا  األثقــال  رفــع  واتحــاد  النــادي 
بجميع المشــاركين، ومؤكــًدا تطلع النادي 
يحقــق  بمــا  التعــاون  أوجــه  مــن  لمزيــد 
األهــداف المنشــودة. وختامــا تــم توزيــع 
الــدروع  وتبــادل  المشــاركة  شــهادات 

التذكارية.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

ــرار ــم ــت ــاد يــؤكــد االس ــ ــح ــ ــرح واالت ــ ــا ط ــم ــم ب ــه ــاب ــج الــمــشــاركــون أعـــربـــوا عـــن إع

ختام ناجح لورشة العمل التدريبية والتحكيمية لرفع األثقال

لقطات من الدورة
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وصــل الوفــد الرياضــي لمملكــة البحريــن إلى 
مدينة ســوريس السويســرية للمشاركة ضمن 
منافســات بطولــة العالــم لأللعــاب البارالمبيــة 
للناشــئين، التــي ســتقام فــي مدينــة نوتويــل 
بسويســرا مــن 1 لغايــة 4 أغســطس المقبــل، 
برئاسة عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 

لرياضة ذوي اإلعاقة جاسم البردولي.
الالعبيــن  تســجيل  إجــراءات  الوفــد  وأنهــى 
للمشــاركة في البطولة خالل اجتماع االستعالم 
المبدئــي الــذي أقيــم صبــاح أمــس األحــد فــي 
المركز السويسري البارالمبي، إذ حضر االجتماع  
رئيــس الوفــد جاســم البردولــي، واألميــن العــام 
الماجــد،  علــي  البحرينيــة  البارالمبيــة  للجنــة 
والمديــر التنفيــذي لالتحــاد البحرينــي لرياضــة 
خاللــه  وتــم  الــذوادي،  صبــاح  اإلعاقــة  ذوي 
االطــالع على بروتوكــوالت البطوالت واألنظمة 
واللوائــح واإلجــراءات الالزمــة وترتيبات حفل 

االفتتاح الذي سيقام يوم الخميس المقبل.
خــالل  رياضييــن   4 البحريــن  يمثــل  وســوف 

البطولة العالمية التي تشارك فيها المملكة للمرة 
األولــى وفــي نســختها الثانيــة بعــد إقامتهــا في 
العام 2017، إذ ســيتنافس إلياس الياسي ضمن 
بإشــراف  جــري  و400  و200   100 منافســات 
نصــار  جانــب  إلــى  يوســف،  رمضــان  المــدرب 
المريســي لمنافسات 100 و200 و400 بإشراف 
المــدرب علــي الغــزال، إضافــة إلــى ســعد محمد 
ومريــم  والجلــة،  والرمــح  القــرص  لمنافســات 
الحميدي للقرص والصولجان بإشــراف المدرب 

يوسف الرفاعي.
ويعمــل االتحــاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة 
ذوي  مــن  البحرينييــن  الرياضييــن  إلدخــال 
العزيمــة بمختلــف األعمار في أجــواء البطوالت 
الدوليــة بشــكل مســتمر، مــا يســهم فــي تطويــر 
مســتويات الرياضييــن واكتســابهم الخبــرة في 
مشــاركاتهم المقبلة على جميع المستويات، إلى 
جانــب تلبيــة طموحــات اللجنــة نحــو اســتدامة 

المنافسة العالمية.

البردولي: المشاركة تهدف 

للتطوير وإكسابهم الخبرة

إدارة  مجلــس  عضــو  الوفــد  رئيــس  وأكــد 
اإلعاقــة  ذوي  لرياضــة  البحرينــي  االتحــاد 
تأتــي  المشــاركة  هــذه  أن  البردولــي  جاســم 
بهــدف تطويــر وصقــل مهــارات الرياضييــن 

خــالل  مــن  العزيمــة  ذوي  مــن  الناشــئين 
احتكاكهــم بزمالئهــم الرياضيين من مختلف 
دول العالم واكتســاب الخبرة التي ستنعكس 
عليهم إيجابا مســتقباًل. وأشــار إلى أن هدف 
البارالمبيــة  اللجنــة  مــع  بالتعــاون  االتحــاد 
البحرينييــن  الرياضييــن  إدخــال  البحرينيــة 
وذلــك  الدوليــة،  البطــوالت  أجــواء  فــي 

الجهتيــن  بيــن  الموضوعــة  الخطــط  ضمــن 
الرياضيتيــن لرفــع عــدد المشــاركات الدولية، 
مشيًدا باالهتمام والدعم الكبيرين من رئيس 
اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة الشــيخ محمد 
بــن دعيج آل خليفة إلى الرياضيين وحرصه 

على إشراكهم في البطوالت العالمي.
وأثنــى رئيــس الوفــد علــى الجهــود الكبيــرة 

لرياضــة  البحرينــي  االتحــاد  يبذلهــا  التــي 
ذوي اإلعاقــة، إلــى جانــب المدربيــن وعملهم 
للوقــوف  الماضيــة؛  األشــهر  فــي  المتواصــل 
لهــذه  للرياضييــن  التامــة  الجهوزيــة  علــى 
البطولة، معرًبا عن تمنياته لهم دوام التوفيق 
والنجاح وأن يمثلوا البحرين خير تمثيل في 

المحافل الدولية.

االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة

وفد البحرين يصل مدينة سوريس السويسرية

جانب من اجتماع االستعالم المبدئي الوفد البحريني لحظة وصوله إلى مقر إقامته جاسم البردولي

جانب من الورشة

اللجنة اإلعالميةاالتحاد االبحريني للسباحة - المركز اإلعالمي



انتقال مزدوج
أصبحت التكهنات حول انتقال جاريث بيل إلى جيانغســو ســونينغ من أشــهر القصص 
الكرويــة فــي فترة االنتقاالت الصيفية الجارية لكن حتى إذا وقع الالعب الويلزي على 
عقــد مــع النــادي الصينــي فهــذا ال يضمــن أنه ســيظهر هناك في الــدوري الممتــاز في أي 

وقت قريب.

وذكرت تقارير هذا األسبوع أن بيل سيوقع 
علــى عقــد لمــدة 3 ســنوات مــع جيانغســو؛ 
جنيــه  مليــون  علــى  أســبوعيا  ليحصــل 
إســترليني )1.24 مليون دوالر( بعد الرحيل 
عــن ريــال مدريــد عقــب قضــاء 6 ســنوات 
هناك والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع 

مرات والدوري اإلسباني العام 2017.
لكــن التوقيــع على عقد مــع الفريق الصيني 
ال يعني بالضرورة أن يظهر الالعب الويلزي 

فــي الملعــب فــي أول مبــاراة للفريــق بعــد 
انتهاء انتقاالت منتصف الموسم هناك يوم 

األربعاء المقبل.
وســيلعب جيانغســو مــع قوانغتشــو آر أنــد 
إف يوم الجمعة وسط منافسة ثالثية على 
اللقب بين قوانغتشــو إيفرجراند وشــنغهاي 

سيبج وبكين جوان.
وفــي المقابل يأمــل كوزمين أوالريو مدرب 
جيانغســو أن ينهــي المســابقة فــي المركــز 

الرابــع لكــن ربما ال يكون بيل في حاجة إلى 
الشعور بالقلق بشأن مستوى الفريق.

وتملك شــركة ســونينغ لألجهزة الكهربائية، 
الصينــي  النــادي  علــى  اســتحوذت  والتــي 

قــرب نهايــة 2015، حصــة غالبيــة أيضا في 
العمــالق اإليطالــي إنترناســيونالي وال يزال 

هناك إمكان النتقال بيل على سبيل اإلعارة 
إلى بطل إيطاليا 18 مرة.

وســبق أن حــدث تعــاون كبير بيــن الناديين 
وانتقل ترينت سينســبيري مدافع أســتراليا 
إلــى إنترناســيونالي بطريقــة مشــابهة فــي 
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وفــي االتجــاه المقابــل انتقــل الجنــاح إيــدر 
إنترناســيونالي  مــن  قادمــا  إلــى جيانغســو 
العــام الماضي، بينما أصبح المدافع ميراندا 
بعــد  الصينــي  للفريــق  المنضميــن  أحــدث 

رحيله عن الفريق اإليطالي.
وفــي ظــل التعــاون المشــترك بيــن الناديين 
تبــدو فرصــة وجــود بيــل فــي ســان ســيرو 

كبيرة.

وكاالت

جاريث بيل

وكاالت

وكاالت وكاالت

أكــد المديــر الفني لليفربول يورجن كلوب، عدم امتالك فريقه القوة 
الشــرائية التــي تتمتــع بهــا أنديــة أخــرى، وهــو مــا ال يضمــن تحقيــق 

أفضل النتائج دائًما في عالم كرة القدم.

وقــال كلــوب، في تصريحات لصحيفة “تليجراف”: “العام الحالي ليس 
نهاية األمر لليفربول، هناك سوق انتقاالت أخرى في العام المقبل”.

وأضــاف “هــذا الفريق جيد حًقا، وأنفقنا عليــه الكثير، اآلن علينا العمل 
به”.

وتابــع “ال أســتطيع التعليــق علــى مــا تقــوم بــه األندية األخــرى، ال أعلم 
كيف يفعلون ذلك.. علينا دفع فواتير، آسف، الكل عليه دفع فواتير”.

وأكمل “اســتثمرنا أموااًل في هذا الفريق، ربما لم نفعل ذلك اآلن، لكننا 
لسنا في أرض األحالم لنحصل على ما نريد”.

وواصــل “ال نســتطيع فعــل ذلــك باســتمرار، هنــاك 4 أنديــة فــي العالــم 
فقط تقدر على ذلك، وهي ريال مدريد وبرشــلونة ومانشســتر ســيتي 

وباريس سان جيرمان، إنهم يحصلون على كل ما يريدونه”.
وأوضــح كلــوب “أعلم كيف ســيفهمون كالمــي، أنني غيــور مثاًل، لكني 
لســت كذلــك علــى اإلطــالق.. ال يوجد ما يضمــن لك الفوز على ليســتر 
ســيتي فــي ملعــب ممتلــئ بالثلج فقط ألنــك تعاقدت مــع 5 العبين، ال 

ضمان لذلك”.
وأتم “ســنخوض مباريات متوســطة، وهذا ال يعني أننا في حاجة إلى 
العبيــن آخريــن، فقــط يعنــي أننا نحتــاج فريًقا جاهــًزا ليــوم مثل هذا، 

وهذا ما يتوجب علينا فعله”.

يرغب المهاجم األرجنتيني باولو ديباال في الحفاظ على مركزه في فريق يوفنتوس بطل الدوري اإليطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية األخيرة، 
في ظل ما تردد عن احتمال عرضه ضمن صفقة لضم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد اإلنجليزي، بحسب تقارير صحافية إيطالية.

المهاجــم  أن  إيطاليــا”  “ســكاي  شــبكة  وأفــادت 
األرجنتينــي البالــغ 25 عامــا “يريــد أن يبقى في 
يوفنتــوس ويقاتل من أجل مركزه في إشــراف 
نهايــة  بعــد  تولــى  الــذي  ســاري”  ماوريتســيو 
الموســم المنصــرم، مقاليــد اإلدارة الفنيــة لنادي 
الســيدة العجــوز قادما من تشلســي اإلنجليزي، 

خلفا لماسيميليانو أليغري.
وأشــارت الشــبكة الــى أن “يوفنتــوس يســتعد 
لتقديــم عــرض لضــم مهاجم مانشســتر يونايتد 
إلدراج  اســتعداد  علــى  وهــو  لوكاكــو،  روميلــو 
المهاجــم األرجنتينــي كجزء من هــذه الصفقة”، 
تورينــو،  فــي  يبقــى  أن  “يريــد  األخيــر  لكــن 
وقــد يعــود مــن إجازتــه الصيفيــة قبــل الموعــد 
المحدد؛ ليبدأ التأقلم بشــكل مبكر مع األساليب 

التدريبية لساري”.
ومــن المتوقع أن يلتحق ديباال بصفوف الفريق 
فــي الخامس من أغســطس اســتعدادا للموســم 
الجديــد، علمــا أن النــادي منحــه إجــازة إضافية 
بعد مشاركته مع منتخب بالده في بطولة كوبا 

أميركا هذا الصيف.

ويدافــع ديبــاال عن ألوان يوفنتــوس منذ صيف 
العــام 2015 حيــن انضم إلــى صفوفه قادما من 
باليرمو. وهو قدم أداء متفاوتا في الموســمين 

األخيرين، اذ أنهى موسم 2017 - 2018 مع 26 
هدفــا فــي 46 مبــاراة فــي مختلف المســابقات، 
انضمــام  شــهد  الــذي   2019  -  2018 وموســم 
الــى  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي  المهاجــم 
يوفنتوس، مع 10 أهداف فقط في 42 مباراة.

فــي المقابل، انضم لوكاكو إلى صفوف يونايتد 
قادما من إيفرتون في صيف 2017، في صفقة 
قــدرت قيمتهــا بـــ75 مليــون جنيــه اســترليني، 
قياســيا النتقــال العــب  رقمــا  وشــكلت حينهــا 
بيــن ناديين إنجليزيين. لكنه يشــكل في اآلونة 
األخيــرة محــور تقاريــر انتقال محتمل، الســيما 
إلــى إيطاليــا حيث ســبق للمديــر الرياضي إلنتر 
ميــالن بييــرو أوســيليو أن أعلــن فــي يوليــو أن 
ناديه دخل في مفاوضات مع نادي “الشــياطين 

الحمر” لضم الدولي البلجيكي.
لكن التقارير تشير إلى أن يونايتد رفض عرضا 
أوليا من إنتر بقيمة تقارب 54 مليون جنيه من 
أجــل الالعــب، وأن النــادي اإلنجليزي يريد على 
األقل الحصول على المبلغ ذاته الذي دفعه؛ من 

أجل الحصول على خدماته.

جلس ميك شــوماخر في ســيارة والده مايكل التي نال بها لقب بطولة العالم لســباقات فورموال 1 للســيارات في 2004 مع فيراري، 
يوم السبت، ووجدها مناسبة له.

والــذي  عامــا   20 عمــره  البالــغ  الســائق،  ونفــذ 
ينافــس في سلســلة ســباقات فورمــوال 2، لفات 
عــدة علــى حلبــة هوكنهايــم، فــي الســيارة التي 
قادهــا والــده للفــوز فــي 13 مــن 18 ســباقا فــي 

2004 لينال بها لقبه السابع واألخير.
الحلبــة  علــى  مــرات   4 األب  شــوماخر  وفــاز 
األلمانيــة ليرتقي بشــهرة البطولة في بالده إلى 

آفاق جديدة.
التــي  بنيتــون  ســيارة  قــاد  الــذي  ميــك  وقــال 
1994 علــى حلبــة ســبا  بهــا والــده فــي  شــارك 
-فرانكورشــان فــي 2017 “مــن الرائــع أن أقــود 
السيارة هنا خصوصا أني أعلم أن والدي جلس 

فيها، وهي مناسبة لي”.
أكاديميــة  أعضــاء  أحــد  وهــو  ميــك،  وشــارك 
فيراري واختبر سيارة الفريق هذا الموسم، في 
فورمــوال 2 بعــد أن حصد لقب سلســلة فورموال 

3 األوروبية في العام الماضي.
ويحتل ميك المركز 15 في الترتيب العام، لكنه 
عانــى من موســم متقلب وكانــت أفضل نتيجة 

لــه حيــن احتــل المركز الرابع في النمســا الشــهر 
الماضــي. وقــال فرانتــس توســت مديــر فريــق 
تورو روسو الذي عمل مع رالف شوماخر شقيق 
مايــكل فــي فريق وليامــز “أعتقــد أن ميك قدم 
أداء جيــدا للغاية في بعض الســباقات وتعرض 

لحوادث في سباقات أخرى لكنه موسم للتعلم. 
أنا واثق أنه سيشق طريقه إلى فورموال 1”.

ولــم يظهــر مايــكل شــوماخر علنــا منــذ تعرضــه 
إلصابــات خطيــرة في الــرأس أثنــاء التزلج في 
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وكاالت

قال كورنل ماركوليسكو، المدير التنفيذي لالتحاد الدولي للسباحة، إنَّه يأمل 
في عدم تكرار وقائع االحتجاج على منصات التتويج التي حدثت في بطولة 
العالم الجارية، وهدد بتجريد السباحين من ميدالياتهم في حال تكرار ذلك.

هورتــون،  مــاك  األســترالي  ورفــض 
الفائز بميدالية فضية، مشاركة منصة 
التتويج مع الصيني سون يانج خالل 
مراســم توزيــع ميداليــات ســباق 400 
متــر حــرة، بينمــا تجاهــل البريطانــي 
دونكان سكوت منافسه الصيني على 

المنصة بعد سباق 200 متر.
هــذه  إن  ماركوليســكو،  وقــال 
االحتجاجــات “مؤســفة”، كمــا يعتقــد 
أن هــذه الوقائــع تســببت فــي التأثيــر 

بشكل سلبي على سمعة الرياضة.
مــن  الســباحين  تجريــد  يتــم  وربمــا 
ميدالياتهــم في حــال تكرار مثل هذه 
الوقائع في المســتقبل؛ ألن هذا “جزء 

من العقوبة”.
وقال المســؤول الروماني للصحفيين 
الدولــي  االتحــاد  سياســة  إن  أيًضــا 
قضايــا  مناقشــة  بعــدم  تتعلــق 

يصــدر  حتــى  الجاريــة  المنشــطات 
القرار النهائي.

ووصــف االتحــاد الدولي بأنــه يتحلى 
“بشفافية تامة”، وأنه كان سّباقا دائما 

في مكافحة المنشطات.
بعــد  ماركوليســكو  تعليقــات  وتأتــي 
اعتــراف الســباحة األســترالية شــاينا 
جــاءت  لهــا  عينــة  نتيجــة  بــأن  جــاك 
الشــهر  محظــورة  لمــادة  إيجابيــة 
الماضي. وانسحبت جاك من تشكيلة 
أســتراليا قبــل انطــالق بطولــة العالــم 

مباشرة.
ودافــع االتحــاد األســترالي عــن قراره 
جــاك  عينــة  نتيجــة  علــى  بالتســتر 
فــي وقــت ســابق حيــث شــن زميلهــا 
هورتــون فــي الوقــت ذاتــه انتقــادات 

علنية ضد سون في جوانج جو.

االحتجاج مرفوض

وكاالت

طالب أتلتيكو مدريد، بإلغاء البطاقة الحمراء 
خــالل  كوســتا،  دييجــو  عليهــا  حصــل  التــي 

مواجهة ريال مدريد، في كأس األبطال.
ونــال دييجو، بطاقــة حمراء بعد اشــتباكه مع 
دانــي كارفاخــال، فــي المبــاراة التــي فــاز بهــا 
األتليتي 3-7، وسجل فيها كوستا )4 أهداف(.
فــإن  اإلســبانية،  “مــاركا”  صحيفــة  وبحســب 
إرشادات البطولة تشير إلى أن عقوبة البطاقة 

الحمراء هي اإليقاف لمباراة واحدة.

أتلتيكــو  العــب  يورينتــي  ماركــوس  وكان 
مدريد، قد تلقى بطاقة حمراء خالل مواجهة 
رفعهــا،  تــم  لكــن  المكســيكي،  غواداالخــارا 

ليشارك الالعب أمام ريال مدريد.
 10 يــوم  يوفنتــوس  مــع  أتلتيكــو  ويلتقــي 
اســتعدادات  آخــر  فــي  المقبــل،  أغســطس 

الفريقين للموسم الجديد.
ويرغب النادي اإلســباني في مشــاركة، كوستا 

بهذه المباراة.

استئناف أتلتيكو

دييجو كوستا

حلم العودة
لم يفقد النجم البرازيلي داني ألفيس، األمل في االنتقال لبرشلونة، في الميركاتو 

الصيفي الجاري، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ووفًقــا لصحيفــة “مونــدو ديبورتيفــو” 
عاًمــا(   36( ألفيــس  فــإن  اإلســبانية، 
مــن  األول  األســبوع  حتــى  ســينتظر 
تحقيــق  فــي  أمــال  المقبــل،  أغســطس 
حلمــه بختــم حياتــه الكرويــة مرتدًيــا 

قميص البارسا.
خدماتــه  عــرض  قــد  ألفيــس  وكان 
البارســا جوســيب ماريــا  علــى رئيــس 
لــإدارة  األمــر  رفــع  الــذي  بارتوميــو، 
الالعــب  ضــم  رفضــت  والتــي  الفنيــة 

بداعي تقدمه في العمر.
رغبــة  الســتغالل  ألفيــس،  ويســعى 
برشــلونة القويــة فــي ضــم نيمــار، مــن 
عقــد صفقــة  وإمــكان  ســان جيرمــان، 
الالعــب  خاللهــا  مــن  يعــود  تبادليــة، 

الكتالونــي،  النــادي  إلــى  البرازيلــي 
الظهيــر  ســيميدو،  نيلســون  ويكــون 
األيمــن للبارســا ضمنهــا، بحيــث يرحــل 

إلى باريس.
ســان  إلــى  ســيميدو،  رحيــل  وحــال 
جيرمان، سيضطر برشلونة للتعاقد مع 
ظهيــر أيمــن لتعويضه، ما يفتــح الباب 

أمام عودة ألفيس للنادي الكتالوني.
فــي  العــب  كأفضــل  ألفيــس  واختيــر 
بطولــة كوبا أميركا األخيــرة بالبرازيل، 
والتــي تــوج بهــا منتخــب بــالده للمــرة 

التاسعة في تاريخه.
وارتبط اسم ألفيس باالنتقال إلى أكثر 
مــن ناد منــذ رحيله عن ســان جيرمان، 
مثل توتنهام، إنتر ميالن ويوفنتوس.

وكاالت

داني ألفيس



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

فازت شركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز( بجائزة “Patron’s Award” في مجال السالمة للعام 2019 عن قطاع النفط والغاز من الجمعية 
الملكية للوقاية من الحوادث بالمملكة المتحدة، متفوقة على كبريات الشــركات العالمية المشــاركة؛ تقديرا واعترافا بأدائها الباهر وســجلها 
المتميز في مجال الصحة والســالمة ألكثر من 35 ســنة، إذ يقتصر منح مثل هذه الجوائز للشــركات التي تحظى بســجل متميز ألكثر من 25 
ســنة فــي مجــال الصحــة والســالمة. كما فازت الشــركة أيضا بجائزتي المركز األول والســجل المميز في الســالمة من جمعيــة مصنعي الغاز 

األميركية. 

وتســلم الرئيــس التنفيــذي الشــيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة بحضور المدير العام لإلنتاج 
الصحــة  مجــال  فــي  الجائــزة  أحمــد،  خالــد 
للجمعيــة  التنفيــذي  الرئيــس  والســامة مــن 
بالمملكــة  الحــوادث  مــن  للوقايــة  الملكيــة 
المتحــدة أيــرول تايلــور، فــي احتفــال كبيــر 
أقيــم فــي العاصمــة البريطانيــة تحــت رعاية 
ملكــة بريطانيا جالة الملكة إليزابيث الثانية 
لتكريم الشــركات والمؤسســات المتميزة في 
مجــال الصحــة والســامة والبيئة فــي إنجاز 

كبير على المستوى العالمي. 
وتعــد هــذه اإلنجــازات رصيــدا قيمــا يضــاف 
إلــى اإلنجــازات والمكتســبات التــي حققتهــا 
الشــركة فــي هــذا المجــال، إذ يأتــي حصــول 
فــي  العالميــة  الجوائــز  هــذه  علــى  الشــركة 
مجال الســامة؛ ليؤكد ما تحظى به الشــركة 
مــن اعتــراف بســجلها المتميــز فــي الصحــة 
عالميــة  مؤسســات  مــن  والبيئــة  والســامة 
مرموقــة مــن خــال تطبيــق معاييــر صارمــة 
الجوائــز  هــذه  مثــل  علــى  للحصــول  أهلتهــا 

القيمة.
بــن  محمــد  الشــيخ  أدلــى  المناســبة  وبهــذه 
خليفــة آل خليفــة بالتصريح التالي “يســرني 
فــي البدايــة أن أتقــدم إلــى رئيــس وأعضــاء 
مجلس إدارة شــركة بناغاز وشــركة التوسعة 
وجميع العاملين بخالص التهنئة بفوز الشركة 
بالجائزة عن قطاع النفط والغاز من الجمعية 
بالمملكــة  الحــوادث  مــن  للوقايــة  الملكيــة 

المركــز األول والســجل  المتحــدة وجائزتــي 
المميز في الســامة من جمعية مصنعي الغاز 
األميركية. كما يســعدني أن أشيد بتوجيهات 
ومتابعــة مجلــس إدارة الشــركة تجــاه رفعــة 
وازدهــار الشــركة وموظفيهــا والوصــول بهــا 
إلى مصاف الشركات والمؤسسات العالمية”. 
وأضــاف الشــيخ محمــد بــن خليفــة أن هــذه 
اإلنجازات المتميزة هي نتيجة االلتزام التام 

مــن جميــع موظفــي الشــركة بقيــم الســامة 
ووعيهم وإدراكهم الكامل لمعنى المســؤولية 
المهنيــة، فنهــج ثقافــة الســامة هــي مســتمر 
فــي جميــع مرافــق الشــركة، مــن خــال اتباع 
منهــج مدروس يعتمد علــى المعايير الدولية 
التــي وضعتها هيئات متخصصة في شــؤون 
الســامة، مثــل الجمعية الملكيــة للوقاية من 
ومجلــس  المتحــدة  المملكــة  فــي  الحــوادث 
الســامة البريطانــي وجمعيــة مصنعــي الغــاز 
الوطنــي  الســامة  ومجلــس  األميركيــة، 
وحصــول  األميركيــة.  المتحــدة  بالواليــات 
الشــركة علــى جوائــز عالمية عدة فــي مجال 
الســامة مــن هذه المنظمــات الذائعة الصيت 
دليــل على االلتزام التام بالمســتويات العالية 

في مجال السامة المهنية. 
هــدف  أن  خليفــة  بــن  محمــد  الشــيخ  وأكــد 
الشــركة المنشــود هــو المحافظــة علــى هــذا 
التميــز مــن خــال مواصلــة العمــل الجــاد من 
ثقتــه  عــن  معربــا  الشــركة،  موظفــي  جميــع 
وحرصهــم  الموظفيــن  يقظــة  بــأن  الكبيــرة 
المســتمر علــى تطبيــق أنظمــة الســامة فــي 
مجال أعمالهم بكل حرفية من شأنها تحقيق 
هــذا الهــدف، فالشــركة ماضيــة فــي تطويــر 
وتحســين ظروف العمل في جميع المنشــآت 

واالهتمام بسامة الموظفين.

بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة للمــرور، نظمــت 
البتروكيماويــات  لصناعــة  الخليــج  شــركة 
ألبنــاء  المروريــة  التوعويــة  لنشــر  نشــاًطا 
الموظفيــن المشــاركين فــي النشــاط الصيفي 
الذي تقيمه الشــركة بصورة سنّوية، بمشاركة 
فريق من اإلدارة العامة للمرور التابّعة لوزارة 

الداخلّية.
زيارتهــم  خــال  اإلدارة  وفــد  أعضــاء  وقــام 
لمقــر الشــركة بإطاع األطفــال على مجموعة 
مــن اإلرشــادات المروريــة التي ينبغــي عليهم 
مراعاتها على الطريق للحفاظ على سامتهم، 
كما تعرفوا على العامات المرورية الموجودة 
علــى الطــرق والتي تهــدف إلــى تنظيم حركة 
المركبــات والمشــاة إضافــة إلــى تقديــم بعض 

البرامج والمسابقات المرورية التوعوية.

مــع  والتنســيق  بالتعــاون  الشــركة  وتقــوم 
بعــض  بتقديــم  واألهلّيــة  الرســمية  الجهــات 
الفقــرات التوعّويــة التي تتناســب مــع طبيعة 
النشــاط الصيفــي الــذي تقدمه الشــركة ألبناء 
العامليــن لديهــا. وقــدم عبدالرحمــن جواهري 
لجنــة  وأعضــاء  لرئيــس  والتقديــر  الشــكر 

األنشــطة االجتماعية على جهودهم المضنية 
والحثيثــة التــي يبذلونهــا لتنظيــم مثــل هــذا 
البرنامج ألبناء الموظفين. كما أشاد بالتعاون 
القائم بين الشــركة واإلدارة العامة للمرور من 
خــال تنظيم يوم ألبناء الموظفين؛ لتعليمهم 
مراعاة اإلرشادات المرورية وااللتزام بقواعد 

السير، وحثهم على المحافظة على سامتهم 
على الطريق.

وكانــت الشــركة قــد بــدأت منــذ العــام 2005 
ألبنــاء  الصيفــي  للنشــاط  برنامــج  إقامــة 
البرنامــج  هــذا  يتضمــن  إذ  فيهــا،  العامليــن 
العديد من األنشــطة الخاصة بالفئات العمرية 

من سن 6 إلى 14 سنة. 
وتهــدف برامج األنشــطة الصيفّيــة إلى تنمّية 
مهــارات الطلبــة الفكريــة والثقافّيــة والعمــل 
علــى توســيع مداركهــم وتعزيــز مهاراتهم في 
بيئة آمنة تتيح لهم التفاعل مع أقرانهم تحت 
وتجــد  المختصيــن،  مــن  مجموعــة  إشــراف 
هذه األنشــطة إقبــااًل كبيًرا مــن أبناء موظفي 
الشــركة الذيــن يحققــون اســتفادة كبيــرة من 

هذا النشاط السنوي.

ــمــيــة ــعــال ــات ال ــركـ ــشـ ــة عــلــى كـــبـــريـــات الـ ــوق ــف ــت م

“بناغاز” تحصد “Patron’s Award”  في السالمة

فعالّيات في “البتروكيماويات” ضمن النشاط الصيفي

29 يوليو 2019 االثنين
للتواصل: 2617111509 ذو القعدة 1440

تم أخيرا افتتاح متجر أجهزة إلكترونية “ســتار بلس” لصاحبه عبدلله 
برافــات بمجمــع ســار، بالطابــق األول، وحضــر حفل االفتتــاح عدد من 
المميــزة، إذ  المحــات  بلــس” مــن  الضيــوف واألهالــي. ويعــد “ســتار 
يتخصــص المحــل فــي بيع وإصــاح الهواتف الذكية والباي ستيشــن 
ح صاحــب محل “ســتار بلــس” عبدلله  والكومبيوتــر وملحقاتهــا. وصــرَّ
برافــات بــأن المحــل هــو الفــرع الســادس لــه بمجمع ســار، وتــم اختيار 
المجمع؛ كونه يجمع الزبائن المميزين والذين يهتمون بجودة المنتجات 
المعروضة، كما أن إدارة المجمع تهتم بالزبائن والمســتأجرين اهتماًما 
كبيــًرا وتوفــر لهم جميع المتطلبات التــي يحتاجها المحل والزبون في 
الوقــت نفســه. وفي الختام تمنى الحضــور للقائمين على المحل دوام 

التوفيق والنجاح.

افتتاح متجر “ستار بلس”
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للحــوار  البحرينيــة  المؤسســة  اختتمــت 
الثالثــة  للمجموعــة  التدريبــي  البرنامــج 
مشــروع  فــي  المشــاركين  مــن  واألخيــرة 
“تيســير” لدعــم الحوار المجتمعي بمشــاركة 
29 متدرًبــا يتقدمهــم عضو مجلــس النواب 
محمود البحراني.  وأبدى البحراني إعجابه 
الكبير بهذا البرنامج وفخره بالمشاركة فيه 
واالســتفادة منــه، وتوجــه بالشــكر الجزيــل 
هــذه  مثــل  تقديمهــا  علــى  المؤسســة  إلــى 
الوقــت  فــي  معرًبــا  النوعيــة،  المشــروعات 
نفســه عــن تقديــره العميق لفريــق المدربين 
متفاعلــة  أســرة  تكويــن  اســتطاعوا  الذيــن 
والمعلومــات  التدريبــات  مــع  بــكل حمــاس 

المطروحة في البرنامج. 
لدعــم  “تيســير”  مشــروع  يكــون  وبهــذا 
الحــوار المجتمعي قد اختتــم أولى مراحله 
بتدريــب وتأهيــل 85 متدرًبا توزعوا على 3 

مجموعــات، وتــم تزويدهــم بمجموعــة مــن 
المبادئ واألســس والمهارات والمفاهيم عن 
تصميم وتيسير الحوار المجتمعي؛ ليكونوا 
مســتعدين للمرحلــة التاليــة مــن المشــروع، 

وهي مرحلة سوق األفكار. 
األمنــاء  مجلــس  رئيــس  أبــدى  ذلــك،  إلــى 
للمؤسســة ســهيل القصيبي سعادته الغامرة 

بما حققته المرحلة األولى من المشروع من 
نجــاح الفــت وتفاعــل كبير من المشــاركين، 
معرًبــا عن شــكره وتقديره لفريــق المدربين 
التســعة، الذيــن قامــوا بتدريب المشــاركين 
فــي المجموعات الثاث، شــاكًرا في الوقت 
االهتمــام  علــى  المشــاركين  جميــع  نفســه 

والثقة والتفاعل.

أغســطس  24 األفــكار”  “ســوق  انطــاق  القصيبــي: 

“البحرينية للحوار” تختتم أولى مراحل “تيسير”

الراســخ  التزامهــا  إطــار  فــي 
بإســتراتيجيتها الفّعالــة للمســؤولية 
إثــراء  إلــى  الراميــة  االجتماعيــة 
القضايــا  ودعــم  المحلــي  المجتمــع 
الخيريــة، اســتضافت شــركة مطــار 
األطفــال  مــن  مجموعــة  البحريــن 
ألوليــاء  البحرينيــة  الجمعيــة  مــن 

فــي  وأصدقائهــم  المعاقيــن  أمــور 
جولة وســط منشــآت مطار البحرين 
الدولي. إذ زار الصغار، الذين تتراوح 
أعمارهــم بيــن 10 و15 عاًمــا، عــدًدا 
من أقسام مبنى المسافرين الحالي، 
التســجيل  مناطــق  ذلــك  فــي  بمــا 

والهجرة والمغادرة والجمارك.

“أمور المعاقين” تزور المطار

النــدوة  فــي  مشــاركتها  هامــش  علــى 
اإلقليميــة الثانيــة لإلطاق والتخطيط 
االجتماعــي   اإلســتراتيجي    ”النــوع 
والتجــارة  إنجازات وطموح” بالعاصمة 
جمعيــة  وقعــت  األردنيــة  )عّمــان(، 
ســيدات األعمــال البحرينيــة مذكرتــي 
الوطنيــة  األردنيــة  اللجنــة  تفاهــم مــع 
لشــؤون المــرأة، ومركــز المــرأة العربية 
تونــس؛  “كوثــر”  والبحــوث  للتدريــب 
وتبــادل  المشــترك  التعــاون  بهــدف 
ودعــم  األعمــال  ريــادة  فــي  الخبــرات 
المؤسســات الناشــئة . .  وكانت الجمعية 
قــد وقعــت األســبوع الماضــي مذكــرة 
األعمــال  ســيدات  ملتقــى  مــع  تفاهــم 

 والمهن األردني. 
 وقالت رئيســة الجمعية أحام جناحي 
إن توقيــع مذكرتــي التفاهــم يأتــي في 
التعــاون  جســور  لمــد  إطــار  مســاعيها 
الصديقــة  العربيــة  الجمعيــات  مــع 
ذات االهتمــام المشــترك،  ووضــع آليــة 
للتعــاون وتبادل الخبــرات التخصصية 
األعمــال  فــي مجــال  ريــادة  خصوصــا 

وكذلــك  الناشــئة،   ودعــم  المؤسســات 
العمــل علــى تمكيــن ســيدات األعمــال 
لتحقيــق  وتطويــر  وتســهيل  أعمالهــن 
 األهداف االقتصادية، وتبادل الزيارات 
والتشبيك بين سيدات  األعمال لتنمية 
 المؤسســات  الصغيرة والمتوســطة في 

قطاع األعمال المختلفة. 
   ووّقعــت عــن اللجنة الوطنيــة األردنية 
األميــن  العــام  للجنــة  المــرأة  لشــؤون 
المــرأة  مركــز  النمــس،  وعــن  ســلمى 
“كوثــر”  والبحــوث  للتدريــب  العربيــة 
ســكينة  للمركــز  المديــرة  التنفيذيــة 
 بوراوي، وعن جمعية ســيدات األعمال 

البحرينية رئيستها أحام  جناحي. 
وأعربــت جناحــي عــن ســعادتها بهــذه 
االتفاقيــة واعتبرتهــا  خطــوة إيجابيــة 
التعــاون  مــع  قطاعــات  جســور   لمــد 
اقتصادية مهمة ومؤثرة على المستوى 
خطــوة  أنهــا  إلــى  اإلقليمــي،  مشــيرة 
 مهمــة في  ســبيل تعزيز وضــع الجمعية 
والمؤسســات  بالجمعيــات  وعاقاتهــا 

 الصديقة ذات  االهتمامات  المشتركة.

“سيدات األعمال” توقع مذكرتي تفاهم

“بيتك”: فوز محمد الشيخ بشقة فاخرة ضمن “لبشارة”
ــًزا ــائـ فـ  60 إلــــى  إضـــافـــة   ...2019 يــونــيــو  ســحــب  خــــال 

أعلــن بيــت التمويل الكويتــي - البحرين )بيتك( 
بشــقة  الشــيخ  عبدالرحمــن  محمــد  فــوز  عــن 
مفروشــة فاخــرة فــي درة مارينــا إضافــة إلــى 
60 فائــًزا فــي الجوائز الخاصة لفئات “لبشــارة”، 
خــال ســحب شــهر يونيو مــن حســاب التوفير 
2019 والــذي تــم  االســتثماري “لبشــارة” للعــام 
البحريــن  مركــز  فــي  الرئيــس  بالمقــر  إجــراؤه 
التجاري العالمي، تحت إشــراف وزارة الصناعة 
والتجــارة والســياحة وبحضور عدد من أعضاء 

الفريق اإلداري. 
المجموعــة  ورئيــس  تنفيــذي  مديــر  وقــال 
المصرفيــة لألفــراد فــي “بيتــك” خالــد المعرفــي 
“يســرنا أن نبارك للســيد محمد الشــيخ بالجائزة 
الكبــرى، ســائلين المولــى عــز وجل أن يبــارك له 
فيهــا ويجعلــه منــزال عامــرا. مــن هــذا المنطلــق 
ومــع تبقــي 3 شــقق فقــط، فإننــا ندعــو الجميــع 
النتهــاز فرصة الفوز بشــقق درة مارينا المتبقية 

واالستمتاع بالمشروع البحري المرموق”.
وعبــر محمــد عبدالرحمــن الشــيخ عــن ســعادته 

بهــذه الجائــزة التــي لــم تكــن بالحســبان بقولــه 
“شــعوري وقت استام لبشــارة ال يوصف. كنت 
فــي وســط اجتمــاع عمــل خــارج المملكــة، ولــم 
أتوقــع االتصــال الذي غّيــر حياتي المســتقبلية، 
أن  وأريــد  نصحــت  بشــارة.  فعــًا  كانــت  لقــد 
أواصــل نصيحــة الجميــع بزيــادة حجــم ومــدة 

بيــت  لكــون  )لبشــارة(؛  بحســاب  اســتثماراتهم 
فــي  خبــرة  وذا  رائــًدا  بنــًكا  الكويتــي  التمويــل 

البحرين”.
ويتميز حســاب “لبشارة” االســتثماري المتوافق 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية بتقديمه فرص 
ربح وفيرة للفوز بجوائز قيمة، تتضمن الجوائز 

الكبــرى والجوائز الشــهرية إضافة إلــى الجوائز 
الخاصــة للعديــد من الفئــات، إذ يتأهــل العماء 
فــي الســحوبات الشــهرية عنــد ادخــار مبلــغ 50 
دينــاًرا، أو مــا يعادلــه بالــدوالر لمــدة 30 يوًمــا 
علــى األقــل. كذلــك يــزداد عــدد فــرص الزبائــن 
فــي الســحوبات كلمــا زادت فترة االســتثمار، إذ 
يحصــل الزبائــن علــى فرصتيــن عند االســتثمار 
االســتثمار  فتــرة  بلغــت  وإذا  يوًمــا   180 لمــدة 
360 يوًمــا يحصــل العمــاء علــى 3 فــرص فــي 
الســحوبات. ويوزع حســاب التوفير “لبشارة” 6 
جوائز كبرى عبارة عن شــقق فاخرة ومفروشــة 
فــي درة مارينــا إضافــة إلى جوائز شــهرية تبلغ 
بيــن  موزعــة  شــهرًيا  دوالر  ألــف   120 قيمتهــا 
جوائز للمودعين وجوائز خاصة لفئات “نسائنا” 
“بطاقاتنــا”. كذلــك  “ و  “عيالنــا” و “مدخرينــا  و 
أضيفــت فئــة “جزيــل” لعماء حســاب “لبشــارة” 
بيتــك  الحســاب عبــر تطبيــق  الذيــن يفتحــون 
جزيــل فــي دقائق معــدودة دون الحاجة لزيارة 

الفرع.
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لديك قدرة على التعلم ، وترغب في معرفة كل 
شيء.

عصبي جًدا وتسبب توترا وقلقا في محيط 
العمل.

خجول جًدا وال تحب أن تظهر مشاعرك طول 
الوقت.

تهمل صحتك وال تهتم بتعليمات الطبيب.

حياتك من الممكن يحدث بها القليل من التوتر.

عليك أن تكون في الفترة المقبلة هادئ الطباع.

أنت قادر على فعل الكثير ولكن عليك المثابرة.

أنت تمر بفترة صحية صعبة عليك التعود على 
النظام. 

سوف تكون في المرحلة المقبلة في أفضل حال.

عليك الصبر حتى تمر العواصف بسالم.

صفقة جديدة قد تدخل عليك عائدا ماديا كبيرا.

الراحة مهمة جًدا حتى تنتهي آالم القدمين.
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الجوزاء
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الحوت

29 يوليو
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تتويج الملك فاروق 
ملًكا على عرش 
مصر رسمًيا 

بعد وصوله 
لسن الرشد 

بالتاريخ 
الهجري.

طرحت مروة ناجي 
أحدث كليباتها “حبيت 

من قلبي”، عبر “اليف 
ستايلز ستديوز” بموقع 

يوتيوب. “حبيت من 
قلبي” من كلمات وألحان 

محمد رفاعي وتوزيع 
عادل عايش.

tariq.albahar
@albiladpress.com

لتلبيــة الطموحات واألحــام و ضيق المعيشــة وربما التفاخر

القروض... الطريق األسهل واألسرع للشباب

اعتــاد بعــض الشــباب البحرينــي علــى بــدء حياتهــم بالقــروض، التي تمتــد في إلى 
ســنوات طويلــة مــن حياتهم؛ وذلــك يعود إلى عدد من األســباب، ولكن في النهاية 
هــذا القــرض يشــكل عبئــا عليهم كلمــا طالت المدة، فاســتقطاع الراتــب أمر مزعج 
على المدى الطويل، وأحيانا هنالك أشــخاص مهووســون بالقروض، فكلما شــارف 

القرض على االنتهاء قاموا بالتجديد وأخذ قرض آخر. 

وعـــن األســـبـــاب الــتــي تــدفــع الــشــبــاب إلــى 
“الــبــالد” استطالعا على  أجــرت  الــقــروض، 
فقالت  األسباب  لمعرفة  البحريني  الشباب 
سارة المرباطي “عن نفسي أنا شابة ولدي 
طموح وأفكار أرغب في تحقيقها قبل أن 
أصل إلى سن الـ30، ومعظم هذه األهداف 
ال تتحقق إال برأس مال كبير، ورأس المال 
ال يمكن الحصول عليه دفعة واحدة إال عن 
طريق قرض بنكي، وبينما أدفع في القرض 
سأكون أحقق أحالمي، ولو انتظرت إلى أن 
أجمع المال لربما تتوقف األحالم وتتبخر”.

ــرأي تــمــامــا الــشــاب معتصم  ــ ووافــقــهــا ال
أهدافا  “هنالك  أن  أكد  حين  العمري 

ــيــة لـــمـــا بــعــد  ــل ــب ــق وخـــطـــطـــا مــســت
ــجــامــعــة وبـــدايـــة  ــن ال الــتــخــرج مـ
أو  سيارة  كشراء  المهنية  الحياة 
استقاللية السكن أو فتح مشروع 

تـــجـــاري وجــمــيــعــهــا ال تــتــحــقــق إال 

بوجود المال والمال يأتي بعد جد واجتهاد 
ــداف، وهـــذا مــا سار  ومــن ثــم تحقيق األهــ
)من  تقول  فالحكمة  وأجدادنا،  آباؤنا  عليه 
جد وجد ومن زرع حصد( ونحن نقول )من 
جد وجد ومن تخرج قعد(، فلألسف نحن 
اليوم ال نريد أن نتعب ثم نلعب، نحن نريد 
يجعلنا  ما  وهــذا  نتعب،  أن  قبل  نلعب  أن 
نأخذ قرضا كأول قرار  نتوظف  أن  بمجرد 

ليأتي محققا جميع األهداف بيوم وليلة”.
هنالك  أن  شاجرة  سياف  الشاب  وأضــاف 
التفاخر  حب  منها  ذلــك،  وراء  عدة  أسبابا 
الــشــبــاب  فيسعى  الـــنـــاس،  بــيــن 
ــرض من  ــذ قـ ــى أخـ إلـ
أجل شراء سيارة 
إلكترونيات  أو 
دون  مــتــطــورة 
الحاجة الماسة 

للعمالء  البنوك  وأيضا تسهيالت  ذلك،  إلى 
وهنالك  قصير،  بوقت  المبلغ  وإعطاؤهم 
لالقتراض  دفعتهم  مــا  هــي  الــحــاجــة  فئة 
الــتــي ال  الــطــارئــة  الــحــالــة  الــفــقــر أو  بسبب 

تحتمل التأجيل.
وأيــــــده الــــــرأي جـــاســـم مــحــمــد حــيــن أكــد 
أن الــحــاجــة هـــي مـــن تــدفــع الــبــعــض إلــى 
في  المستمر  لــالرتــفــاع  نــظــرا  االقـــتـــراض؛ 
إلــى ظــروف  يرجع  والـــذي  المعيشة  غــالء 
الــدول  كل  بها  المتأثرة  العالمي  االقتصاد 
صحة  على  الحكم  يمكن  “ال  وقــال  حاليا، 

األمر من عدمه، فلكل شخص ظروفه”.
الشباب  بأن  زهــراء غريب  الشابة  وتابعت 

أصبح يبدأ حياته بقرض، وذلك إما 
سيارة  شـــراء  أو  ــزواج  ــ ال بسبب 

الــســابــق  ــي  ــنـــزل، وفــ مـ أو 
كانت نسبة االقتراض 

أقـــــل وفـــقـــط لــســد 
الــضــروريــات في 
ــكــن  الـــــحـــــيـــــاة، ل

ــوم أصــبــح  ــيــ ــ ال
معظم 

ــســيــارة أو  ــل ال الــنــاس يــقــتــرضــون مــن أجـ
الهدف من  أن  السفر والرفاهيات ما يؤكد 
استعراضيا،  وأحيانا  استهالكيا  القروض 
من  أصبح  الرواتب  النخفاض  نظرا  ولكن 
أو شــراء  بــالــزواج  يقوم شــاب  أن  الصعب 
وهو  فتح مشروع صغير؛  أو حتى  سيارة 
العمل  أو حب  نتيجة عدم وجــود وظائف 
الحر، فأصبح المعظم يلجأون إلى القروض 
لتأسيس الحياة، وكما يقال نحن في عصر 
فيذهب  الصبر  يطيق  ال  والشباب  السرعة 
يريد في غمضة  ما  ليحقق  الطرق  ألســرع 
منها عند  القروض البد  النهاية  عين، وفي 
بناء منزل وما إلى ذلك، لكن ال تلجأ إليها 
من أجل السفر والتسوق والترفيه واقنع 

بما تملك فالقناعة كنز ال يفنى”.
“مــا  عبدالحسن  عــلــي  الــشــاب  ــر  وذكـ
أن  معنى  بما  الــفــرج،  إال  الضيق  بعد 
للمستقبل  يخططون  أشخاصا  هنالك 
ويبنون آمال وأحالم وكلها تتيسر بوجود 
الوظيفة  على  الحصول  وبعد  الوظيفة، 
تلك  لتلبية  ــقــرض  ال إلـــى  الــلــجــوء  يــتــم 
يجعل  مــا  وهــذا  والمتطلبات،  الرغبات 
صعوبة  عن  ناهيك  للقروض  يلجأ  الشاب 

الحياة في الوضع الراهن”.

29 يوليو 2019 االثنين
26 ذو القعدة 1440

1942
افتتاح مركز ديني للشباب اليهود سرًا في جيتو “كوفنو”.

 1921
هتلر يتولى رئاسة حزب العمال القومي االشتراكي األلماني.

1945
السفن الحربية اليابانية تغرق السفينة الحربية األميركية إنديانابوليس.

 1957
تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

1958
إنشاء وكالة الفضاء األميركية )ناسا(.

18

تعــذرت مشــاركة الفنانة نــوال الكويتية في فعاليــات مهرجان 
ســوق عكاظ، بعــد أن قامت اللجنة المنظمــة بتغيير جدول 
فعاليات المهرجان وضغط بعــض البرامج المزمع إقامتها 

خالله مما يحول دون مشاركتها.
وكانت نوال الكويتية قد شــرعت أخيرا في تسجيل مجموعة 

جديــدة مــن أغنياتهــا إلطالقها تباعــًا للجمهور خــالل الفترة 
المقبلة كما ذكرت في وســائل إعالمية أنها ســتقدم خالل شــهر 

مارس 2020 مفاجأة من العيار الثقيل إلى جمهورها.

قــدم المخــرج باســل الخطيب أحــدث أفالمــه الســينمائية 
“االعتــراف” في عــرض خــاص بالعاصمة الســورية تمهيدا 
إلطــالق عروضــه الجماهيريــة قريبا فــي العالــم العربي، 
والحظ الحاضــرون غياب الممثلة الســورية ديمة قندلفت 
عــن العرض األول األربعاء الماضي، رغــم أنها تؤدي فيه دور 

البطولة إلى جانب الممثل غسان مسعود.
وأشــارت قندلفت في تصريحات صحافية إلى أنها موجودة حاليا 

في العاصمة الفرنسية وتعذر عليها قطع زيارتها من أجل المجيء إلى دمشق.

كشــفت اإلعالمية ريهام سعيد عن موعد عودة برنامج “صبايا 
الخيــر” بعــد توقف اســتمر أكثر من شــهر، ونشــرت عبر 
حسابها على “انســتغرام”، صورة لها وعلقت عليها: مش 
مصدقــة إني راجعة شــغلي، صحيح من غيــر ودان ونص 

مناخير، بس ألف حمد وشكر.
وكانت سعيد قد أعلنت انتهاء أزمتها الصحية، بعدما سمح 

لها الطبيب بممارسة حياتها بشكل طبيعي، وزفت ريهام الخبر 
لجمهورها بنشرها صورة لها، مؤكدة أن ما حدث معها معجزة.

عودة ريهامغياب ديمةمفاجأة نوال

حوراء جعفر

عــادل  البحريني  الــمــطــرب  يستعد 
بعنوان  لطرح سنغل جديد  محمود 
“إن  محمود،  وقــال  اليمين”.  “عيني 
األغنية الجديدة من كلمات الشاعر 
ــي الـــوافـــي، وألـــحـــان سعد  ــاراتـ اإلمـ
أسدي، ومن  أحمد  وتوزيع  الكعبي، 
النور قريبا، ونحن  المتوقع أن ترى 
ثم  لــهــا،  ــداد  اإلعــ مرحلة  فــي  حاليا 
يتم تسجيلها وطرحها عبر منصات 

التواصل واإلذاعات الخليجية”.
وأضاف لموقع الجريدة االلكترونية 

تــفــاعــل مـــع أغــنــيــة  الــجــمــهــور  أن 
فترة  قبل  طرحها  التي  “أشكيلك”، 
عبر   ،”lyrics clip“ طــريــقــة  عــلــى 
على  روتانا  لشركة  الرسمية  القناة 
“يـــوتـــيـــوب”، وهـــي كــلــمــات الــشــاعــر 
اإلمـــاراتـــي الــوافــي، وألــحــان عــادل 
ــدي،  مـــحـــمـــود، وتــــوزيــــع أحـــمـــد أســ
ومــكــســاج ومــاســتــر جــاســم محمد. 
على  البحريني  الــمــطــرب  ــرص  وحـ
أغنيات  عبر  الجمهور  مع  التواصل 

منفردة تطرح بين فترة وأخرى.

عادل محمود يستعد لطرح “عيني اليمين”

علي عبدالحسن جاسم محمد زهراء غريب سياف شاجرة سارة المرباطي معتصم العمري



أهم تطبيقات “غوغل” هذا االسبوع

عبَّرت النجمة األميركية سكارليت جوهانسون عن سعادتها، بانضمام  «
كل من النجمات العالميات: أنجلينا جولي، سلمى حايك وناتالي 

بورتمان، ألحد المشاريع السينمائية المهمة. وكشفت عن أنها تشعر 
 Black( بالتوتر؛ بسبب تصويرها حاليا الجزء الثاني من فيلمها الجديد

widow(، كما رفضت الكشف عن أي تفاصيل عن العمل، باستثناء 
موعد طرحه، وهو في نوفمبر 2020.

يجهل الكثير من المستخدمين، العديد من التطبيقات المهمة التي توفرها غوغل، التي 
قــد تفيــد المســتخدم فــي العديــد من األشــياء والمهام الحياتيــة. ومن أبــرز التطبيقات 
 app storeو  google play متجــري  فــي  غوغــل  وفرتهــا  التــي  والعمليــة  المهمــة 

اإللكترونيين هذا األسبوع التالي:

PhotoScan

يســاعد هــذا التطبيق مســتخدمي الهواتف 
الذكية بمســح أي صــورة مطبوعة، أو ملف 
مكتوب، أو وثيقة بمساعدة كاميرا الهاتف، 
وتخزيــن هذه المعلومات على هيئة ملفات 
رقمية في هواتفهم؛ الســتخدامها فيما بعد 
أو إرســالها ألي جهة عبر البريد اإللكتروني 
بواســطة  ويمكــن  المراســلة.  تطبيقــات  أو 
هــذا التطبيق أيضًا إجراء بعض التعديالت 
أو  طريقــه،  عــن  الملتقطــة  الصــور  علــى 
حفــظ نســخة احتياطيــة منهــا في ســحابة 

إلكترونية الستخدامها في وقت الحق.

Datally

يســاعد هــذا التطبيق مســتخدمي الهواتف 
بالتحكــم بالتطبيقات والبيانــات الموجودة 

في هواتفهــم، وتحديد كمية البيانات التي 
يمكــن لكل تطبيق اســتخدامها فــي الهاتف 
يوميــًا، كمــا يســاعد علــى مشــاركة بيانــات 

 TRACK الهاتــف مــع اآلخريــن عبــر ميــزة
.HOTSPOT

Measure

يعتبــر هــذا التطبيــق األكثــر عمليــة وفائدة 
مســتخدم  يمكــن  فهــو  للمســتخدمين، 
الهاتــف الذكــي مــن اســتعمال هاتفــه كأداة 
شــيء  أي  قياســات  تحديــد  مــن  تمكنــه 

يريــد معرفــة أبعــاده. ويدعم هــذا التطبيق 
تقنيات الواقع المعزز ويســاعد المســتخدم 
التــي  التقديريــة  المســافات  معرفــة  علــى 
يحتــاج لها لترتيب األثــاث في المنزل على 
ســبيل المثــال، أو أبعاد الغــرف وارتفاعاتها 
وقياســات األشــياء واألدوات التــي يرغــب 

بوضعها في منزله.
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١٩

tariq_albahhar

يعــرض نــادي البحريــن للســينما يــوم األربعــاء المقبــل وضمــن 
برنامجه األسبوعي الفيلم األميركي “ العشاق” للمخرج ازازيل 
جيكوب” وتمثيل “ديبرا وينجر وترايســي ليتس. وتدور قصة 
الفيلــم حــول زوجــان منــذ فتــرة طويلــة، يطولهمــا الفتــور إذ 
ينغمســان في خضم شــئون حياتهما العســيرة، وبينما يوشكان 
على إنهاء عالقتهما، تنشأ بينهما شرارة فجائية تودي بهما إلى 
خــوض رومانســية متهورة. مدة الفيلــم 120 دقيقة ومن إنتاج 

.2017

“العشاق” بنادي 
البحرين للسينما

تقــدم مؤسســة مســج لإلنتــاج الفنــي خــالل أيــام عيــد األضحى 
المبــارك المســرحية الكوميديــة “ الثالجــة” من تأليــف على بولند 
وإخراج يوســف الحشــاش واإلشــراف العام فــي البحرين الفنان 
حســين العويناتي، ويشــارك في المســرحية التي ســتعرض على 
مســرح نــادي النســر الذهبــي )طيــران الخليــج ســابقا( مجموعــة 
مــن الفنانيــن على رأســهم الفنــان الكوميــدي عبدالناصر درويش 
وفيصــل بوغــازي، مبــارك المانع، ســلطان الفرج، حســين المهدي، 
نــورا العميــري، بشــار الجزاف، ضــاري عبدالرضا، ســامي مهاوش 

إلى جانب مي التميمي.

“ الثالجة” على مسرح 
نادي الصقر الذهبي

الشــوق  مواويــل  فرقــة  طرحــت 
بعنــوان  أغانيهــا  أحــدث  البحرينيــة 
“خايــن الوعــد” التي تبــث حصريا على 
قنــاة رحال لالنتاج الفنــي. األغنية من 
كلمــات وألحان الفنان عبدهللا القصاب 
الســطيحي  عيســى  وتنفيــذ  وتوزيــع 

ومكســاج الفنــان محمــد القاســمي مــن 
والتصويــر  البحرينيــة  دريــم  فرقــة 
محمــد  للفنــان  واإلخــراج  والمونتــاج 

بوناصر.
الشــوق  مواويــل  فرقــة  أن  يذكــر 
البحرينيــة تأسســت العــام 2013 وكان 

ومــن   6 البدايــة  فــي  أعضائهــا  عــدد 
ثــم تقلصــوا إلــى 4 أشــخاص، وبعدهــا 
تــم دخــول عنصــر جديــد وهــو حســن 
هــم  الحاليــون  واألعضــاء  عيســى. 
الســطحي  القصــاب وعيســى  عبــدهللا 

وحسن عيسى.

“خاين الوعد” 
جديد مواويل الشوق البحرينية

اختتم مهرجان صيف البحرين فعالياته بعد اشتغال ثقافي لشهر كامل، قّدم خالله المهرجان 
مجموعــة متنوعــة ومميــزة من األنشــطة في كل من خيمــة “نخول” التي أقيمــت بالقرب من 
قلعة الشــيخ ســلمان بن أحمد الفاتح بمدينة الّرفاع والصالة الثقافية بالمنامة. واســتقطب 
المهرجان شرائح مختلفة من الجمهور في مملكة البحرين ليصل عدد زواره إلى ما يقارب الـ 
90 ألف زائر، ويأتي مهرجان صيف البحرين في نســخته الحادية عشــرة ضمن برنامج هيئة 
البحريــن للثقافــة واآلثار لالحتفاء بالمنجزات اإلنســانية والحضاريــة لمملكة البحرين خالل 

عام 2019 بعنوان “من يوبيل إلى آخر”. 

بنــت  مــي  الشــيخة  قالــت  المناســبة  وبهــذه 
محمد آل خليفة “بعد شــهر كامل من النشاط 
الموســم  هــذا  نختتــم  الهــادف،  الثقافــي 
الرؤيــة  مــن  أساســًيا  جــزًءا  يشــكل  الــذي 
اإلســتراتيجية لهيئة البحرين للثقافة واآلثار 
التــي تتضمــن تنظيــم مواســم ثقافيــة طيلــة 
وفئاتــه”،  المجتمــع  شــرائح  لمختلــف  الســنة 
مشــيرة إلى أن هيئة الثقافة أقامت مهرجان 
هذا العام إلى جانب قلعة الشــيخ ســلمان بن 
أحمد الفاتح بمدينة الّرفاع لجذب الزّوار إلى 

مواقــع تعكــس غنى وعراقة مملكــة البحرين 
وأوضحــت أن هيئــة الثقافــة، وإضافــة إلــى 
تقريــب النشــاط الثقافــي مــن الجمهــور عبــر 
اختيــار موقــع مختلف كل عــام إلقامة خيمة 
نخول، قّدمت خالل مهرجان صيف البحرين 
للعــام 2019 برنامــج فعاليــات مغايــر ومميــز 

صنع للجمهور وجهة ثقافية وسياحية.
وقالــت “إن هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار 
تمّكنــت من متابعة الحــراك الثقافي الصيفي 
الــذي يأتــي هذا في نســخته الحادية عشــرة، 

معبــرة عــن شــكرها وامتنانهــا لــكل الداعمين 
ومؤسســات حكوميــة  شــركات خاصــة  مــن 
المهرجــان،  إنجــاح  فــي  شــاركت  وســفارات 
قائلــة “عبــر التعــاون المشــترك مــع القطاعين 
بالثقافــة  إيماننــا  نؤكــد  والخــاص،  العــام 
المحلــي  بالمجتمــع  االرتقــاء  علــى  وقدرتهــا 
كذلــك  واالنفتــاح”.  الفــرح  قيــم  وترســيخ 
توّجهــت معاليهــا بالشــكر إلــى كل فريق عمل 
فــي  والمســاهمين  والمتطوعيــن  الثقافــة 

مهرجان هذا العام، مؤكدة أن تحقيق المنجز 
الجماعــي  العمــل  أهميــة  يعكــس  الثقافــي 
وإيمــان الجميــع بقدرتــه على صناعــة أجواء 

ثقافية تتميز باإلبداع والجودة
وخــالل حفــل الختــام الــذي أقيــم فــي خيمة 
نخــول، كّرمت هيئــة البحرين للثقافة واآلثار 
داعمي مهرجان صيف البحرين والمساهمين 
فيــه من جهات حكومية وخاصة وســفارات. 
قــد حظــي  البحريــن  مهرجــان صيــف  وكان 

بدعــم مــن شــركة البــداد العالميــة، ســيباركو 
)Cebarco(، اســتوديو عّمــار بشــير لإلبــداع 
 Design( كرياتيــف  ديزايــن  شــركة  الفنــي، 
إبراهيــم  شــركة  بابكــو،  شــركة   ،)Creative
كانــو، AA Car Rentals وعليا فالورز. كذلك 
ســاهم فــي إنجــاح المهرجــان كل مــن وزارة 
الّصحــة، وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيط العمراني، وزارة شــؤون الشــباب 
لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  والرياضــة، 

المجلــس  الجنوبيــة،  المحافظــة  اإلنســان، 
األعلــى للبيئــة، مركز عيســى الثقافــي، مجلة 
وطنــي، مايســترو للصــوت والضــوء وشــركة 
mii2 لإلنتــاج. وشــاركت فــي إثــراء برنامــج 
المهرجــان ســفارات كل مــن: مصــر، اليابــان، 
والواليــات  تركيــا  إندونيســيا،  فلســطين، 
العربيــة  واإلمــارات  األميركيــة  المتحــدة 
العربيــة  والمملكــة  الســودان  المتحــدة، 

السعودية.

محرر مسافات

مهرجان صيف البحرين يختتم فعالياته
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األغذية الصحية تحاصر “القاتل األشهر”
كشــفت دراســة علمية حديثة أن االمتناع عن تناول أطعمة معينة يمكنه أن يحاصر ويمنع ظهور “القاتل األشــهر” في العالم 
ا. ونشر موقع “ويب ميديكال” مراجعة بحثية كشفت أن من يتبعون ويلتزمون بنظام غذائي نباتي، يكونوا أقل عرضة  حاليًّ

ا. في اإلصابة بالسكري من الدرجة الثانية، الذي يوصف بأنه “القاتل األشهر” للبشر حاليًّ

وأظهــرت المراجعــة البحثيــة بيانــات نحــو 9 دراســات طبيــة شــارك 
فيهــا 307 آالف و99 شــخًصا، بنيهــم 23 ألًفا و544 شــخًصا مصابين 
بالســكري مــن الدرجــة الثانية، على مدى يتراوح مــا بين عامين إلى 
28 عاًمــا، أن االلتــزام بنظــام غذائــي يعتمــد علــى األطعمــة النباتيــة 

يكونون األقل عرضة لإلصابة بالسكري.
 وكتــب الباحثــون في دورية جاما للطب الباطني، أن من يحرصون 

علــى اتبــاع األنظمــة الغذائية النباتيــة بمختلف أنواعهــا كانوا أقل 
عرضــة لإلصابــة بالنــوع الثانــي مــن الســكري بنســبة 23 %، 

مقارنــة بمــن تناولوا الكميات األقل مــن الوجبات النباتية.  
وقال تشــي ســون، كبير الباحثين في الدراســة والباحث 

فــي كلية تي.إتش تشــان للصحــة العامة التابعة 
آنــد  بريغهــام  ومستشــفى  هارفــارد،  لجامعــة 

ويمــن فــي بوســطن: “األنظمــة النباتيــة يمكــن 
أن تحّســن عمليــة التمثيــل الغذائــي، وتحد 
من خطــر اإلصابة بالســكري بطرق عديدة 
وتحســين  الــوزن  زيــادة  درء  بينهــا  مــن 
حساســية اإلنســولين وتقليــل االلتهابات 

لمــن  وغيرهــا مــن اآلليــات”.  ويمكــن 

نباتــات  مــن  المكونــة  الصحيــة  الوجبــات  تنــاول  علــى  يحرصــون 
باألساس الحد من خطر إصابتهم بالسكري، حتى إذا لم يكونوا ممن 
يلتزمــون باألنظمــة النباتيــة بصرامــة، ســواء تلك التــي تكتفي بمنع 
تناول اللحوم والدواجن واألســماك أو من يمتنعون أيًضا عن تناول 
المنتجــات الحيوانيــة كاأللبان والبيض.  وقال ســون في رســالة عبر 
البريد اإللكتروني إن هؤالء قد ال يستفيدون كثيًرا إذا كان غذاؤهم 
يحتــوي علــى الكثيــر من البطاطــس المقليــة والخبز األبيــض واألرز 
األبيــض.  وأضــاف “ما يأكلــه النباتيون على وجه التحديد أمر 
مهــم، وبنــاء علــى هــذا، ينبغي التأكيــد على أهمية اســتهالك 
األطعمــة الصحيــة النباتيــة التــي ال تخضــع للمعالجــة علــى 
اإلطــالق أو ُتعالــج بالحــد األدنــى كالفواكــه والخضــراوات 
الطازجــة والمكســرات والحبوب الكاملة”.  ويرتبط الســكري 
الســن،  بالبدانــة وكبــار  دوًمــا  الثانــي  النــوع  مــن 
وتحــدث اإلصابــة بــه عندمــا تنخفــض قــدرة 
الجســم علــى اســتخدام أو إفــراز ما يكفي 
من هرمون اإلنسولين لتحويل 
إلــى  الــدم  فــي  الســكر 

طاقة.

في حادث دموي مفجع في مصر، لقيت 
عــروس مصرعهــا علــى يــد زوجهــا بعــد 
نحــو 24 ســاعة فقط على عقــد قرانهما، 
وذلك في قرية بمحافظة المنوفية بدلتا 

النيل.
 ووفًقــا لصحيفة الشــروق المصرية فقد 
عثــر علــى القتيلــة التي رمز إليهــا بـ”منار 
دمائهــا  فــي  غارقــة  هامــدة  جثــة  م.أ.” 
الباجــور  لمركــز  التابعــة  القرنيــن  بقريــة 
بمحافظة المنوفية.  وفيما نقل الجثمان 
إلــى مستشــفى الباجــور العــام، أشــارت 
التحريــات األولويــة، إلــى اتهــام زوجهــا 
بأنــه مرتكب الجريمــة، وقتلها بعد مرور 

أقل من 24 ساعة فقط على زفافهما.

وقال شقيق المجني عليها أثناء  «
سؤاله إن زفافها كان يوم الجمعة، 
وأنه ذهب إليها السبت لالطمئنان 

عليها، ليجدها غارقة في دمائها 
داخل شقة الزوجية، دون أن يتضح 

سبب الجريمة بشكل واضح.

مصر.. مقتل 
عروس عقب 

زفافها بساعات
قتــل 3 أشــخاص وجــرح 4 آخــرون فــي إحــدى البلدات التابعــة لقضاء بعلبك فــي لبنان، 
ليلة السبت الماضي، بعد تبادل إطالق نار نتيجة إشكال فردي وقع خالل حفل زفاف.

 وأفــادت الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم بأنــه 
عنــد الســاعة الواحــدة مــن بعــد منتصــف 
الليل، وخالل حفل زفاف عند مفرق بلدة 
يونيــن محلــة الفيضة، وقع إشــكال فردي 
تطــور إلــى تبادل إطــالق نار، مــا أدى إلى 

سقوط قتلى وجرحى.
 وذكرت وسائل إعالم محلية أن الخالف 

فــي  )أغنيــة(  “مــّوال”  خلفيــة  علــى  وقــع 
الحفل.

وشهدت المنطقة قضاء بعلبك، في  «
ا وإطالق  البقاع وسط لبنان، توتًرا أمنيًّ

نار وقذائف “آر. بي. جي” في الهواء 
لدى سماع الخبر في محلة الشراونة، 
وانتشر الجيش اللبناني واتخذ تدابير 

لمنع لتفاقم األمور.

هّزت والية إنديانا األميركية جريمة مروعة ضحيتها امرأة عمرها 46 عاًما والمتهم فيها رجل 
عمره 38 سنة، ويرجح أن تكون الغيرة دفعته لقتلها وأكل دماغها وجزء من قلبها ورئتيها!.

 وتتهم األجهزة األمنية، جوزيف أوبرهانسلي، 
بقتل صديقته انتقاًما منها، وبأكل دماغها، بعد 
فتح رأسها بمنشار، وأجزاء من قلبها ورئتيها.  
وذكرت وســائل إعالم أن المتهم أوبرهانسلي، 
لحــوم  آكل  “القاتــل  بـــ  الشــرطة  الــذي تصفــه 
البشر”، رغم اعترافه  بالجريمة في البداية، إال 
أنــه تراجــع في وقت الحق وأنكر كل الجرائم، 

التي وجهت إليه، ويصر أنه بريء.

 وادعى أوبرهانسلي أن صديقته  «
السابقة بالنتون كانت “مدمنة على 

المخدرات، وتسكر، وتكتب مجموعة 
من الحماقات والتفاهات”. هذا وال 

تزال التحقيقات متواصلة للوقف 
على حيثيات وأسباب الجريمة.

“موال” يتسبب بقتلى في حفل زفاف بلبنان

الغيرة تدفع شابا أميركيا ألكل دماغ صديقته

يجلس الناس تحت أشعة الشمس في حدائق برج 
فيكتوريا بالقرب من مجلسي البرلمان في وسط لندن، 

إذ بلغت درجة الحرارة أكثر من 30 درجة مئوية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

واليــة  فــي  الشــيوخ  مجلــس  أقــّر 
ماساتشوســتش األميركية باإلجماع لصالح 
مشــروع قانــون يمنــع زواج األطفــال الــذي 
كان مســموًحا به في الســابق. وحضر جلسة 
التصويــت على مشــروع القانــون حقوقيون 
المتحــدة  األمــم  منظمــة  مــن  ومتطوعــون 
وأنصــار  “اليونيســيف”  والطفولــة  لألمومــة 
جمعيــة معنيــة بحقــوق األطفــال.  وصفــق 
هــؤالء بحرارة، بعدما أعلن البرلمان المحلي 
تمرير القانون، الذي جاء تتويًجا لمســاعيهم 

إلنهاء زواج األطفال بهذه الوالية.

ويسمح القانون المحلي في 48 والية  «
أميركية بـ”زواج األطفال” في ظل 

ظروف معينة، وكان القانون مثال في 
ماساتشوستس يسمح بزواج األطفال 

دون 18 عاًما، بموافقة الوالدين، 
وبإقرار قضائي. وفي حال توفر هذه 

الظروف، ال يوجد قانون حد أدنى لسن 
الزواج. ويمنع القانون الجديد في 

الوالية األميركية الزواج تحت 18 عاًما، 
وال يقبل أي استثناءات كانت.

أجلــت رحلــة الخطــوط الجويــة األميركيــة 
بيــن ميامــي ولوس أنجلــوس بعدما ضربت 
ســيدة غاضبــة زوجهــا بالحاســوب ألنه نظر 
هــذه  الــركاب  ووّثــق  أخريــات.  نســاء  إلــى 
وزوجهــا  المــرأة  بيــن  القاســية  المشــاجرة 
وكيــف كانت تصرخ عليــه وتضربه.  وتظهر 
فــي مقطــع الفيديو، أميركيــة تدعى تيفاني 
ماكليمور وهي تصرخ وتشتم زوجها: أتريد 
النظــر إلــى النســاء األخريــات، اذهــب إلــى 

الجحيم. 

ورّد عليها زوجها: لقد فقدت عقلك،  «
وفي هذه الفترة حاول طاقم الطائرة 

تهدئة الوضع وتغيير مكان جلوس 
الزوج، وبعدها عندما حاول الزوج 

القيام مشت خلفه الزوجة وضربته 
بالحاسوب. وفي نهاية المطاف تم 
إخراج الزوجين من الطائرة، ولهذا 
السبب تأخرت الطائرة عن اإلقالع. 
وروى أحد شهود العيان: لقد قالت 

المرأة الكثير من التعليقات الوقحة 
والعنصرية ولم يتم تسجيل معظمها.

والية أميركية 
تحظر “زواج 

األطفال”

امرأة تضرب 
زوجها ألنه ينظر 

إلى النساء
قضى الرئيس الروسي، فالديمير بوتن، أمس األول، في خليج فنلندا، حيث نزل تحت 

الماء هناك من أجل مشاهدة غواصة سوفيتية غرقت أثناء الحرب العالمية الثانية.

الروســية، وصــل  البحريــة  يــوم   وعشــية 
بوتن على متن قارب إلى جزيرة غوغالند، 
غربــي  كيلومتــًرا   180 بعــد  علــى  الواقــع 
مدينة سان بطرســبرغ، لمشاهدة الغواضة 

الغارقة، وفق “رويترز”.
 والغواصــة مــن نــوع SCH-308 وتســتقر 
فــي قــاع الخليــج على عمــق 50 متــًرا منذ 

العام 1942.

وتابع الرئيس الروسي موقع الغواصة،  «
في حين كان غواصون بصدد رسم لوحة 
تذكارية في المكان. ولم يكتشف حطام 
الغواصة إال خالل العام الماضي 2018، 

أي بعد مرور 76 عاًما على الحادثة، وكان 
على متن الغواصة نحو 40 بحارًا.

بوتين يغطس من أجل “غواصة الحرب العالمية”

عارضة ترتدي نموذجا مبتكًرا للمصمم غوراف غوبتا خالل أسبوع 
الموضة الهندية في نيودلهي )أ ف ب(

بوتن يغطس من أجل غواصة سوفيتية غرقت أثناء الحرب العالمية الثانية
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لكنــه  مفجــع،  حــادث  فــي 
فريــًدا  أو  ا  اســتثنائيًّ ليــس 
مــن نوعــه، أعلنــت الشــرطة 
الباكستانية أنها عثرت على 
جثتــي امرأتيــن متحولتيــن 
للتعذيــب  تعرضتــا  ا  جنســيًّ

والضرب، حتى الموت.
 وذكــر محمــد علي ضياء، وهو 

ضابط كبير، أن الجثتين انتشــلتا مســاء السبت من منزل مغلق في منطقة ساهيوال 
بإقليــم البنجــاب شــرقي باكســتان. وأضــاف ضياء أنه مــن غير الواضــح الدافع وراء 
الحــادث، الــذي يبــدو أنه وقــع قبل 3 أيــام.  وغالًبا ما يتعّرض األشــخاص المتحولون 
ا إلى انتهاكات في باكستان المحافظة، ومن بين الضحايا أيًضا ما يطلق عليهم  جنسيًّ
ضحايــا جرائــم الشــرف التــي يتوّرط فيهــا أقارب عقاًبا لهــم على العالقات الجنســية 

اآلثمة.
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Û  يحــدث فــي بعــض المؤسســات أن يتصــل الرئيــس التنفيــذي بأحــد الموظفيــن أو
بعــدد منهــم ويخبرهــم بأنــه سيشــاركهم تنــاول وجبــة الغــداء في مطعم المؤسســة 
أو فــي أحــد المطاعــم فــي الخــارج وفــي أحايين كثيــرة ال يخبرهم بــل يحدث ذلك 
ــا ودون ســابق إشــعار تفادًيــا خلق مناخ غير مريح أثنــاء تمتع الموظف بفترة  تلقائيًّ

استراحته القصيرة.
Û  غالًبا ما تكون األحاديث في مثل هذه المناسبات عادية وعفوية تغلب عليها أخبار

المجتمع والرياضة والســينما وتكون بعيدة عن الرســميات والتكلف وشــؤون العمل 
وشــجونه. الهدف من وراء هذه المناســبات هو ترســيخ الَتآلف واالنســجام وتعزيز 
مبــدأ العمــل كفريــق واحــد. هكــذا هــي أعــراف وطبيعــة العمــل فــي تلــك المنظمات 
فهنــاك خــط واضح يفصل بين الثقافة المؤسســية وأنظمتها وأعرافها وبين الثقافة 

المجتمعية وتقاليدها وطقوسها.
Û  دعني، سيدي القارئ، انقل لك موقًفا )مماثاًل( فهو تقليد لما ورد آنًفا عايشته عن

قــرب قبــل ســنوات: طلــب الرئيس من مدير مكتبه إبالغ مســؤول أحد األقســام 
برغبته في دعوته وجميع العاملين في القســم لتناول الغداء. اجتمع المســؤول 
مع مرؤوسيه ونقل لهم رغبة الرئيس وقال لهم وبنبرة ال تكاد تخلو من أسلوب 
التحذيــر: رجــاء توخــي الدقــة فــي مــا ســتقولونه هنــاك خصوصــا تلــك األمــور 
المتعلقة بالقسم. كلنا يشعر بالمناخ الصحي في بيئة العمل في هذا القسم، كلنا 
يعمل كفريق عمل واحد متجانس. أنتم تعلمون أننا نتبع سياسة الباب المفتوح 
فالموظف يأتي دائًما في بؤرة اهتمامنا وفي خط مواز تأتي اإلنتاجية. أرى أن 

ننقل هذه الصورة عن القسم. أعتقد بأن الجميع فهم ما أقصده.
Û  جاء وقت الغداء مع الرئيس. الجميع يجلس في صمت، الكل ينظر إلى مسؤول

القســم، المصــورون مشــغولون بالتقاط الصور. الرئيس يتصــدر الطاولة، ثم يبدأ 
فــي إلقــاء خطبــة مرحًبــا بالحضــور ويدعو بعد ذلــك الجميع لتنــاول الغداء. في 
نهاية اللقاء يشــكر المســؤول الرئيس التنفيذي على دعوته الكريمة تلك ويؤكد 
أن الجميع قضى وقًتا ممتًعا! هذا الموقف، سيدي القارئ، حدث قبل أكثر من 15 
سنة. أنا على يقين بأن هذا النوع من الثقافة المؤسسية قد بدأ يفقد صالحيته 

وأصبح غير مقبول. ما رأيك؟

األصل 
والتقليد!
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