
العاهل: عالقات وثيقة وممتدة مع بريطانيا

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

جاللة الملك

المنامة - بنا

جــرى اتصــال هاتفي بين عاهــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
المملكــة  وزراء  ورئيــس  خليفــة  آل 
المتحــدة الصديقة بوريس جونســون، 
خالــص  عــن  جاللتــه  أعــرب  حيــث 
تهانيــه لبوريــس جونســون علــى فوزه 
فــي انتخابــات رئاســة وزراء المملكــة 
المتحــدة، وأطيب أمنياته له بالتوفيق 
مهماتــه  جميــع  أداء  فــي  والنجــاح 
ومســؤولياته.وأكد جاللة الملــك اعتزازه 

والممتــدة  الوثيقــة  التاريخيــة  بالعالقــات 
التــي تربــط بيــن مملكة البحريــن والمملكة 
المتحدة، وما ترتكز عليه من قواعد صلبة 

من العمل المشترك واالحترام المتبادل.
وأثنــى جاللتــه علــى مــا تقــوم بــه المملكــة 
المتحدة الصديقة من جهود دؤوبة وما لها 
من أدوار مهمة في دعم األمن واالســتقرار 
فــي المنطقة والعالم، مؤكدا جاللته حرص 
إلــى  الدائــم  وتطلعهــا  البحريــن  مملكــة 
االرتقــاء بالتعــاون المشــترك فــي مختلــف 
المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية 

وغيرهــا من المجــاالت، والعمل مع المملكة 
المتحدة والتنسيق والتشاور المستمر إزاء 
كافة القضايا ومواجهة مختلف التهديدات 

التي تواجه المجتمع الدولي. 
وعبر جونســون عن شكره وتقديره لجاللة 
الملك، مؤكدا حرص المملكة المتحدة على 
تعزيز عالقات الصداقة المتميزة مع مملكة 
البحريــن، مشــيدا بالجهــود الحثيثــة التــي 
تبذلهــا مملكــة البحرين في تعزيز اســتقرار 
المنطقــة ودولهــا وشــعوبها، متمنيا لشــعب 

مملكة البحرين كل التقدم واالزدهار.
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وجــه رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة إلى دراســة 
تخصيص مشــروع إســكاني جديد للدير وســماهيج يقع في حدود القريتين. كما وجه ســموه 
وزارة الصحــة إلــى االســتعانة باألطبــاء البحرينييــن فــي القطــاع الخــاص إلجــراء العمليــات 
الجراحية في مستشفى السلمانية الطبي في التخصصات الطبية غير المتوافرة بالمستشفى 

المذكور، وتقديم االستشارات الطبية متى ما دعت الحاجة.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد 
تــرأس بحضور ولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس 
الــوزراء بقصــر القضيبيــة أمــس.  واســتعرض 
مجلــس الــوزراء نتائــج تنفيــذ الميزانيــة بعــد 
يونيــو  نهايــة  الــى  الســنوي  نصــف  اإلقفــال 
للعــام 2019، وقــد كان من أبــرز نتائج اإلقفال 
النصــف ســنوي هــو انخفــاض العجــز الفعلــي 
 %  38 وبنســبة  دينــار  مليــون   246 بمقــدار 
مقارنــة بالعجــز للنصف األول مــن العام 2018 

والبالــغ 650 مليــون دينار، حيــث انخفض إلى 
404 ماليين دينار في األشهر الستة الماضية، 
كما انخفضــت المصروفات الفعلية في الفترة 
نفســها بنســبة 2.5 %، فيمــا زادت اإليــرادات 

الفعلية بنسبة نحو 19 %.

تخصيص مشروع إسكاني جديد للدير وسماهيج
ســـمو رئيـــس الـــوزراء: االســـتعانة بأطبـــاء “الخـــاص” البحرينييـــن إلجـــراء العمليـــات فـــي “الســـلمانية”

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يترأس، بحضور سمو ولي العهد، جلسة مجلس الوزراء

انخفــاض 
العجــز الفعلــي 
بالميزانيــة 38 %

“أصحاب التكاسي” 
يطالبون بزيادة 

“التعرفة”

18.9 مليون دوالر 
 ”ABC“ أرباح

بالنصف األول
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إنهاء إجراءات إلغاء 
رسوم 200 خدمة 

)٠٤(حكومية
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ــــاد صــاحــب  ــب ــ ــل ال ــاهـ بـــعـــث عـ
بن عيسى  الملك حمد  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة،  آل 
باتريك لينتون الين حاكم عام 
خوان  الرئيس  والى  جامايكا، 
ايــفــو مـــورالـــيـــس إيــمــا رئــيــس 
ذكرى  بمناسبة  بوليفيا،  دولــة 

استقال بادهما.
البرقيتين  في  جالته  وأعــرب 
وتمنياته  تــهــانــيــه  أطــيــب  عــن 
لهما بموفور الصحة والسعادة 

بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
حاكم عام جامايكا 

ورئيس بوليفيا
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اســتقبل رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة، ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة صباح أمس بقصر القضيبية.

مــن  المنطقــة  تشــهده  مــا  أن  ســموهما  وأكــد 
تحديــات عديــدة تســتدعي العمــل علــى تعزيــز 
األمــن واالســتقرار والدفع بجهود دول المنطقة 
التــي  المســتويات  إلــى  التنمــوي  المجــال  فــي 

تحقق الخير لشعوبها.
ونوه ســموهما إلى أن جهود التنمية في مملكة 
البحرين تســير وفق رؤية مســتقبلية نحو آفاق 

جديــدة مــن االنجــاز والبناء على مــا تحقق من 
أجل المستقبل الواعد الذي نتطلع إليه.

وقال سموهما: “إن توفير الخدمات للمواطنين 
بمســتويات عالية من الجودة والكفاءة وتعزيز 
تنافســية االقتصاد في صــدارة األولويات، وأن 
التنمية الشــاملة التي تعم أرجاء البحرين وفق 
رؤى وتوجيهــات عاهــل البالد صاحــب الجاللة 

الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة تســير علــى 
الوجه األكمل، نحو غاياتها وأهدافها في خدمة 

المواطن”.
الخدمــات  وأطمــأن ســموهما علــى توفيــر كل 
والتســهيالت مــن قبــل بعثــة مملكــة البحريــن 
للحج من أجل ضمان سبل الراحة لحجاج بيت 
هللا الحــرام مــن المملكــة وبما يمكنهــم من أداء 

مناســكهم فــي أجــواء مــن الطمأنينــة واألمــان، 
وأشــاد ســموهما بالجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا 
بقيــادة  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيــز آل ســعود اســتعدادا لموســم الحــج لهذا 

العام.
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سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد أمس

ســمو رئيــس الوزراء وســمو ولي العهــد: توفير خدمــات عالية الجــودة وتعزيز التنافســية

جهود التنمية تسير نحو آفاق جديدة من اإلنجاز

ما تشهده 
المنطقة 

من تحديات 
يستدعي العمل 
على تعزيز األمن 

واالستقرار

إشادة بجهود 
السعودية 

بقيادة خادم 
الحرمين 

استعدادا 
لموسم الحج
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تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بحضــور 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
الجلســة  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
االعتياديــة األســبوعية لمجلــس الــوزراء وذلك 
بقصــر القضيبيــة أمس، وقد أدلــى األمين العام 
لمجلــس الــوزراء ياســر الناصــر عقــب الجلســة 

بالتصريح التالي:
بمناســبة قــرب حلــول عيــد األضحــى المبــارك، 
فقــد رفع صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
خالــص التهانــي والتبريــكات إلــى عاهــل البــاد 
آل  بــن عيســى  الملــك حمــد  الجالــة  صاحــب 
خليفة، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم بهذه 
المناســبة السعيدة، مقرونة بخالص الدعاء بأن 
العظيمــة وأمثالهــا علــى  المناســبة  يعيــد هــذه 

المقام الســامي، وعلى الشعب الكريم واألمتين 
العربيــة واإلســامية بالخير واليمــن والبركات، 
ســائا المولــى عــّز وجــّل أن يتقبــل مــن حجــاج 
بيت هللا الحرام حجهم ومناســكهم، وأن يكون 
حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا، مشــيدا صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء بما تهيئه وتسخره 
حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعود عاهــل المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة مــن إمكانــات كبيــرة وبمــا 
تبذله من جهود مشــهودة ومشكورة في سبيل 

خدمة حجاج بيت هللا الحرام.
بعدهــا، دعــا مجلس الــوزراء إلى النــأي بمنطقة 
أزمــات وصراعــات،  أيــة  عــن  العربــي  الخليــج 
وتجنــب التوتــرات التــي تدفــع بالمنطقــة إلــى 
أزمات جديدة؛ لضمان االســتقرار اإلقليمي عبر 
الحفاظ على مبدأ حســن الجوار وعدم التدخل 
فــي الشــؤون الداخليــة وضمان حريــة الماحة 

الدوليــة فــي هذه المنطقة الحساســة من العالم 
والتعــاون؛ مــن أجــل تعزيــز األمن واالســتقرار، 
المجــال  فــي  المنطقــة  دول  بجهــود  والدفــع 

التنموي بما يحقق المصالح المشتركة.
مــن جانــب آخــر، فقــد رحــب مجلــس الــوزراء 
الوثيقــة  علــى  األولــى  باألحــرف  بالتوقيــع 
الدســتورية فــي جمهوريــة الســودان الشــقيقة 
لمــا يمثله من خطوة مهمة على طريق االنتقال 
وتحقيــق  واالســتقرار  األمــن  نحــو  بالســودان 
السام فيه. بعدها أدان مجلس الوزراء حادثي 
إطــاق النــار اللذين وقعا في واليتي تاكســاس 
وأوهايو بالواليات المتحدة األميركية، وأعرب 
المجلــس عــن تعازيــه للدولــة الصديقــة رئيســا 
باإلرهــاب  المجلــس  منــددا  وشــعبا،  وحكومــة 

وبثقافة الكراهية التي تغذيه.
وحرصــا من ســموه على تعظيم االســتفادة من 
المجــال  البحرينيــة فــي  الخبــرات والكفــاءات 

الطبي، فقد وجه صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء وزارة الصحــة إلى االســتعانة باألطباء 
إلجــراء  الخــاص  القطــاع  فــي  البحرينييــن 
العمليــات الجراحيــة فــي مستشــفى الســلمانية 
الطبــي فــي التخصصــات الطبية غيــر المتوفرة 
االستشــارات  وتقديــم  المذكــور،  بالمستشــفى 

الطبية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
رئيــس  الملكــي  الســمو  وجــه صاحــب  بعدهــا، 

الوزراء إلى دراســة تخصيص مشروع إسكاني 
جديد للدير وسماهيج يقع في حدود القريتين، 
وكلــف ســموه وزارة اإلســكان باقتــراح الموقــع 
الذي ســيقام عليه هذا المشــروع بعد التنســيق 
المعنيــة، وذلــك فــي إطــار  اللجــان  بشــأنه مــع 
متابعــة ســموه المتواصلــة الحتياجــات القــرى 
والمناطــق المختلفة مــن الباد. من جانب آخر، 
فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 

وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف 
بتمديــد فتــرة تســليم التقاريــر الماليــة المدققة 
لمكاتــب المحامــاة حتــى نهاية شــهر أكتوبر بما 
يمكنهــا مــن إعدادهــا وفــق المتطلبــات الفنيــة 
خــال تلــك الفتــرة وبما يكفــل التحقيق الكامل 
لمتطلبــات القــرار رقــم )64( لســنة 2017 بشــأن 
االلتزامــات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

سمو رئيس الوزراء يترأس، بحضور سمو ولي العهد، جلسة مجلس الوزراء 

المنامة - بنا

دراسة تخصيص مشروع إسكاني للدير وسماهيـج
سمو رئيس الوزراء: لالستعانة باألطباء البحرينيين في “الخاص” إلجراء عمليات في “السلمانية”

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة 
على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات 

ما يلي:
أوال: انطاقا من التوجيهات الملكية الســامية 
وضــرورة  الرســوم  تطبيــق  آليــات  بمراجعــة 
مراجعــة احتياجــات المواطنيــن، وفــي إطــار 
توجيه صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
بإيقــاف العمــل برســوم 200 خدمــة حكومية، 
فقــد وافــق مجلس الــوزراء على إلغاء رســوم 
83 خدمــة تقدمهــا وزارة الصناعــة والتجــارة 
يقدمهــا  خدمــة   54 ورســوم  والســياحة، 
المجلــس األعلــى للبيئــة، ورســوم 32 خدمــة 
يقدمهــا جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري، 
العــدل  وزارة  تقدمهــا  خدمــة   18 ورســوم 
إضافــة  واألوقــاف،  اإلســامية  والشــؤون 
إلــى رســوم 4 خدمــات تقدمهــا وزارة التربيــة 
والتعليــم ورســوم خدمتيــن تقدمهــا كل مــن 
وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
المعلومــات  وهيئــة  اإلعــام،  شــؤون  ووزارة 
والحكومة اإللكترونية، ورسوم خدمة واحدة 
تقدمهــا هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض، 
وكلــف المجلس فــي ضوء المذكــرة المرفوعة 
واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  مــن  الغــرض  لهــذا 
الوطنــي كل جهــة من الجهات المذكورة أعاه 
بإصدار القرارات الوزارية واللوائح التنظيمية 

الازمة.
ثانيــا: اســتعرض مجلس الــوزراء نتائج تنفيذ 
الميزانية بعد اإلقفال نصف السنوي الى نهاية 
شــهر يونيــو للعــام 2019، وقــدم وزيــر المالية 
واالقتصــاد الوطنــي مذكــرة بهذا الشــأن، وقد 
كان من أبرز نتائج اإلقفال النصف ســنوي هو 
انخفــاض العجــز الفعلــي بمقــدار 246 مليــون 
دينــار وبنســبة 38 % مقارنــة بالعجــز للنصــف 
مليــون   650 والبالــغ   2018 العــام  مــن  األول 
دينــار، حيــث انخفــض إلــى 404 مايين دينار 
خــال األشــهر الســتة الماضية، كمــا انخفضت 
المصروفــات الفعلية في الفترة نفســها بنســبة 
2.5 %، فيمــا زادت اإليــرادات الفعليــة بنســبة 
نحــو 19 %، وقــد أثنى المجلــس على الجهود 
المبذولــة فــي تنفيذ مبــادرات برنامج التوازن 
بيــن  التــوازن  نقطــة  إلــى  للوصــول  المالــي 

اإليرادات والمصروفات.
وعلــى صعيــد ذي صلــة، فقــد وافــق مجلــس 
الــوزراء علــى تمريــر المدفوعــات وااللتزامات 

الماليــة لســبع جهــات حكوميــة، والتــي تخص 
والتــي   ،2018 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة 
تصــل إلــى نحــو 13 مليــون دينــار وتخص كل 
مــن وزارة الداخليــة ووزارة الخارجية ومركز 
محمــد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب 
وشــؤون البلديــات بــوزارة األشــغال وشــؤون 
ومستشــفى  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
الملــك حمد الجامعي وهيئــة البحرين للثقافة 
واآلثــار ومركــز البحريــن لــأورام، وذلــك بعــد 
العــرض الــذي قدمــه وزيــر الماليــة واالقتصاد 

الوطني في هذا الشأن.
ثــم اعتمد مجلــس الوزراء الحســاب الختامي 
أداء  وتقريــر   2018 الماليــة  للســنة  الموحــد 
تنفيــذ الميزانيــة وقــرر إحالتهمــا إلى الســلطة 
التشــريعية، متضمنــا كشــف المناقــات التــي 
أجريــت فــي الميزانيــة العامــة، عمــا بأحــكام 
المــادة )9( مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2017 
للســنتين  للدولــة  العامــة  الميزانيــة  باعتمــاد 
وزيــر  عــرض  وقــد  و2018.   2017 الماليتيــن 
الماليــة واالقتصــاد الوطني أبرز هــذه النتائج، 
حيــث بلغ إجمالي اإليرادات الفعلية المحصلة 
نحو 2.77 مليار دينار، فيما كانت المصروفات 
الفعليــة نحــو 3.67 مليــار دينــار، وبلــغ العجــز 
الفعلــي نحــو 895 مليــون دينــار، بينمــا بلغــت 
نســبة الديــن العام بنهاية الســنة المالية 2018 
ما نسبته 88 % من الناتج المحلي اإلجمالي.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار 
يحــدد االلتزامــات المتعلقــة بإجــراءات حظــر 
ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
نشــاط  بمزاولــة  لهــم  المرخــص  أعمــال  فــي 
القطــاع العقــاري، ويهدف مشــروع القــرار إلى 

أن تكــون ســائر ممارســات وأنشــطة القطــاع 
العقــاري متواكبة مع أفضل المعايير والقواعد 
والممارســات الدوليــة الصــادرة عــن مجموعة 
وحظــر  بمناهضــة  )الفاتــف(  المالــي  العمــل 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وذلك عما 
بتوصيــة اللجنــة الوزاريــة للشــؤون القانونيــة 
رئيــس  نائــب  عرضهــا  والتــي  والتشــريعية، 

مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
تقييــم  تقريــر  الــوزراء  مجلــس  اعتمــد  كمــا 
وخطــة  الوطنــي  المســتوى  علــى  المخاطــر 
األمــوال  غســل  لمكافحــة  المرحليــة  العمــل 
وتمويــل اإلرهــاب، ووجــه المجلس الــوزارات 
كافة باتخاذ اإلجراءات والممارســات الكفيلة؛ 
والتوصيــات  بالمعاييــر  االمتثــال  لتعزيــز 
الصــادرة عــن مجموعــة العمل المالــي “فاتف”، 
حيــث أكد مجلــس الوزراء ضمن هذا الســياق 
حرص الحكومة على تعزيز إجراءات مواجهة 
االتجاهــات  وفــق  كافــة  بأشــكالها  الجريمــة 
الحديثــة؛ للوقايــة منها بما يكــرس دور مملكة 
البحريــن على المســتوى الدولي فــي مكافحة 
جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب تحقيقا 

للسلم واألمن الدوليين.
رابعــا: بحــث مجلس الوزراء مشــروع اتفاقية 
الجمركــي  للتعــاون  الداخليــة  وزيــر  رفعهــا 
والمملكــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  المشــترك 
العربية الســعودية؛ بهدف تســهيل اإلجراءات 
بالمعاييــر  الملتزمــة  للشــركات  الحــدود  علــى 
األمنيــة المعتــرف بها دوليا بالتجــارة الدولية، 
وقــرر المجلــس إحالتهــا إلــى اللجنــة الوزاريــة 

للشؤون القانونية والتشريعية.
أربعــة  الــوزراء  مجلــس  بحــث  خامســا: 
مشــروعات قرارات ذات صلة بلجان المجلس 
األعلــى للصحــة، وتأتــي فــي إطــار اســتكمال 
خطــة تطبيــق نظــام الضمــان الصحــي، والتي 
تضمنتهــا المذكــرة المرفوعــة لهــذا الغرض من 
وزيــرة الصحــة، األول مشــروع قــرار بإنشــاء 
وتشــكيل اللجنــة العليــا للعــاج فــي الخــارج، 
الوطنيــة  اللجنــة  وتشــكيل  بإنشــاء  والثانــي 
للشراء الموحد لأدوية والمستلزمات الطبية، 
ومشــروع القرار الثالث بتشكيل لجنة للجودة 
الصحــي،  للقطــاع  اإلكلينيكيــة  والمعاييــر 
والرابع مشــروع قرار بتشــكيل لجنة للتدريب 
والتخطيط اإلســتراتيجي الصحي، حيث قرر 
المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشــؤون 

القانونية والتشريعية.

قرارات المجلس

النأي بمنطقة 
الخليج عن أية 

صراعات وتوترات 
والحفاظ على مبدأ 

حسن الجوار 

الموافقة على 
إلغاء رسوم 83 

خدمة مقدمة من 
10 وزارات وهيئات 

حكومية

تمديد فترة تسليم 
التقارير المالية 

المدققة لمكاتب 
المحاماة حتى 

نهاية أكتوبر

جهود مشهودة 
من حكومة خادم 

الحرمين في سبيل 
خدمة حجاج بيت هللا 

الحرام

ياسر الناصر



المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 
ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة أن إســهامات 
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
تدعــم النمــو االقتصــادي اإليجابــي لمملكــة 
البحريــن، حيــث يبــرز هــذا القطــاع كقطــاٍع 
هــام لتحفيز القطاعات الحيوية األخرى بما 
يقدمه من دعــٍم تكنولوجي متطور وحلول 
علــى  التنافســية  لزيــادة  مبتكــرة  تقنيــة 

األصعدة كافة. 
جــاء ذلــك لــدى لقائــه فــي مكتبــه بالــوزارة 
الرئيس التنفيذي لشــركة فيفا البحرين نزار 
بانبيلــة، حيــث هّنــأه بمناســبة تعيينــه فــي 
منصبــه الجديد متمنًيا له التوفيق والنجاح 
فــي تأدية أداء مهامه، وللشــركة المزيد من 
التطور والنماء بما يصب في خدمة الوطن 

والمواطنين.
مــن  العديــد  مناقشــة  تــم  اللقــاء،  وفــي 
مــن شــأنها  التــي  المبــادرات واالقتراحــات 
تطوير التعاون في مجال قطاع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت بين القطاعين العام 
والخاص.

كمــا التقى وزير الماليــة واالقتصاد الوطني 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة هــواوي الصينية 
في البحرين جون لويدونغ  والوفد المرافق، 
منوهــا بمــا تمتلكــه تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت مــن قــدرة علــى زيــادة ســرعة 
وتيــرة التنميــة فــي مختلف المجــاالت، وما 
لهــا مــن دور فــي تعزيــز اإلبــداع واالبتــكار 
أن  مؤكــدا  األخــرى،  القطاعــات  كافــة  فــي 

قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
مــن القطاعــات الحيويــة التــي تلعــب دورًا 
بــارزًا في رفد االقتصــاد الوطني في مملكة 
الجهــود  اســتمرار  إلــى  مشــيرًا  البحريــن، 
لتشــجيع نمــو مختلف القطاعــات من خالل 

توفير البيئة االستثمارية الجاذبة لها.
وتم خالل اللقاء مناقشــة آخر المستجدات 
على صعيــد االقتصاد العالمــي وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، إلى جانب عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وزير المالية يستعرض المستجدات مع رئيسي “فيفا” و ”هواوي”

تكنولوجيا المعلومات قادرة على زيادة وتيرة التنمية 

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات

أفاد وزير األشــغال وشؤون البلديات 
خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
عــن أنــه تــم تخفيــض الرســوم علــى 
22 أســرة بحرينيــة وذلك خالل شــهر 

يوليو من العام الجاري. 
جــاء ذلــك بناء علــى توجيهات ســمو 
رئيــس الــوزراء الراميــة إلى تخفيض 
األعبــاء المعيشــية علــى المواطنيــن، 
الــوزراء  مجلــس  قــرار  إطــار  وفــي 
المســتأجرين  المواطنيــن  بمســاواة 
البلديــة  الرســوم  مــن  للمســاكن 
لمســاكنهم،  المالكيــن  بالمواطنيــن 
 )35( رقــم  البلديــات  لقانــون  وفقــا 
لســنة 2001 والمعــدل بالقانــون رقــم 
الالئحــة  وعلــى   2001 لســنة   )38(
الصــادر  البلديــات  لقانــون  التنفيذيــة 
بقــرار مجلس الوزراء رقم )16( لســنة 
2002 وبخاصــة الفقرة)ب( من المادة 
)48( من الالئحة المذكورة وبناء على 
عــرض مديــري عمــوم البلديات أصدر 

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر 
خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
الرســوم  لتخفيــض  وزاريــا  قــرارا 

البلدية عن 22 أسرة بحرينية. 
القــرارات تأتــي  وأوضــح الوزيــر “أن 
قيــادة  مــن  الســامية  للرغبــة  تنفيــذا 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمد بن عيسى آل خليفة الرامية إلى 
توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، 
عن طريق تخفيض األعباء المعيشية 
عــن كواهلهم، من خالل رســوم بلدية 
مخفضــة ومنســجمة مــع احتياجــات 
إعفــاء  وكذلــك  المواطنيــن،  هــؤالء 
بعض ذوي الدخل المحدود من سداد 
الرســوم مســتقبال أو إســقاط ديونهم 
تســعى  الــوزارة  أن  حيــث  القديمــة، 
لتســخير كافــة اإلمكانيــات والمــوارد 
بالمســتوى  االرتقــاء  علــى  للعمــل 
المعيشــي للمواطنيــن والتخفيــف من 

الرسوم البلدية على المواطنين “.

تخفيض الرسوم البلدية عن 22 أسرة

 المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة برقية شكر جوابية من رئيس جمهورية مصر 
العربيــة الشــقيقة عبدالفتــاح السيســي، وذلــك ردا علــى برقيــة 
ســموه المهنئــة لــه بمناســبة نجاح تنظيــم وإقامــة بطولة كأس 

األمم األفريقية لكرة القدم.

وأعــرب السيســي عــن خالــص 
شــكره وتقديــره لســمو رئيــس 
ســموه  مشــاعر  علــى  الــوزراء 
األخويــة النبيلة، متمنيا لســمو 

رئيــس الــوزراء موفور الصحة 
مملكــة  ولشــعب  والســعادة، 
التقــدم  مــن  المزيــد  البحريــن 

والرخاء.

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر السيسي

04local@albiladpress.com
مناقشة معايير جائزة ناصر بن حمد لالبتكار العسكري
فكـــرة الجائـــزة تعكـــس اهتمـــام ســـموه بتحفيـــز ثقافـــة اإلبـــداع

ناصــر  لجائــزة  اإلعالمــي  الفريــق  عقــد 
بــن حمــد لالبتــكار العســكري اجتماعهــا 
بحضــور  الملكــي  الحــرس  فــي  األول 
نائــب قائد الحرس الملكــي اللواء الركن 
حمــد خليفــة النعيمــي وأعضــاء الفريق.

مــن  عــدد  مناقشــة  االجتمــاع  فــي  وجــرى 
المواضيــع ذات الصلة بجائــزة ناصر بن حمد 
لالبتكار العســكري، وما يتعلق بها من معايير 
المشاركات وتوقيتات تقديمها كما استعرض 
الفريق الســبل الكفيلة إلبــراز أهداف الجائزة 
وأهميتهــا علــى مســتوى قوة دفــاع البحرين 

خصوصا وعلى البحرين عموما.
يذكــر أن فكــرة الجائــزة تؤكــد اهتمــام ســمو 
قائــد الحــرس الملكــي اللــواء الركــن الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بتحفيــز وتعزيــز 
ثقافــة اإلبــداع العســكري لدى منســوبي قوة 

دفــاع البحريــن، كمــا تــدل علــى أهميــة تبني 
الموهوبيــن والمتميزيــن مــن  ســموه ألفــكار 
أبناء الوطن عن طريق توفير بيئة تنافســية 
في تقديم ابتكارات فاعلة ُتسهم في تطوير 

األداء واالرتقاء بثقافة االبتكار.

الثالثاء
6 أغسطس 2019 
5 ذو الحجة 1440

المنامة - بنا

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، برقيــة شــكر جوابيــة مــن أخيه نائــب رئيس 
الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطة ُعمان الشقيقة صاحب 
الســمو فهــد بــن محمود آل ســعيد، وذلك رًدا على برقية ســموه 
المهنئة بمناســبة يوم النهضة المباركة ذكرى الثالث والعشــرين 

من يوليو المجيد.

رئيــس  نائــب  ســمو  وأعــرب 
مجلــس  لشــؤون  الــوزراء 
فــي  ُعمــان  بســلطة  الــوزراء 
شــكره  خالــص  عــن  البرقيــة 
الســمو  لصاحــب  وتقديــره 

علــى  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
مشــاعر سموه األخوية النبيلة، 
الصحــة  دوام  لســموه  متمنًيــا 
البحريــن  ولمملكــة  والســعادة 

إطراد التقدم والتطور.

... وسموه يتلقى شكر نائب رئيس الوزراء العماني

المنامة - بنا

تلقــى ملــك البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، برقيــة شــكر جوابيــة مــن رئيــس جمهوريــة البرتغــال 
الصديقــة مارســيلو ريبيلــو دي ســوزا، ردا علــى برقيــة جاللتــه 

المهنئة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده.

أعــرب الرئيــس البرتغالي فيها 
عن بالغ شكره وتقديره لجاللة 
موفــور  لــه  متمنيــًا  الملــك، 

ولشــعب  والعافيــة  الصحــة 
مملكة البحرين الصديق مزيدا 

من التقدم واالزدهار.

جاللة الملك يتلقى شكر رئيس البرتغال

 

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفة أّن نتائــج اإلقفال نصف الســنوي للــوزارات والجهات 
الحكوميــة للفتــرة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019 عكســت وضــوح الخطــة الماليــة لمملكــة البحريــن بمــا يســهم فــي تحقيــق النمــو 
االقتصــادي اإليجابــي المنشــود، حيــث بّينــت نتائج التقريــر أن العجز الفعلي فــي النصف األول من العام الجــاري بلغ 404 ماليين 
دينار بانخفاض وقدره 245.9 مليون دينار وبنسبة 37.8 % مقارنة بالعجز نصف السنوي للسنة المالية المنتهية 2018 والبالغ 650 

مليون دينار، حيث ارتفعت نسبة اإليرادات الفعلية بنسبة 18.8 %، وانخفض إجمالي الصرف بنسبة 2.5 %.

وأشــار إلــى أنــه وفًقــا لنتائــج اإلقفــال نصــف 
الســنوي للــوزارات والجهــات الحكومية للفترة 
المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019 فــإن إجمالــي 
 1,274.4 بلــغ  المحصلــة  الفعليــة  اإليــرادات 
مليــون   202.1 قدرهــا  بزيــادة  دينــار،  مليــون 
دينار وبنســبة قدرها 18.8 % عن نتائج تنفيذ 
الســنة المالية السابقة 2018 والبالغة 1,072.3 
مليون دينار للفترة نفســها، كما أشارت النتائج 
بلــغ  الفعليــة  المصروفــات  إجمالــي  أن  إلــى 
1,678.4 مليــون دينار، محققة بذلك انخفاضًا 
فــي الصــرف بمبلــغ 43.9 مليون دينار وبنســبة 
انخفــاض قدرهــا 2.5 % مقارنــة بنتائج تنفيذ 
الميزانيــة نصــف الســنوي للســنة المالية 2018 

والبالغــة 1,722.4 مليــون دينــار، نتيجة تنفيذ 
العامــة  النفقــات  ترشــيد  مبــادرات  مــن  عــدد 
ضمــن برنامــج التــوازن المالــي علــى الرغم من 
زيــادة مســتويات الصــرف علــى فوائــد الديــن 

الحكومي.
الحســاب  تقريــر  أنهــت  الــوزارة  أن  وأضــاف 
الختامــي الموحــد للدولــة وتقريــر أداء تنفيــذ 
الميزانيــة للســنة الماليــة 2018 بعــد اســتكمال 
ديــوان  مــع  والمصادقــة  التدقيــق  إجــراءات 
كشــفت  حيــث  واإلداريــة،  الماليــة  الرقابــة 
الختاميــة  الماليــة  للبيانــات  وفًقــا  النتائــج 
للــوزارات والجهــات الحكوميــة عــن إيــرادات 
 2,775.4 وقــدره  بمبلــغ  محصلــة  فعليــة 

مليــون دينــار، بنســبة زيــادة قدرهــا 17 % عن 
الميزانيــة المعتمــدة لهــا، في حين بلــغ إجمالي 
المصروفــات الفعليــة 3,670.3 مليــون دينــار، 
محققــة بذلــك انخفاضــًا فــي الصــرف بنســبة 
قدرهــا 1.4 % مقارنــة بالميزانيــة المعتمدة لها 
والبالغــة 3,724.2 مليــون دينــار، ونتيجة لهذه 
المســتويات مــن اإليــرادات والمصروفات فإن 
العجــز الفعلــي فــي الحســاب الختامــي للدولــة 
للسنة المالية 2018 قد بلغ 894.9 مليون دينار 
بانخفــاض قــدره 457.7 مليــون دينار وبنســبة 
33.8 % مقارنــة بالعجــز المقــّدر فــي الميزانية 

لعام 2018 بمبلغ 1,352.6 مليون دينار.

المالية الخطة  وضوح  عكست  النصفية  النتائج  المالية:  وزير 

ارتفاع اإليرادات 18.8 % وانخفاض الصرف 2.5 %

إنهاء إجراءات إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية
المواطنيـــن الملـــك بمراعـــاة احتياجـــات  تنفيـــذا لتوجيهـــات جاللـــة 

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني لشــيخ 
ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة االنتهــاء مــن 
إجــراءات تطبيــق إلغاء رســوم 200 خدمة 
حكومية انطالقا من توجيهات عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
الرســوم  تطبيــق  آليــات  بمراجعــة  خليفــة 
المواطنيــن،  وضــرورة مراعــاة احتياجــات 
وتنفيــذا لتوجيــه رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة بإلغــاء هــذه الرســوم فــي 10 جهات 
حكوميــة تمثــل قطاعات حيويــة مهمة في 

مملكة البحرين.
وأضــاف أن قــرار إلغــاء رســوم 200 خدمــة 
حكوميــة يأتــي متوازيا مع أهــداف برنامج 
التــوازن المالي فــي زيادة جاذبية االقتصاد 
الوطنــي وتعزيــز نمــوه، مشــيرا إلــى حرص 
اإلنجــاز  مواصلــة  فــي  الحكومــة  واهتمــام 
وفتــح أفــق أوســع للتطويــر علــى األصعــدة 
كافــة، حيــث إن الخدمــات الحكوميــة التي 

ُألغيــت رســومها شــملت عــددا متنوًعــا مــن 
القطاعــات مــن مختلف الجهــات الحكومية 
بمــا يراعــي احتياجــات المواطنين بالدرجة 
األولــى، ويدعــم االقتصاد الوطني ويّســهل 
إجــراءات المســتثمرين، ويّعزز مــن الحركة 

التجارية في المملكة. 
الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  وأشــار 
إلــى التزام الجهات الحكوميــة بتقديم تلك 
الخدمــات بالجــودة والكفــاءة المطلوبة بما 

يعود على الوطن بالخير والنماء.
يذكر أن من بين رسوم الخدمات الحكومية 
التي تم إلغاؤها رســوم اســتخراج اإلفادات 
ورســوم  األساســي،  للتعليــم  والشــهادات 
الدراســية،  واإلفــادات  الشــهادات  تصديــق 
بطاقــة  شــريحة  بيانــات  تحديــث  ورســم 
الهويــة لكبــار الســن، ورســم توكيــل الطلبــة 
الجامعييــن، ورســم عقد ابتعــاث الجامعات 
الرســمي  الــزواج  عقــد  ورســم  للخــارج، 
الموثق، ورسوم دعاوى األحوال الشخصية 

المتعلقــة بحقــوق األســرة، ورســم عقد هبة 
عقار، ورســم تغيير االسم التجاري، ورسوم 
التدريبيــة  المؤسســات  إنشــاء  ترخيــص 
الخاصة )المراكز والمعاهد المهنية والتقنية، 

ومعاهد التدريب اإلداري والتجاري(، ورسم 
قيــد عقــد الترخيــص فــي الســجل لألفــراد 
لبراءة االختراع، ورســم إصــدار المعلومات 

والوثائق البيئية والخرائط الرقمية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - الرقابة المالية واإلدارية

تبادل الخبرات بالرقابة المالية مع اإلمارات
والــمــســاءلــة الــحــوكــمــة  مــبــادئ  ــخ  ــي ــرس وت األداء  مــســتــوى  تحسين 

ترأس رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة الشــيخ أحمد بــن محمــد آل خليفة وفد 
الديــوان لزيــارة ديــوان المحاســبة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة أمــس، واللقاء مع 

رئيس ديوان المحاسبة حارب سعيد العميمي.

وتأتــي الزيارة في إطار التعاون والتنســيق 
القائــم بين ديوان الرقابــة المالية واإلدارية 
بمملكــة البحريــن ونظيــره بدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي المجــاالت المتصلــة 
بالعمل الرقابي، فضال عن بحث واستعراض 
أفضــل الممارســات لبنــاء القــدرات وتعزيــز 
مــن  واالســتفادة  والحوكمــة  الشــفافية 
والدوليــة  اإلقليميــة  المنظمــات  تجــارب 

المختصة بالمجاالت الرقابية.
وعقــد الجانبــان اجتماعــا حضــره عــدد مــن 
المســؤولين بالديوانيــن، تــم خالله االطالع 
ممارســة  فــي  منهمــا  كل  تجــارب  علــى 
صالحياته الرقابية على الجهات المشــمولة 
األداء  مســتوى  تحســين  بهــدف  بالرقابــة؛ 

والشــفافية  الحوكمــة  مبــادئ  وترســيخ 
والمســاءلة ومكافحة الفساد وحماية المال 

العام. 
كمــا اســتعرض الطرفــان تعزيــز منهجيــات 
وأســاليب التدقيق ونظم اإلدارة والحوكمة 
الرشــيدة بما يتماشى مع أفضل الممارسات 
العالميــة فــي مجــال الرقابــة علــى القطــاع 

العام. 
فــي  التعــاون  أوجــة  مناقشــة  تــم  كمــا 
مجــاالت التدريــب بمــا يعــزز دور الديوانين 
بالتعــاون  الرقابــي  بالعمــل  االرتقــاء  فــي 
مــع الجهــات المشــمولة بالرقابــة؛ لتحقيــق 
الجانبــان  وأكــد  الشــاملة.  التنميــة  أهــداف 
علــى مواصلة التنســيق المشــترك وتوســيع 

أفــق ومجــاالت التعــاون بينهمــا بمــا يســهم 
فــي االرتقــاء بممارســة العمــل الرقابــي في 

البلدين الشقيقين. 
ضــم الوفــد وكيل الديــوان للرقابــة اإلدارية 

خليفــة،  آل  خالــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ 
والوكيل المساعد لرقابة األداء قاسم أحمد 
المدحــوب، ورئيس العالقــات العامة محمد 

فؤاد ساتر.
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يقــدم النائــب محمــد بوحمــود عبــر “البــاد” رســالة يومية عــن موســم الحــج، وتتضمن هذه 
الرسالة مجموعة ماحظات أو اقتراحات، وفيما يأتي رسالة اليوم:

من خالل تواصلي مع قادة الحمالت  «
والمواطنين الحجاج، فقد أثير تساؤل 

عما إذا سيتواجد أعضاء من لجان بعثة 
الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي 
بجدة، المعروف باسم مطار الحجاج؛ 

وذلك للوقوف على وصول ضيوف 
الرحمن من البحرين.

كل الشكر والتقدير لجهود أعضاء  «
اللجان العاملة تحت مظلة البعثة، 

وما تنفذه اللجنة المعنية من زيارات 
ميدانية للحمالت، وبخاصة أن هذه 

الزيارات ساهمت في اكتشاف النواقص 

والسلبيات وتالفيها؛ من أجل ضمان 
أعلى معايير جودة الخدمات للحجاج.

أدلى األمين العام للبعثة األخ خالد  «
المالود بتصريح أن توزيع األساور 
اإللكترونية سيكون من بعد حصر 

لجنة التفويج بالبعثة ألعداد الحجاج 
واالداريين واإلداريين اإلضافيين، والفئة 

األخيرة هم اإلداريون المعفيون من 
رسوم الخدمات، وتعليقي على محتوى 

التصريح أنه كان يتعين على البعثة 
إنجاز هذه المهمة مسبقا، ولماذا تعيد 
البعثة حصر األعداد مجددا، وبخاصة 

أن حصة البحرين بالحج معروفة، وعدد 
الحجاج المسجلين معروف، وهو 4625 

حاجا بحسب تصريح سابق لألخ المالود. 
وأرى أن تأخير تسليم األساور غير مبرر.

البعثة ترخص لخمسة أشخاص بكل  «

حملة، وهم: الرئيس ونائباه والمسعف 
والمرشد، ويضاف اليهم إداريان اثنان 

معفيان من الرسوم، أّي أن الكادر 
األساسي للحملة المؤلف من 5 أشخاص 

معروف مسبقا لدى البعثة، ومن 
المستغرب إسناد أعباء كبيرة على كادر 

الحملة مثل استقبال ضيوف الرحمن 
واستالم المخيمات وغيرها، ومن يضطلع 

بالواجبات اإلدارية هم الرئيس ونائباه 

واإلداريون المعفيون تحديدا، وأرى أن 
هذا العدد لكادر الحملة أمر يتنافى مع 

دعوة البعثة لتسهيل اإلجراءات والسماح 
للحمالت بالتميز في تقديم خدماتها.

بالنسبة لتوفير البعثة 4 دورات مياه  «
إضافية لذوي الهمم بهذا العام، فهذه 

مبادرة ايجابية وجهد مشكور ومقدر من 
كوادر البعثة.

فوجئت بغلق مقر البعثة بمكة،  «
ووضعه دواما صباحيا فقط، وذلك 

ألنني كنت بصدد زيارة المقر بالساعة 
الثالثة ظهرا، وأبلغني موظف 

االستقبال بأن دوام البعثة انتهى، أال 
يفترض أن تقترن أقوال المسؤولين 

بالبعثة مع أفعالهم من جهة ترحيبهم 
باستقبال أي حاج، وبخاصة أن موسم 

الحج عبارة عن أيام معدودات، 

وبالتالي يتعين وجود غرفة عمليات 
مستمرة العمل، سواء مكتبيا أو 

ميدانيا، فماذا يمكن أن تقدم البعثة 
ألّي حاج قد يلجأ لها مضطرا بعد نهاية 
ساعات الدوام. علما أن البعثة لم تعلن 

في منصاتها اإللكترونية أنها ملتزمة 
بدوام محدد أو ساعات معينة للعمل 

والراحة.

مقر البعثة “صاك” بعد الظهر.. وتأخر تسليم األساور “غير مبرر”

إعالن البعثة باألنستغرام والكتيب لم يتضمن تحديدا لساعات عملهابوحمود متوسطا كادر اللجنة الطبية

محمد بوحمود

توفير 4 حمامات 
لذوي الهمم 
مبادرة إيجابية

أمسيات البحرينيين تجتذب جنسيات أخرى
عنـــد االســـتماع لصـــوت مقـــرىء يتلـــو القـــرآن أو يقـــرأ األدعيـــة

تتوزع حلقات الحجاج البحرينيين في صحن الحرم المكي الشريف ضمن أمسيات عبادية 
وروحيــة تتخللهــا الصلــوات واألدعيــة، وهــذه الصــورة الليليــة اعتــادت عليهــا الكثير من 
الحمات البحرينية والخليجية، إال أن حمات البحرين، تنفرد من ناحية اإلعداد لبرنامج 
اإلحياء، ووفق عناوين مختلفة يشمل بعضها شرح معالم الحرم المكي، ويتناول بعضها 
اآلخر المعلومات التاريخية لمكة المكرمة، وبعضها الثالث يستمر في شرح مناسك الحج 

من جهة، والحديث عن بركات هذا الركن األعظم من أركان الدين اإلسامي.

ال يتوقف

وتضــع العديد من الحمالت خيارات مثالية 
إداري حملــة  يشــير  هــذا  لحجاجهــا، وفــي 
“الســالم” جاســم عيســى لـ “البالد” أن العمل 
ال يتوقــف فــي هــذا الموســم على مــدى 24 
ســاعة، وحتــى ليلــة الثامــن مــن ذي الحجة 
استعداًدا للتوجه للمبيت في عرفة، نستغل 
الوقت في برامج عبادية يختارها الحجاج، 
فبعضهــم يفضــل التوجه إلى الحــرم المكي 
لصالة العصر والبعض اآلخر يفضل التوجه 
في فترة صالتي المغرب والعشــاء ويبقون 
فــي الحــرم للعبــادة حتــى الســاعة العاشــرة 
ليــاًل ليعــودوا وينالــوا قســًطا مــن الراحــة، 
وهنــاك أيًضــا فرصــة لمــن يرغب فــي زيارة 
متحف مســيرة اإلســالم في منطقة النسيم 
والترتيــب للمشــاركة فــي بعــض األنشــطة 

التــي تنظمها وزارة الحــج بالمملكة العربية 
السعودية.

زاد الحرم

ومن جهته، يقول عضو لجنة اإلرشاد العام 
بحملــة الشــرف عقيــل مســلم ل “البــالد” ان 
برامــج األمســيات فــي الحرم المكــي تعتبر 
مــن األوقــات التــي يحــرص الحجــاج علــى 
حضورهــا لتنــوع محاضراتهــا التــي يقدمها 
أصحــاب الفضيلة المشــايخ، ويتــم اإلعالن 
عنهــا عبر إعالم الحملة، وهي تســتمر حتى 
الحجــاج،  مــن  يرغــب  لمــن  الفجــر  صــالة 
تقديــم  يتــم  الحــرم”  “زاد  عنــوان  وتحــت 
محاضــرات متنوعــة ويتــم اإلجابــة كذلــك 
علــى األســئلة التــي تــرد مــن الحجــاج فــي 

شئون األحكام والمناسك.
علــى  اللقــاءات  هــذه  ينحصــر حضــور  وال 

الحجــاج البحرينيين، بــل ينضم إليها بعض 
الحجــاج مــن مختلــف الجنســيات، ال ســيما 
العربية منها، فحين يستمع الحجاج لصوت 
مقــرء يتلو القــرآن أو يقرأ األدعية المأثورة 
روحانيــة  يضفــي  فذلــك  عــذب،  بصــوت 
تســتهوي القلــوب فــي أقدس بقــاع األرض، 
بيــن الحجــاج مــن  للتعــارف  وهــي فرصــة 

مختلف بلدان العالم.

مسابقة تحفيزية

أخــرى  بجوانــب  “أجيــاد”  حملــة  وتهتــم 

الحجــاج،  مــع  التفاعــل  تحقــق  وجدتهــا 
فــإداري الحملة فيصل عبدالرزاق العباســي 
يشير عبر “البالد” إلى أن المشايخ ينظمون 
مســابقة تحفيزية للحجــاج من خالل طرح 
والمناســك  باألحــكام  المتعلقــة  األســئلة 
ويتــم تقديــم جوائــز للحجــاج المشــاركين 
تنظيــم  يتــم  كمــا  الصحيحــة،  باإلجابــات 
محاضــرات وفق عناويــن مختارة وتحقيًقا 
للفائــدة فــي األجــواء العبادية، يتم إشــراك 
خــالل  مــن  المعلومــات  لتأكيــد  الحجيــج 

المسابقات.

سعيد محمد

قبل أيام من بدء 
الحج، اطمأنت 
السعودية على 
جاهزية الخطة 

العامة للطوارئ، 
بتنفيذ تمرين 

افتراضي للتعامل 
مع أي حوادث قد 
تقع في المشاعر 

المقدسة بمكة 
المكرمة.

الخدمات

اإلسعافية بالحج

 39 
فرقة في نطاق 
المسجد الحرام

 12
فرقة في نطاق 
مشعر عرفات 

ومزدلفة

 2700
موظفا في عدد من 
التخصصات الطبية 
واإلسعافية واإلدارية

 16
دراجة نارية للوصول 

بشكل سريع بمناطق 
الكثافة

 370
سيارة إسعاف مزودة 

بأحدث التقنيات

 94 
أخصائيا

 38 
مختصا بفريق 
الدراجات النارية

 28 
فرقة في نطاق 

العاصمة 
المقدسة

 56 
طبيبا في عدد 
من التخصصات 

الطبية

 30 
فرقة في مشعر 

منى

 125 
 مركزا 
إسعافيا

حاجات يستعدن للسعي بين الصفا والمروة

أقــام مجلــس البنزايــد بعــراد محاضــرة بعنــوان مقاصــد الحــج قدمهــا الدكتــور محمــد 
الحســيني وأدارهــا أحمــد عقــاب. وتطــرق الدكتــور الحســيني ألهميــة الحــج وكــم هي 
عبــادة عظيمــة شــرعها هللا ســبحانه وتعالــى للعبــاد ولما فيها مــن المنافــع العظيمة وما 

تهدف إليه من المقاصد الجليلة وما يترتب عليها من خير في الدنيا واآلخرة.

أكدت شــؤون الجنســية والجوازات واإلقامة، اســتعدادها التام الســتقبال المســافرين، 
عبــر مطــار البحريــن الدولــي وجســر الملك فهــد، خالل فتــرة الصيف واألعيــاد والحج، 
منوهة إلى وضع خطة مســبقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار 

وذلك لضمان انسيابية حركة الحجاج والمسافرين أثناء مغادرتهم وعودتهم.

6 أغسطس 2019 الثالثاء
5 ذو الحجة 1440

قنصلنا بجدة يستقبل الفوج األول بالمطار
ــم ــه ــت ــام ــأن عــلــى أمـــاكـــن إق ــ ــم ــ ــة الـــحـــجـــاج واط ــن ــدي ــم جــــال ب

لمملكــة  العــام  القنصــل  المســلماني،  إبراهيــم محمــد  اســتقبل 
نائــب  المرباطــي،  وليــد  فــي مدينــة جــدة، ومحمــد  البحريــن 
القنصل العام، ومحمد آدم، مدير محطة شركة طيران الخليج 
بالمملكة العربية الســعودية وعدد من أعضاء القنصلية العامة، 
الفوج األول من حجاج مملكة البحرين القادمين جوًا إلى مكة 
المكرمــة لدى وصولهــم لمطار الملك عبدالعزيــز الدولي بمدينة 

جدة.
مــن جانبــه، أكــد القنصــل العــام لــدى اســتقباله فــوج الحجــاج 
اســتعداد القنصلية التــام لتقديم كافة المســاعدات والخدمات 
الالزمة لتسيير أدائهم لمناسك الحج حتى عودتهم إلى مملكة 
البحريــن ســالمين، مشــيرًا إلى وجود غرفة عمليــات بالقنصلية 
العامــة بمكــة المكرمــة تعمل علــى مدار اليوم والســاعة لخدمة 

الحجاج البحرينيين.
االلتــزام  بضــرورة  البحرينييــن  الحجــاج  المســلماني  وناشــد 
بالتعليمــات والقوانيــن المتبعة حرصًا على ســالمتهم ليتمكنوا 
مــن أداء المناســك فــي جــو روحانــي آمن مــع ضــرورة التحلي 

بالصبر.
وقــام أعضــاء القنصليــة العامــة بجولــة داخــل مدينــة الحجاج 

البحرينييــن  الحجــاج  اســتقبال  إجــراءات  علــى  لالطمئنــان 
وتأميــن وصولهــم إلى أماكــن إقامتهم بمكة المكرمــة ليتمكنوا 

من تأدية فريضتهم الخامسة في أفضل الظروف الممكنة.
لوصولهــم  بالــغ ســعادتهم  عــن  الحجــاج  أعــرب  مــن جانبهــم، 
الجهــود  مثمنيــن  الحــج،  فريضــة  ألداء  المقدســة  لألراضــي 
جميــع  مــن  قــرب  عــن  لمســوها  التــي  العظيمــة  والتســهيالت 

القائميــن علــى خدمتهــم فــي هــذه البــالد المباركــة، مقدريــن 
فــي ذات الوقــت مــا تبذلها حكومــة المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة مــن اهتمــام بالــغ بهم مما يشــعرهم بالســعادة الغامرة 
وكأنهــم بيــن أهلهــم، ســائلين هللا عــز وجــل أن يثيــب حكومــة 
وشــعب المملكــة علــى كرم الضيافة وحســن االســتقبال وكريم 

الرعاية واالهتمام بحجاج بيت هللا الحرام.

قيادة البعثة تتفقد المخيماتمع البلدي السابق وليد هجرس

المنامة - وزارة الخارجية



أستبعد تماما

أعلن وزير المالية عن استمرار الحكومة  «
مراجعة الرسوم، فهل تتوقع أن تسفر 

عن هذه المراجعات عن زيادة مبلغ 
الرسوم أو خفضها؟

الرسوم والمنتجات الخدمية الحكومية تشكل نحو 
70 % مــن إجمالــي اإليــرادات غيــر النفطيــة، وذلك 
وفًقا لبيانات الحساب الختامي للدولة للعام 2017.

 ولذلــك أســتبعد تماما وجود توّجه لزيادة الرســوم، 
خصوصــا إذا مــا أخذنــا باالعتبــار التوجيــه األخيــر 
بإلغــاء رســوم 200 خدمــة حكوميــة وإعفائهــا مــن 

ضريبة القيمة المضافة.

الوظائف المستقبلية

وقعت كلية بوليتكنك البحرين اتفاقية  «
تعاون مع صندوق العمل )تمكين( لدعم 

إنشاء أكاديمية للذكاء االصطناعي 
بالكلية، هل ترى الجهات الرسمية 

مؤهلة ومستعدة لالنتقال لمرحلة 
االستفادة من تطبيقات الذكاء 

االصطناعي أم أنها سترتطم الحقا 
بمعوقات بيروقراطية على أرض 

التنفيذ؟

مــن  لديهــا  البحريــن  بوليتكنــك  كلّيــة  أن  أعتقــد 
الكفــاءات واإلمكانــات البشــرية لمثل هذا المشــروع 
الطمــوح جــدًا والــذي ندعمه بــكّل قوة لكونــه توّجه 

علمي.
وتعتبــر أبحاث وتخصصات الذكاء االصطناعي هي 
تخصصات الوظائف المســتقبلية والتي تستلزم من 
الحكومــة التوّجــه الجــاّد لهــا، بمــا يصــّب فــي خدمة 
الهــدف الــذي نســعى لــه بالمواءمــة بيــن مخرجــات 

التعليم واحتياجات سوق العمل.

وزير متعاون

تعاني الجمعيات الخيرية من بطء  «
تسلمها الرخصة الرسمية لجمع المال 

قد تصل لسنة بما يؤخر اطالقها حمالت 
التبرع للحاالت االنسانية العديدة، ما 
جهودك الختصار زمن حصول األسر 
المتعففة على اإلعانة بأسرع وقت 

ممكن؟

لتذليــل  العمــل  وزيــر  مــع  تواصــل  علــى  شــخصيًا 
الصعوبــات التــي تواجهها بعــض الجمعيات في هذا 

المضمار.
 ووجــدُت أن الوزيــر متعــاون جــدًا فــي حــّل بعــض 

العقبات في هذا المجال.

مكاسب آنية

هل ستجدد عضويتك بكتلة الميثاق النيابية  «
ولجنة الشؤون الخارجية بدور االنعقاد 

المقبل؟ وأال ترى أن وجود جميع أعضاء 
الكتلة -عدا نائب واحد- بلجنة واحدة أمرا 

خاطئا وفقا للتكتيكات البرلمانية، حيث 
يشغل 6 أعضاء بالكتلة عضوية لجنة الشؤون 
الخارجية عدا النائب السابع فاطمة القطري 

فإنها عضو بلجنة المرافق العامة والبيئة؟

المهم في الكتلة هو التوافق الكبير بين أعضائها في 
المواقــف والحراك البرلماني والتشــاور إلثراء العمل 

النيابي، وهذا األمر سعت الكتلة إلى تحقيقه. 
وال أعتقــد أن تشــكيل الكتلــة جــاء لتحقيق مكاســب 
آنيــة علــى مســتوى رئاســة لجــان محــددة أو مواقــع 
قياديــة مــا، لذلك لم يكن وجود أغلــب أعضاء الكتلة 
في لجنة واحدة هاجسًا لدى أعضائها أثناء تشكيلها. 
وشــخصيا، ما زلت عضوا في الكتلة، ومن الطبيعي 
أن كل نائــب يقّيــم تجربته ويعيــد قراءتها، وهذا ما 

أسعى له حاليا خالل فترة اإلجازة الصيفية.

طموحات كبيرة

اكتفت كتلة الميثاق بتسجيل مواقف  «
سياسية من خالل البيانات اإلعالمية، 

وغاب دورها عن الحشد التخاذ مواقف 
برلمانية، مثل التنسيق للتصويت القتراح 

بقانون أو مشروع بقانون أو طلب 
استجواب أو طلب تشكيل لجنة تحقيق 

برلمانية، فما رصيد الكتلة على الصعيد 
الرقابي والتشريعي بدور االنعقاد 

الماضي وخطتها للدور المقبل؟

يجــب أن نأخذ في الحســبان ونحن نقّيــم أداء الكتلة، 
دور  فــّض  وتــم  مــارس،  شــهر  فــي  تشــّكلت  أنهــا 

االنعقاد في شــهر مايو، حيث لم تعمل أكثر من 
شهرين أثناء انعقاد المجلس.

ومــن خــالل اطالعــي، فإن رئيــس الكتلة 
النائب محمد السيســي يحمل طموحات 
كبيــرة فــي أن تســهم الكتلــة فــي إثراء 
العمــل البرلمانــي وتطويــره، وســيكون 
علــى الكتلة مســؤولية كبيرة في أدوار 

االنعقاد الثالثة.

الشائعات والمعلومات

أعلن رئيس كتلة الميثاق محمد  «
البوعينين عن عزمه توقيع تعديالت 

تشريعية لتشديد عقوبة اساءة استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي وتقنين 

الحسابات الوهمية، فهل يعبر تصريح 
البوعينين عن موقف الكلية أو موقفه 

الشخص؟ وما خطواتك للتصدي 
لفوضى “السوشيل ميديا” بما ال 

يمس حق حرية الرأي والتعبير المصان 
دستوريا؟

زال  مــا  بأنــه  ذكــر  السيســي  النائــب محمــد  بــأن  أعتقــد 
فــي مرحلــة دراســة مقترحــات مــن هــذا النــوع علــى 

المســتوى الشــخصي، ولم يبلور مشــروعًا أو 
حتى مسوّدة لمشروع في هذا الصدد. 

من جانبي، اعتقد أن أي مشروع 
تشــريعي يحــاول أن يعالج 

مســألة النشــر في وســائل 
االجتماعــي،  التواصــل 
متوازنــًا  يكــون  أن  فالبــّد 

حرّيــة  علــى  الحفــاظ  بيــن 
بهــا  المســاس  وعــدم  التعبيــر 

بــأّي شــكل مــن األشــكال وتحــت أي 
ذريعــة، ومن جهة أخــرى معالجة بعض 

يدركهــا  التــي  الســلبيات 
فيمــا  الجميــع 

يتعّلق بكثرة 

للحيــاة  والتعــّرض  المغلوطــة  والمعلومــات  الشــائعات 
الشخصية لألفراد واإلساءة لهم وغيرها.

أرض المركز

اتفقت مع وكيل وزارة الصحة على  «
ضرورة انشاء مركز صحي بدائرتك )رابعة 
الشمالية(، والخطوة األولى البحث عن 

الموقع المناسب ألرض المركز، هل 
ترى أن لدى الوزارة ميزانية استمالك 
األراضي وخطة لتشييد مركز صحي 

جديد مع قرب تطبيق قانون الضمان 
الصحي؟

أعتقــد بضــرورة إنجاز الخطوات األولــى، والمتمّثلة 
فــي تحديــد األرض التــي ســُيقام عليهــا المشــروع، 
ومــن ثــّم إعــداد المخّططــات والتصاميم الهندســية 
الالزمــة إليــه، لتكــون جاهــزة وقــَت مــا يكــون هناك 
مخّصــص مالــي، ســواء خــالل مناقشــتنا للميزانيــة 
العامــة للدولــة القادمــة، او مــن الدعــم الخليجي، او 
مــن القطــاع الخــاص.  وقــد وجــدُت ترحيبــًا كبيــرًا 
مــن قبل الــوزارة بالشــروع فــي اإلجــراءات الالزمة 

والخطوات األولى لهذا المشروع.

أولوية البحريني

ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية بدور  «
االنعقاد المقبل؟

نعم، أعكف على صياغة تشــريعات وقوانين مختلفة، 
ولكــن لحــّد اآلن مــا زالــت فــي طــور المشــاورات مــع 
االستشــاريين وأهــل االختصــاص، لذلــك مــن الصعــب 
الحديث عنها اآلن، ولكن جميعها ستكون 
في خدمــة أولوية البحريني ودعمه 
وتفضيلــه فــي المجــاالت كاّفــة، 
باإلضافــة إلــى دعــم االقتصاد 
الوطنــي والخدمــات العاّمــة 

المقدمة للمواطنين. 
الصعيــد  وعلــى 
الرقابي، هناك الكثير 
مــن األســئلة التــي 
ما زالت موضع 

الدراسة.

قــال في حوار مــع الصحيفة: يجب على الحكومــة التوجه الجاد لوظائف الــذكاء االصطناعي

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، ورئيس التحرير مؤنس المردي، والنائب غازي آل رحمة، والرئيس التنفيذي أحمد البحر

حوار

آل رحمة لـ “^”: أستبعد وجود توجه لزيادة الرسوم

استبعد النائب غازي آل رحمة عبر “البالد” وجود توجه لزيادة الرسوم، ومشيرا إلى أن الرسوم والمنتجات الخدمية الحكومية 
تشكل نحو 70 % من إجمالي اإليرادات غير النفطية.

وقال بحوار مع “البالد” إن موقفه من أّي تشــريع يعالج مســألة النشــر بوســائل التواصل االجتماعي بأن يكون القانون متوازنا 
بيــن الحفــاظ علــى حرّية التعبير وعدم المســاس بها بأّي شــكل من األشــكال وتحــت أي ذريعة، ومن جهة أخــرى معالجة بعض 
الســلبيات التــي يدركهــا الجميــع فيمــا يتعّلــق بكثــرة الشــائعات والمعلومــات المغلوطــة والتعــّرض للحيــاة الشــخصية لألفــراد 

واإلساءة لهم وغيرها.
وبشــأن شــكوى الجمعيــات الخيريــة مــن تأخر حصولها على الرخصة الرســمية لجمــع المال والتبرعات، علــق آل رحمة بأنه على 

تواصل مع وزير العمل لتذليل الصعوبات التي تواجهها بعض الجمعيات في هذا المضمار.
وفيما يأتي نص الجزء األول من حوار صحيفة البالد مع النائب غازي آل رحمة:

راشد الغائب  |  تصوير خليل ابراهيم

قانون “السوشيل 
ميديا“ يجب أن يوازن 
بين حرية التعبير وال 

يسيء لألفراد

ال أعتقد أن تشكيل 
الكتلة جاء لتحقيق 

مكاسب آنية 

70 % من اإليرادات 
غير النفطية للرسوم 
والمنتجات الخدمية 

الحكومية

توافق كبير بين أعضاء 
كتلة الميثاق بالمواقف 

والحراك البرلماني

رئيس الكتلة 
السيسي يحمل 
طموحات كبيرة 

ــل الــتــمــويــل ــى قــب ــ ــصــحــي بـــدائـــرتـــي خـــطـــوة أولـ ــد أرض الــمــركــز ال ــحــدي ت

أتواصل مع وزير 
العمل لتذليل 

صعوبة حصول 
الجمعيات على 
ترخيص التبرعات

الوزير حميدان 
متعاون جدا في 

حل بعض العقبات 

كفاءات وإمكانات 
بكلية “بوليتكنك”

06local@albiladpress.com
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حمل النائب غازي آل رحمة  «
باقة ورد جميلة مهداة 
ألسرة صحيفة “البالد”.

وكتب بالبطاقة: “أبارك  «
لصحيفة )البالد( التألق 

الدائم والتميز المشهود 
في سماء صحافتنا 

الوطنية الرائدة. ودعواتي 
لكم بالتوفيق والسداد”.

وحرص أبوفيصل على  «
وضع شريطة صفراء 

اللون، وتطعيم الباقة 
بورود صفراء تعبيرا عن 

تقاسمه االنتماء والمزاج 
“األهالوي” مع رئيس 

التحرير مؤنس المردي، 
والذي كان نائبا سابقا 

لرئيس نادي األهلي.

باقة أبوفيصل بمزاج “أهالوي”



تعويض لطلبة دكتوراه كويتيين
7 ســـنوات مـــن التقاضـــي بســـبب إيقـــاف دراســـتهم بجامعـــة خاصـــة

قــال المحامي عمار الترانجة إن محكمة 
االســتئناف العليــا المدنيــة قضــت بإلزام 
تدفــع  أن  الخاصــة  الجامعــات  إحــدى 
 14 عددهــم  البالــغ  موكليــه  لصالــح 
طالبــا وطالبــة بمرحلــة الدراســات العليا 
)الدكتــوراه(، جميعهم كويتيو الجنســية، 
قبــل  مــن  دراســتهم  إيقــاف  تــم  بعدمــا 
مجلــس التعليــم العالــي رغــم نجاحهــم 
وذلــك  عليهــا؛  المســجلين  البرامــج  فــي 
بمبلــغ 123 ألفــا و39 دينــارا عوضــا عــن 
والمحكــوم  فقــط  دينــار  آالف   10 مبلــغ 
بهــا ســابقا مــن قبــل المحكمــة اإلداريــة.

وأوضــح أن محكمــة أول درجــة “اإلداريــة” 
قضــت فــي العام 2015 بإلــزام المدعى عليها 
األولــى -الجامعة- بأن تؤدي للمدعين جميعا 
مبلغــا وقــدره 10000 دينــار تعويضــا مؤقتــا 
المدعيــن والمدعــى عليهــا  شــامال، وألزمــت 
األولــى بالمصروفــات وأتعــاب الخبــرة ومبلغ 
20 دينــارا مقابــل أتعــاب المحامــاة مناصفــة 

بين الطرفين.
بهــذا  يقبلــوا  لــم  الكويتييــن  موكليــه  لكــن 
الماثــل،  الحكــم، فطعنــوا عليــه باالســتئناف 
إذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه إلــى رفــض 
طلــب المســتأنفين فــي دعواهــم ومذكرتهــم 
الدفاعية المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 
18 ســبتمبر 2011، وإلزامهم مع والمســتأنف 
ضدهــم بالمناصفــة فــي مصروفــات الدعوى، 
الحكــم  بــأن  ذلــك  فــي  المســتأنفون  ونعــى 
المطعون عليه به فهم خاطئ للوقائع، ما قاد 
أول درجــة للتطبيــق الخاطــئ للقانــون، ومن 
ثم إلى نتيجة غير متوافقة مع القانون، ولما 
كان هــذا القضاء قد صــدر بالمخالفة ألحكام 
القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه وتأويلــه فضال 
فــي  االســتدالل وقصــوره  فــي  عــن فســاده 
التســبيب، في كل هذه الجوانب، مما يوجب 

تصحيحه.
وأضــاف الترانجــة أن الطلبة أكدوا تمســكهم 
بــكل طلباتهــم الواردة بالئحــة دعواهم، وبما 
حوت وتضمنت من أســباب وطلبات ودفوع 
ذلــك  كل  اعتبــار  والتمســوا  دفــاع،  وأوجــه 
جــزء واحــد ومكمــل ومتســاند لدفاعهــم في 
االســتئناف الماثل، إعماال لقاعدة األثر الناقل 

لالستئناف.
وطالــب قبل الفصــل في الموضــوع بانتداب 

الماديــة  األضــرار  لبيــان  محاســبي  خبيــر 
واألدبيــة التــي لحقــت بالمدعيــن منــذ بدايــة 
تســجيلهم لــدى المدعــى عليهــا األولــى حتى 
االبتدائــي،  التعويــض  ســبيل  وعلــى  اآلن، 
بإلــزام المدعــى عليهما بالتضامــن والتضامم 
بــأن يؤديــا لهــم تعويضــا مؤقتا شــامال قدره 
10 آالف دينــار، مــع االحتفــاظ بحقهــم فــي 
تعديــل الطلــب بنــاء علــى مــا سيســفر عنــه 
تقريــر الخبيــر المنتــدب، مــع إلــزام المدعــى 
عليهما بالرســوم والمصاريــف ومقابل أتعاب 

المحاماة.
وحــول التفاصيــل الخاصة بالقضيــة، ذكر أن 
المدعون التحقوا في ديسمبر 2007 ببرنامج 
الدكتــوراه  درجــة  علــى  للحصــول  أكاديمــي 
لــدى المدعــي عليها األولى بنــاء على ما جاء 
فــي اإلعالنــات التعريفيــة بالجامعــة، وإفادة 
األمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوجود 
بمزاولــة  األولــى  عليهــا  للمدعــى  ترخيــص 

الدراسات العليا والعمل األكاديمي.
االمتحانــات  بنجــاح  جميعــا  اجتــازوا  وقــد 
المقــررة لـــ )14( مادة دراســية بقيمة مقدارها 
840 دينارا/ مــادة، إال أنهــم فوجئــوا بوجــود 
قــرار إداري صــادر مــن المدعــى عليــه الثاني 
 2009 يوليــو   1 بتاريــخ  صــدر  “المجلــس” 
يتضمن إيقاف الدراســة في برنامج الجامعة 
درجــة  فيهــا  بمــا  العلميــة  اإلجــازات  لــكل 
الدكتوراه وعدم تخريج الطلبة لحين تعديل 
الجامعة ألوضاعها القانونية، وذلك دون علم 
بــه،  القــرار ودون إخطارهــم  المدعيــن بهــذا 
وهــو مــا حدا بهــم إلى إقامــة دعواهــم؛ بغية 

الحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات.
ســبتمبر  فــي  للمطالبــة  بالمدعيــن  حــدا  مــا 
باآلتــي:  للحكــم  الدفاعيــة  2011 بمذكرتهــم 
إلــزام المدعــى عليهــم كمســؤولية مشــتركة 
بالتضامــن والتضامــم بأن يــؤدوا جميعا لكل 
مــّدٍع علــى حــده مبلــغ 10 آالف دينــار علــى 
ســبيل التعويــض المؤقــت لألضــرار الماديــة 
واألدبيــة التــي لحقت بكل مــدٍع مع احتفاظ 
كل مدٍع للمطالبة بالتعويض النهائي بما يراه 
جابــرا ألضــراره بمــا يــراه مســتقبال، والحكــم 
ببطــالن القــرار اإلداري الصــادر فــي 1 يوليــو 
2009 كونــه والعــدم ســواء بســواء واعتباره 

كأن لم يكن.
الخبيــر  قــدم   ،2013 يونيــو   11 وبجلســة 

انتهــى  والــذي  للمحكمــة،  تقريــره  المنتــدب 
فيــه إلى حصر األضــرار المادية التي أصابت 
المدعيــن مــن جــراء صــدور القــرار المطعون 
فيــه. وفــي جلســة 19 ســبتمبر 2013 تقــدم 
للمحكمــة باعتباره وكيــل المدعين األصليين 
والمتدخلين بالئحة إدخال طلب في ختامها 
إدخــال وزيــر التربية والتعليــم كمدعى عليه 

في الدعوى الماثلة.
وتابــع أن الثابــت مــن األوراق -حســب حكــم 
المحكمــة- أن مجلــس التعليــم العالــي أصدر 
يونيــو   29 بتاريــخ  عليــه  المطعــون  القــرار 
برامــج  فــي  القبــول  إيقــاف  2009 متضمنــا 
الدكتــوراه بالجامعــة - المدعــى عليها الثانية 
- وعــدم تخريــج الطلبــة الدراســين فــي هذه 
البرامــج لحيــن تعديــل الجامعــة ألوضاعهــا؛ 
وذلــك إلخــالل األخيــرة باللوائــح المنافســة 
الخــاص، وقبــول تســجيل  التعليــم  لشــؤون 
وغيرهــم  والمتدخليــن  األصلييــن  المدعيــن 
مــن الطلبــة فــي برامــج غيــر مرخصــة، إال أن 
اســتعمال  إســاءة  يفيــد  ممــا  خلــت  األوراق 
الســلطة من جانب المدعى عليه الثاني، ولم 
تقــدم المدعى عليها األولى ما يفيد حصولها 
علــى ترخيــص مجلس التعليــم العالي لقبول 
الطلبــة فــي برامــج الدكتــوراه التــي تقدمهــا، 
المطعــون  القــرار  معــه  الــذي يضحــى  األمــر 
عليــه - والحالــة هذه - متفقــا وصحيح حكم 
القانــون، ويكــون النعي عليه قائمــا على غير 

سند من القانون جديرا بالرفض.
وال ينــال مــن ذلــك مــا تذرعــت بــه المدعــى 
عليهــا األولــى من أنها أخطــرت المدعى عليه 
الثانــي بنيتهــا فــي طــرح برامــج الدكتــوراه 
فــي تخصصــات محــددة وانتظــرت ردا منــه 
بالقبــول أو الرفــض، ولكــن دون جــدوى، مما 

يعــد موافقــة ضمنية منه علــى تقديمها لهذه 
الضمنيــة  للموافقــة  مجــال  ال  إذ  البرامــج، 
فــي هــذا الخصــوص، باعتبــار أن منــح هــذا 
الترخيص من الصالحيات التي تستقل جهة 
اإلدارة بتقديرها في ضوء الشروط واللوائح 
ومــدى  الخــاص  التعليــم  لشــؤون  المنظمــة 
استيفاء المدعى عليها الثانية لهذه الشروط 
مــن عدمــه، الســيما وقــد خلــت األوراق مــن 
نــص يبيــح للمدعــى عليهــا األولــى التعويــل 
علــى الموافقة الضمنيــة، ومن ثم كان يتعين 
ترخيــص  علــى  والحصــول  التريــث  عليهــا 
صريــح مــن الجهــة المختصــة الموافقة على 
برامــج الدكتــوراه التــي تعتــزم تقديمها، وإال 
غدا مسلكها مخالفا لصحيح أحكام القانون.

درجــة  أول  محكمــة  أن  المحامــي  وأوضــح 
أسســت حكمهــا علــى بيــان طلــب التعويــض 
فــي أن قيام المدعى عليها األولى - الجامعة 
علــى  للحصــول  أكاديميــة  برامــج  بطــرح   -
جميعــا  المدعيــن  وتقــدم  الدكتــوراه  درجــة 
بطلبــات للتســجيل فــي هذه البرامج وســداد 
الرســوم الدراســية المقررة، هو بمثابة عالقة 
عقديــة بيــن الطرفيــن، وإن لم تتــم صياغتها 
فــي وثيقــة مكتوبــة، إال أنها ترتــب كل اآلثار 
المســؤولية  شــأن  فــي  المقــررة  القانونيــة 
العقديــة، مقتضــى ذلــك والزمــه أن امتنــاع 
الجامعــة المدعــى عليهــا عــن تخريــج هؤالء 
البرامــج  بنجــاح  اجتيازهــم  بعــد  الطلبــة 
الدراســية المســجلين عليهــا، يشــكل إخــالال 
مــن هــذه الجامعــة بالتزاماتهــا العقديــة، بمــا 
العاقــد  تعويــض  عــن  مســؤوليتها  يوجــب 
مــن جــراء  الــذي أصابــه  الضــرر  عــن  اآلخــر 
هــذا  وأن  عليــه،  المطعــون  القــرار  صــدور 
يعــد خطــأ مفترضــا فــي جانبها قابــال إلثبات 
العكــس، وبعدمــا انتهــت محكمــة أول درجــة 
إللــزام المدعــى عليهــا للتعويــض بنــاء علــى 
المســؤولية العقدية، فإن المســتأنفين طعنوا 
على الحكم لمخالفته القانون واإلخالل بحق 
الدفــاع علــى اعتبــار رفــض التعويــض علــى 
أســاس المسؤولية التقصيرية وااللتفات عما 
انتهــى إليــه الخبيــر فــي تقديــر التعويضــات 
الالزمــة عــن فترة التنقالت بالســفر برا وجوا 
والمشــرب  والمــأكل  الســكن  ومصروفــات 

طوال فترة الدراسة.

عمار الترانجة

علمــت “البــالد” أن المحكمــة الصغرى الشــرعية األولى، قضت في منتصف الشــهر الماضــي بضم الفنانة حال 
الترك وشقيقيها إلى والدهما وببقاء شقيقها الصغير لدى والدتهم؛ على اعتبار أن حال اختارت بجلسة في 
شــهر مايو البقاء مع والدها بعدما تجاوزت ســن حضانة والدتها، ولذلك فقد قررت المحكمة أنها ترى ضم 
م إدراكها الســيما وأنه والدها ووليها العاصب وأولى من غيره، بعد  البنت لوالدها حتى يشــتد عودها ويقوِّ

معركة قضائية لم تستمر سوى أقل من 3 أشهر.

وحســب حكم المحكمــة، فإن والد 
الفنانــة وجدتهــا قد تقدمــا بدعوى 
شــرعية ضــد مطلقتــه والــدة حــال 
وشــقيقيها، وقــد تحصلت المدعى 
عليهــا ســابقا علــى حكــم بحضانــة 
األبنــاء وتــم تقرير نفقــة لهم وأجر 
حضانــة وأجــر مســكن فــي دعــوى 
وبعدمــا   ،2015 بالعــام  أقيمــت 
الحضانــة  ســن  حــال  تجــاوزت 
والولــد الثانــي شــارف علــى نفــس 
الســن، وألن مطلقتــه غيــر صالحــة 

علــى حضانــة األبنــاء مهملــة فــي 
بهــذه  تقــدم  فقــد  حضانتهــم، 

الدعوى.
وجاء بحكم المحكمة أن والد حال 
طالب المحكمة بأن تسقط حضانة 
ابنته عــن والدتها وقبول تخييرها 
وضم حضانتها له، وكذلك بإسقاط 
والدتهــم  عــن  شــقيقيها  حضانــة 
لعدم أمانتهــا وصالحيتها لحضانة 
الولديــن، وضمهمــا إليــه، فضال عن 
النفقــة  مقــررات  جميــع  إســقاط 

الحضانــة  وأجــرة  الســكن  وبــدل 
المقضي بها لصالح األبناء لسقوط 
حق مطلقته في الحضانة، وكذلك 
عــدم اســتحقاق ابنته حــال للنفقة؛ 
نظــرا إلــى أنها تملــك أعماال خاصة 
وقــادرة علــى اإلنفــاق على نفســها 
وطلــب  الخاصــة،  أموالهــا  مــن 
بتســليمه  طليقتــه  إلــزام  أيضــا 
ألبنائهمــا،  الثبوتيــة  األوراق  كافــة 
والمصاريــف  بالرســوم  وإلزامهــا 

ومقابل أتعاب المحاماة.

مكتــب  علــى  الموضــوع  وبعــرض 
التوفيــق األســري لم يتــم التوصل 
ألي اتفــاق فيمــا بيــن الطرفيــن، إال 
شــهر  فــي  الجلســات  بإحــدى  أنــه 
مايــو الماضــي اتفــق الطرفان على 
األول  حــال وشــقيقها  الولديــن  أن 
أبيهمــا  والــدة  جدتهمــا  يــد  تحــت 
علــى أن يبقــى االبــن الثانــي تحت 

يد والدته.
فــي  المحكمــة  قالــت  مــن جهتهــا، 
أسباب حكمها أنه بجلسة 21 مايو 
2019 خّيرت المحكمة حال بالبقاء 
والدهــا،  بحضانــة  أو  والدتهــا  مــع 
فاختــارت والدهــا؛ لــذا فإنهــا تــرى 
ضــم البنــت لوالدها ليشــتد عودها 
م إدراكهــا، الســيما أن والدها  ويقــوِّ
ووليهــا –العاصب- أولــى من غيره 

بها.
أما بشــان النفقة، فقررت أن والدة 
حال حصلت على حكم سابق بنفقة 
لألبنــاء بمقــدار 600 دينــار وبــدل 
سكن بمبلغ 300 دينار، وعليه تكف 
يدهــا عن نفقة حال وشــقيقها الذي 
انضــم معهــا لوالدهمــا، بمبلــغ 200 
دينار عن كل محضون، إضافة إلى 

100 دينــار بــدل ســكن لــكل منهمــا 
أيضا، إال أن المحكمة رفضت عدم 
إلــزام والد حــال بالنفقة عليها، على 
اعتبــار أن مــا ذكره الوالــد المدعي 
بشــأن إســقاط نفقتهــا كونــه تملــك 
أعمــاال وقــادرة علــى اإلنفــاق علــى 
نفســها، فهــو كالم مرســل لــم يتــم 
تقديم دليل عليه وتقضي برفضه.

فلهــذه األســباب حكمــت المحكمــة 
بضــم حــال وشــقيقها إلــى والدهما، 
نفقتهــا  عــن  مطلقتــه  يــد  وبكــف 
دينــار،   400 بـــ  المقــدرة  وشــقيقها 
وكذلك بكف يدها عن أجر مســكن 
دينــار،   200 بمقــدار  الحضانــة 
وألزمــت المدعــى عليهــا والمدعــي 
المصروفــات  مــن  المناســب 

والمقاصة بينهما.

حال الترك وشقيقها يعودان لحضانة والدهما بعد معركة قضائية سريعة

محاكمة متهمين بجمع وتسليم أموال لعناصر إرهابية بينهم عضو بـ “الوفاق”
المحكمـــة طلبـــت تواريـــخ دخـــول أحدهـــم للتوقيـــف والقبـــض عليـــه وأرقـــام قضايـــاه

تنظــر المحكمــة في واقعة جمع أموال وتســليمها ونقلها بشــكل مباشــر وبالواســطة لتمويــل عناصر إرهابية مطلوبيــن أمنيا؛ لتأمين 
احتياجاتهــم اليوميــة أثنــاء فتــرة هروبهــم من قبضة الشــرطة، وتراوحت المبالغ الشــهرية التي كانوا يحصلــون عليها من قبل أحد 
أعضــاء جمعيــة الوفــاق -المنحلــة بحكم قضائي- وهــو المتهم األول في القضية ما بين 20 و390 دينارا، وبينهم ســيدة هاربة حتى 

وقت صدور أمر إحالة القضية للمحاكمة.

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  وقــررت 
الرابعــة تأجيــل القضية، والتي تضم 9 
متهميــن، تتــراوح أعمارهــم ما بين 19 
و49 عامــا، حتى جلســة 19 أغســطس 
الجــاري؛ وذلــك لقرارهــا الســابق بعدما 
كلفت النيابة بتنفيذ هذا القرار بشــكل 
مســتقل، كــون أنهــا طلبــت منهــا جلب 
كشــف مفصــل عن تاريــخ القبض على 
المتهــم الثانــي وتاريــخ حبســه وأرقام 

القضايا المحبوس على ذمتها.
وحــول تفاصيــل القضيــة قــال مــالزم 
أول بــوزارة الداخليــة فــي بالغــه لدى 

النيابة العامة، أنه وبناء على معلومات 
واردة إليــه عــن قيــام أشــخاص بنقــل 
أمــوال بهــدف الدعــم المــادي للعناصــر 
المطلوبيــن  واألشــخاص  اإلرهابيــة 
احتياجاتهــم  تأميــن  بغــرض  أمنيــا، 
واســتمرارهم في نشاطاتهم اإلرهابية 

والتخريبية بداخل مملكة البحرين.
وأضــاف أنه أجرى تحرياته واســتعان 
بمصــادره الســرية وتوصــل إلــى قيــام 
المتهم األول وهو أحد أعضاء جمعية 
الوفــاق المنحلــة، بجمــع أمــوال ومــن 
ثــم توزيعهــا علــى العناصــر اإلرهابيــة 

مــن  كل  بواســطة  أمنيــا  والمطلوبيــن 
يأخــذ  إذ  والثالثــة،  الثانــي  المتهميــن 
الثانــي جــزءا منهــا كونه مطلوبــا أمنيا 
-قبــل القبــض عليــه- ومــن ثــم ينقالن 
تلك المبالغ ويســلمانها للرابع المطلوب 

أمنيا هو اآلخر.
وتابــع، أن الرابع كان أيضا يأخذ جزءا 
مــن المبالــغ قبــل توزيعهــا علــى بقيــة 
العناصــر اإلرهابية لمســاعدة المتهمين 
الخامــس والســادس، اللــذان بدورهمــا 
لتلــك  وتســليمها  األمــوال  بنقــل  قامــا 
مــن هــؤالء  إذ عــرف  أخــرى،  لعناصــر 

والثامــن  الســابع  المتهميــن  العناصــر 
والتاسع والبقية مجهولين.

وبالتحقيــق مــع المتهــم األول اعتــرف 
أنــه يقوم بجمــع األموال، وبأنــه التقى 
المتهــم الرابع المطلــوب أمنيا مع علمه 
بذلــك، وقــد طلــب منــه األخيــر مبلغــا 
ماليــا فســلم إلــى أهلــه خمــس مــرات 
 60 إلــى   30 بيــن  مــا  تتــراوح  أمــواال 

دينارا.
وأفــاد بــأن المتهــم التاســع والمطلــوب 
أمنيــا -مــع علــم األول بذلــك- تواصــل 
معــه وطلب منه هــو اآلخر مبلغا ماليا، 

فقام بتسليم أهله مبلغ 300 دينار.
أمــا المتهــم الثانــي، فقــال عنــد ســؤاله 
 2015 العــام  فــي  أنــه  القضيــة  حــول 
وأثناء ما كان مطلوبا للشرطة وهارب 

مــن  ماليــة  مبالغــا  العدالــة طلــب  مــن 
شــقيقه المتهــم األول عــدة مــرات، إذ 
ســلم ذلك المبلــغ للمتهم الرابــع لتأمين 
احتياجاتــه، مقــررا أنــه محكــوم عليــه 
ومســقطة  ســنة   11 لمــدة  بالســجن 
فــي  اشــتراكه  علــى خلفيــة  جنســيته 
وقائــع إرهابية، مؤكدا تســليم شــقيقه 
أيضــا  الرابع.وقــال  للمتهــم  األمــوال 
المتهــم الرابــع عقــب القبــض عليــه إنه 
بالفعــل كان أحد المطلوبيــن أمنيا منذ 
الوقــت  ذلــك  2015، وأنــه منــذ  العــام 
 20 مبلــغ  الثانــي  المتهــم  مــن  اســتلم 
علــى  ليصــرف  شــهري  بشــكل  دينــارا 
نفســه، حتــى تــم القبــض علــى المتهــم 
الثانــي فــي العــام 2016، وبقــي لمــدة 
5 أشــهر يســتلم ذات المبلغ من المتهم 

األول.
وقــرر أن األول ســلمه المتهمــة الثالثــة 
لتوصيلهــا  دينــارا   390 وقــدره  مبلغــا 
إليــه، وكان ذلــك لمدة 4 أشــهر، بحيث 
ويقــوم  دينــارا   30 منهــا  يأخــذ  كان 
بتوزيــع باقــي المبلــغ علــى المطلوبيــن 
أمنيا بعلم المتهم األول، إذ كان يســّلم 
المتهم الســابع والتاســع كل منهما مبلغ 
30 دينارا، فيما يسلم الباقي وهو 300 
دينــار إلــى عائلــة المتهــم الثامــن، فيما 
اعتــرف باقــي المتهميــن أنهــم بالفعــل 
كانوا يستلمون مبالغ مالية ويوزعونها 

على باقي العناصر.
المطلوبيــن أمنيــا  المتهميــن  يذكــر أن 
صــدرت بحقهم أحكام عدة أقلها ســنة 

ونصف وأكثرها بالسجن المؤبد.

اختارت البقاء 
مع والدها 

بعدما تجاوزت 
السن القانونية

07 local@albiladpress.com

المنامة - وزارة الخارجية

البحريــن  مملكــة  خارجيــة  وزارة  أدانــت 
بشــدة الحادث اإلرهابــي الذي وقع بالقرب 
منطقــة  محيــط  فــي  األورام  معهــد  مــن 
القصــر العينــي بجمهوريــة مصــر العربيــة، 
وأســفر عــن مقتــل وإصابــة العشــرات مــن 
األشــخاص بينهــم أطفــال، مؤكــدة وقوف 
مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب 
جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتضامنها 
التــام معها في حربهــا ضد اإلرهاب، وفيما 
تتخــذه مــن إجراءات ضــد كل من يحاول 

النيل من أمنها واستقرارها.

عــن صــادق  الخارجيــة  وزارة  تعــرب  وإذ 
وحكومــة  لقيــادة  ومواســاتها  تعازيهــا 
وذوي  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  وشــعب 
العاجــل  بالشــفاء  وتمنياتهــا  الضحايــا، 
العمــل  هــذا  جــراء  المصابيــن  لجميــع 
موقــف  تجــدد  فإنهــا  الدنــيء،  اإلرهابــي 
مملكــة البحرين الرافــض للعنف والتطرف 
واإلرهــاب بــكل صــوره وأشــكاله، مشــددة 
علــى ضــرورة تضافر الجهــود الدولية؛ من 
أجــل ردع الجماعــات اإلرهابيــة وكل مــن 

يدعمها ويمولها.

البحرين تدين انفجار معهد األورام في مصر

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

Û  حنــت لــي نفســي قبــل أيام بــأن أشــاهد عددا مــن األفــالم المصريــة القديمــة باللونين
األســود واألبيــض، فكانــت البدايــة بفيلــم )اللص الشــريف( الُمنتــج العــام 1953 للفنان 
الراحــل إســماعيل ياســين، والــذي يحكي قصــة )إســماعيل( العجالتي، والــذي تعرض 
أثناء بحثته عن حبيبته )فتحية( لعصابة خطيرة، زعيمها )جاســر( شــديد الشــبه منه، 

األمر الذي يوقعه الحقا بمقالب كثيرة.
Û  وبينمــا كنــت أشــاهد الفيلــم، ســرحت بــي الذاكــرة بشــكل عفــوي، وأنــا أتســاءل: هــل

هنالك فعاًل لصوص شــرفاء، لحظات قبل أن أجيب على نفســي باإليجاب، فليس كل 
اللصوص بالضرورة آثمين، ومجرمين، ونواياهم سيئة.

Û  فلكــم مثــااًل، حكايــة الشــاب )روبين هود( وهو شــخصية إنجليزية برزت فــي الفلكلور
اإلنجليــزي وتمثل فارســا شــجاعا، مهذبا، وخارجا عن القانــون، ويتمتع ببراعة مذهلة 
في رشــق الســهام، وكان يســلب ويســرق األغنيــاء )اإلقطاعييــن حينها(؛ ألجــل إطعام 

الفقراء.
Û  ومن قصص العصر الحديث، قرأت باهتمام حكاية اللص األمريكي الذي سرق كاميرا

مــن ســيارة، لكنــه اكتشــف بأن صاحبتهــا مريضة بالســرطان، وهي تأخذ صور لنفســها 
بهذه الكاميرا، حتى يتذكرها أبناؤها بعد مماتها.

Û  ،وهنالــك أيضــا قصــة لص صيني ســرق هاتفــا من أحدهــم بمقاطعة )هونــان( الصينية
لكنــه قــام بنســخ قائمــة األرقــام المخزنــة بالهاتــف، وأرســلها بالبريــد لصاحــب الهاتــف 

المسروق.
Û  ولفت انتباهي أيضا، قصة لص دنماركي اتصل بالشرطة بعد أن هرب فزعا لدى عثوره

على جثة امرأة )89( عامًا في منزل اقتحمه في )الهاي(، وقالت الشــرطة بأنها ال تزال 
تبحــث عــن اللــص الــذي تعــرض للرعب األكبر فــي حياتــه، عندما عثر علــى الرفات في 

إحدى الغرف، وغادر المنزل ليتصل برقم الطوارئ.
Û  ومــا بيــن هــذه القصــة وتلك، والتي ال تمثل عــذرا أو مبررا، أو حالة عامــة لمن يقومون

بسرقة ما ليس لهم، هل لدينا نحن مثل هذه النماذج؟ أم إنهم كلهم من ذلك النوع؟

هل هنالك 
لصوص 

شرفاء؟
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@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الثالثاء
6 أغسطس 2019 
5 ذو الحجة 1440 123

ألف دينار



business
@albiladpress.com 08

بنســبة زيادة 21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

أرباح “ABC” بالنصف األول

أرباحــه  أن  اإلســامي   ABC بنــك  أعلــن 
الصافية في النصف األول من العام الجاري 
بلغت 18.9 مليون دوالر، وهي أعلى بنسبة 
المســجلة  الصافيــة  األربــاح  عــن   %  21
بلغــت  والتــي   ،2018 األول  النصــف  فــي 
15.6 مليــون دوالر. وارتفــع صافــي الدخــل 
التشــغيلي إلــى 22.3 مليون دوالر، مســجا 
زيــادة بنســبة 8.1 % مقارنــة بـ 20.6 مليون 
2018. وبلغــت  المقابلــة  الفتــرة  فــي  دوالر 
المصروفــات التشــغيلية 3.8 مليــون دوالر، 
أعلــى بنســبة 6.8 % مقارنــة بالمصروفــات 
فــي  دوالر  مليــون   3.6 البالغــة  التشــغيلية 

الفترة ذاتها 2018.
كمــا بلغت األربــاح الصافية في الربع الثاني 
2019، 9.3 مليون دوالر، وهي أعلى بنسبة 
25.9 % عن األرباح الصافية المســجلة في 
الربع الثاني 2018، والتي بلغت 7.4 مليون 
دوالر. وارتفع صافي الدخل التشــغيلي إلى 
11.1 مليــون دوالر، مســجا زيــادة بنســبة 
16.6 % مقارنــة بـــ 9.6 مليــون دوالر فــي 

الفترة المقابلة 2018.
وبلغــت المصروفات التشــغيلية 1.9 مليون 
مقارنــة   %  12.4 بنســبة  أعلــى  دوالر، 

بالمصروفــات التشــغيلية البالغة 1.7 مليون 
دوالر في الفترة ذاتها العام الماضي.

وبلــغ إجمالي موجودات البنك 1.703 مليار 
دوالر في 31 يونيو 2019، مقارنة بإجمالي 
الموجــودات البالــغ 1.745 مليــار دوالر فــي 

نهاية 2018.
وبلــغ مجمــوع حقــوق المســاهمين فــي 31 
يونيو 2019 نحو 347 مليون دوالر، مقارنة 

بـ 352 مليون دوالر في نهاية 2018.
وبلغــت النســبة الكليــة لكفايــة رأس المــال 
رأس  مــن  األولــى  الفئــة  ونســبة   ،% 34.3

المال 33.3 %.
وقال العضو المنتدب للبنك حّماد حسن 
“لقــد اســتمر الزخــم اإليجابــي الــذي بــدأ 
فــي الربــع األول من العــام، إذ تعد زيادة 
فــي   ٪  8.1 بنســبة  التشــغيلي  الدخــل 
العــام علــى أســاس ســنوي أمــرا إيجابيــا 
حالــة  اســتمرار  بالحســبان  األخــذ  عنــد 

نشــاط الســوق المكبوت. ويعــود الفضل 
في التحسن بشكل عام في الربحية إلى 
االســتخدام الكفوء للميزانيــة والمبادرة 
فــي إدارة بعــض االنكشــافات االئتمانية 
تكاليــف  ارتفــاع  فــي  ســاهمت  التــي 
العــام  الفتــرة نفســها مــن  االئتمــان فــي 

الماضي”.

المنامة - ABC اإلسالمي

حّماد حسن

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  1768 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
الخزانــة  أذونــات  مــن   )BH0006841694

الحكومية األسبوعية.
تبلــغ قيمــة هــذا اإلصــدار 70 مليــون دينــار 
 7 فــي  تبــدأ  يومــًا   91 اســتحقاق  لفتــرة 
نوفمبــر   6 فــي  وتنتهــي   2019 أغســطس 
2019، كمــا بلــغ معــدل ســعر الفائــدة عليهــا 
 3.08% الفائــدة  الســعر  مقارنــة   2.98%
السابق بتاريخ 31 يوليو 2019. و بلغ معدل 
سعر الخصم %99.253 وتم قبول أقل سعر 
للمشــاركة بواقــع %99.235 علمــًا بأنه تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 114%.
كمــا بلــغ الرصيد القائم ألذونــات الخزانة مع 

هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - البحرين الوطني

بطاقتيــه  الوطنــي  البحريــن  بنــك  أطلــق 
Signa� فيــزا  الجديدتيــن  “االئتمانيتيــن 

توفــران  اللتــان   ”Infinite“ وفيــزا   ،”ture
المميــزات  الكــرام مجموعــة مــن  للعمــاء 
الحصرية تشمل الدخول المجاني لقاعات 
انتظــار كبــار العمــاء فــي أكثــر مــن 1000 

مطار حول العالم. 
وقال رئيــس الخدمــات المصرفية لألفراد 
في البنك صباح الزياني “نحن مســرورون 
مــن  جديدتيــن  بطاقتيــن  لتقديــم  للغايــة 
العالميــة  فيــزا  شــركة  منتجــات  أفضــل 
لزبائننــا الكــرام. إن طــرح منتجات جديدة 
فــي الســوق وتقديــم مميــزات ومكافــآت 
حصريــة يعتبــر جــزءا مــن إســتراتيجيتنا؛ 

لنكون أقرب لعمائنا. 
تقــدم البطاقــات الجديــدة مزايــا عديــدة، 
أبرزهــا العــروض الحصريــة ودخــول قاعة 
انتظــار كبار العماء عند الســفر. سنســتمر 
بتعزيز مميزات العماء لجميع مستخدمي 

بطاقات بنك البحرين الوطني”.  
مــن جانبــه، قــال مديــر شــركة فيــزا فــي 
الشــراكة  “تخلــق  كالــو:  ديــان  البحريــن 
بــارزة  قيمــة  الوطنــي  البحريــن  بنــك  مــع 
لحاملــي بطاقــات فيــزا فــي البحريــن. مــع 
علــى  تســاعد  التــي  الســفر  مزايــا  وجــود 
إثــراء تجارب ســفر العماء، تقــدم بطاقتا 
فيــزا )Signature(، وفيــزا )Infinite( حرية 

االســتخدام في أكثر مــن 53 مليون موقع 
تجــاري علــى مســتوى العالم وراحــة البال 
بضمان شــبكة آمنة مــن فيزا العالمية التي 
تقــدم حلــول  كمــا  منــا.  يتوقعهــا عمائنــا 
الدفــع الخاصــة بنــا لحاملــي بطاقــات فيزا 
المميــزة إمــكان الحصــول على المســاعدة 
الطارئــة مــن فيــزا، تأميــن الســفر وحمايــة 

المشتريات بما يعزز تجربة العماء”.

ســجل اإلجمالــي االحتياطــي البحرينــي بمــا فيــه الذهــب تراجعا 
2018، ليبلــغ حســب آخــر  العــام  بلغــت نســبته %17.37 خــال 
إحصائيــات البنــك الدولــي حوالــي 2.33 مليــار دوالر فــي العــام 

2018، مقارنة مع 2.82 مليار دوالر في العام 2017.
وتــدرج اإلجمالــي االحتياطــي المحلــي فــي االنخفــاض، حيــث 
ســجل فــي العــام 2014 حوالــي 6.23 مليار دوالر، بنســبة ارتفاع 
بلغــت %12.65 مقارنــة بالعــام 2013، لينخفــض فــي عــام 2015 
بنســبة %43 مســجاً بذلك 3.55 مليار دوالر في الناتج المحلي، 
أمــا العــام 2016 فشــهد انخفاضا بنســبة %26.47 متراجعا بذلك 
إلــى 2.61 مليــار دوالر فــي الناتــج اإلجمالــي المحلــي، ولكنه عاد 
لارتفاع في العام 2017 ليسجل 2.82 مليار دوالر بارتفاع 8%.

وبذلــك جاءت المملكة السادســة خليجيا بإجمالــي االحتياطات، 
فيمــا تصــدرت الســعودية دول مجلــس التعاون بإجمالــي 509.5 
ألــف دوالر، تليهــا اإلمــارات ب99.5 ألــف دوالر، والكويــت ثالثــا 
بقيمة 40.3 ألف دوالر، وسلطنة عمان خامسا ب17.4 ألف دوالر.
إجمالــي  أن  العالمــي  الذهــب  لمجلــس  تقريــر  آخــر  فيمــا كشــف 
احتياطيــات الذهــب لــدول الخليــج بلغــت حوالــي 454.9 طــن، 
مــا يعــادل حوالــي %1.3 مــن إجمالــي احتياطي الذهــب بالبنوك 

المركزي العالمية والتي تبلغ حوالي 33.871 ألف طن.

عالميــا  وال85  خليجيــا  الخامســة  بالمرتبــة  البحريــن  وجــاءت 
بكميــات احتياطيــات ذهــب بلغــت 4.7 طن، ما يعــادل %8.7 من 

إجمالي االحتياطيات األجنبية لدى مصرف البحرين المركزي.
الذهــب  إلــى أن إجمالــي االحتياطيــات، يشــمل حيــازات  يشــار 
النقدي، وحقوق السحب الخاصة، واحتياطيات البلدان األعضاء 
فــي صنــدوق النقد الدولــي التي في حوزته، إلــى جانب حيازات 
النقــد األجنبــي التــي تحــت ســيطرة الســلطات النقديــة، كمــا يتم 
تقدير قيمة مكون الذهب في هذه االحتياطيات في نهاية السنة 

حسب أسعار لندن.

تـوفـــران للعمــالء مجمــوعـــة مــزايـــا محليـــا وعالميــا بانخفاض 17.37 % مقارنة بالفتــرة ذاتها من العام الماضي

“الوطني” يطلق بطاقتين ائتمانيتين من فيزااحتياطي النقد والذهب بالبحرين 2018

تتوالــي المكرمــات الســامية مــن مجلــس الــوزراء الموقــر برئاســة صاحــب الســمو الملكي 
األمير الشــيخ خليفة بن ســلمان آل خليفة، لدعم المؤسســات الصغيرة والمتوسطة، وهي 
التــي تمثــل عصــب الحركة االقتصاديــة والتجارية في البحرين. وال يخفــي علينا أن هذه 

المؤسسات تمثل نسبة عالية جدا في الحراك االقتصادي والناتج المحلي اإلجمالي. 
إن المكرمــات الســامية لدعــم هــذه المؤسســات تمثــل توجهــا ســليما ونظــرة مســتقبلية 
ثاقبــة لمصلحــة األجيــال القادمــة، إضافــة إلــى أن لهــا مفعول ســحري في نفوس الشــباب 
وتحفيزهــم للمزيــد مــن العمــل واالنتــاج لمصلحتهــم وأيضــا مصلحــة كل الوطــن المتطلع 

ألفكارهم وسواعدهم.
فــي العديــد من دول العالــم، ناحظ، وجود نفرة قوية واهتمــام متعاظم بالدور المحوري 
الهام الذي تمثله هذه المؤسسات الرائدة. لذا نجد أن بعض الدول أنشأت “وزارات خاصة” 
أو “هيئــات خاصــة” أو “مؤسســات وطنية عامة” بهذه المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
وذلــك للتعبيــر عــن مــدى أهميــة الــدور الممنــوح أو المفتــرض لها فــي المســتقبل المنظور. 
ستقود هذه التوجهات للدعم المباشر لهذا القطاع الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر أو غير 

مباشر في كل قطاعات المجتمع من النواحي االقتصادية واالجتماعية وغيرها.
إن وجــود مثــل هــذا الهيــكل الوطني الواحد ســيلعب دورا كبيرا ومؤثرا فــي تعزيز مكانة 
هــذه المؤسســات خاصــة ألن هنــاك جهة قوميــة تجمع كل الخيوط في يدهــا وتعمل على 
غزلهــا لتكــون نســيجا واحــدا متماســكا كوحــدة قوميــة فــي قلــب واحــد. ومــن هــذا تنبــع 
سياســة واحــدة وتوجهــات وأولويــات واحــدة وأيضا تنفيــذ واحد برؤية متماســكة. ومن 
هذا الوضع، تنمو المؤسســات الصغيرة والمتوســطة وتترعرع في ثبات تحت مظلة قوية 

ذات استراتيجية ثاقبة بعيدة المدى.
فــي داخــل هــذا الهيكل، بالطبع، تتجمــع كل األفكار في بوتقة واحدة تقود لحراك مســتقر 
وثابــت لهــذا القطــاع المبدع. ولنعمــل جميعنا لخدمة هذه المؤسســات لنخلق منها جســما 

قويا يتمتع باألفكار واألعمال المنتجة.

المكرمات السامية لدعم 
د. عبد القادر ورسمه “الصغيرة والمتوسطة”

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com
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مليـــــار دوالر

زينب العكري

ســيتمكن المســتثمرون مــن التعامــل فيــه بيًعا وشــراًء

لإلصدار”18” بسندات التنمية

أعلنــت بورصــة البحريــن عــن إدراج 
اإلصــدار رقــم )18( لســندات التنميــة 
مصــرف  أصدرهــا  التــي  الحكوميــة 
البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة 
البحريــن، حيث ســيتم تداولها تحت 
مــن  اعتبــارا   GDEV18.BND الرمــز 
ويبلــغ   .2019 أغســطس   5 أمــس 
دينــار  مليــون   300 اإلصــدار  حجــم 

واحــد  دينــار  قدرهــا  اســمية  بقيمــة 
للســند، في حين تبلغ مدة اإلصدار 3 
ســنوات اعتبــارا مــن 21 يوليو 2019 
حتــى 21 يوليــو 2022. ويبلــغ العائــد 
الثابــت 4.20 % ســنويا، يتــم خالهــا 
دفــع فوائــد اإلصــدار كل ســتة أشــهر 
تســتحق في 21 يناير و21 يوليو من 

كل عام خال مدة اإلصدار.

واعتبارا من أمس 5 أغســطس 2019 
ســيتمكن المســتثمرون مــن التعامــل 
بيعا وشراء في هذا االصدار بإعطاء 
فــي  إلدخالهــا  للوســطاء  أوامرهــم 
بمطابقــة  آليــا  ســيقوم  الــذي  النظــام 
األوامــر وفــق اآللية المعتمدة لســوق 
السندات وأدوات الدين المدرجة في 
البورصــة، حيــث تأتي أولوية الســعر 

أولويــة  يليهــا  األولــى  المرتبــة  فــي 
توقيــت إدخــال األمر فــي النظام في 
المرتبة الثانية. وبإدراج هذا اإلصدار 
الســندات  إصــدارات  عــدد  يصبــح 
والصكــوك المدرجة فــي البورصة 14 
إصــدار تبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة نحــو 

7.116 مليار دوالر.

المنامة - بورصة البحرين

حققت مجموعة ترافكو صافي ربح يخص مساهمي ترافكو خالل الربع الثاني بمبلغ 233 ألف دينار، مقارنة مع 381 ألف دينار للربع الثاني 
من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره %39، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم زينل.

دينــار  ألــف   108 بمبلــغ  أربــاح  أضيفــت  وقــد 
تحققــت نتيجــة لبيــع اســتثمارات إلــى حقــوق 
المســاهمين تطبيقــا للنظــام المحاســبي الجديد 
شــامل  دخــل  المجموعــة  حققــت  وقــد   .IFRS
يخــص مســاهمي ترافكــو في الربــع الثاني 817 
ألــف دينــار مقارنة مــع 409 ألف دينــار من العام 
الســابق أي بارتفــاع قــدره 100 %. كمــا حققــت 
المجموعة ربح تشــغيلي، )شاماً حصة األقلية( 
فــي الربــع الثانــي 499 ألــف دينــار مقارنــة مــع 
680 ألــف دينــار للربــع الثانــي مــن العام الســابق 
أي بانخفــاض قــدره 27 %. وأمــا علــى صعيــد 
اإليــرادات، فقــد حققــت المجموعة خــال الربع 
الثانــي 9.4 مليــون دينار، مقارنــة مع 10 مليون 
وذلــك  الســابق  العــام  مــن  الثانــي  للربــع  دينــار 
بانخفاض قدره 6 %. وقد بلغت ربحية الســهم 
الواحــد للربــع الثاني ما قدره 3 فلس مقارنة مع 

5 فلس في الربع الثاني من العام السابق.
وأوضــح زينــل أن تراجع المبيعات واألرباح في 
الربــع الثانــي مقابــل الســنة الســابقة ناجــم عــن 
التراجــع العــام في الســوق وارتفاع مــواد الخام 
دوليًا مما أثر على الربحية باإلضافة إلى ارتفاع 

كلفة اإلنتاج وتغير األنظمة المحاسبية.

1.1 مليون دينار أرباح النصف األول
وأما على صعيد النتائج المالية النصف سنوية، 
فقــد أعلــن الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة إس. 
صافــي  حققــت  قــد  المجموعــة  بــأن  ســريدار، 
مليــون   1.1 ترافكــو  مســاهمي  يخــص  ربــح 
دينــار، مقارنــة مــع 1.2 مليــون دينــار مــن العــام 
السابق، وذلك بانخفاض قدره %8.وقد حققت 
المجموعة دخل شامل يخص مساهمي ترافكو 
خال نصف السنة 2.1 مليون دينار مقارنة 1.2 

مليون دينار من العام الســابق أي بارتفاع قدره 
%75. وكمــا حققــت المجموعــة ربــح تشــغيلي 
)شــاماً حصــة األقلية( خال نصف الســنة 933 
ألــف دينــار، مقارنــة مــع 1306 ألف دينــار لنفس 
الفتــرة من العام الســابق أي بانخفاض قدره 29 
% بغير األرباح المتحققة عن بيع االســتثمارات 
غير المدرجة حســب النظام المحاســبي الجديد 

كما أشرنا بعالية.

14 فلسا ربحية السهم الواحد
حققــت  فقــد  اإليــرادات،  صعيــد  علــى  وأمــا 
مليــون   19.3 الســنة  نصــف  خــال  المجموعــة 
لنفــس  20.1 مليــون دينــار  مــع  دينــار، مقارنــة 
الفتــرة من العام الســابق وذلــك بانخفاض قدره 
4 %. وقــد بلغــت ربحيــة الســهم الواحد لنصف 
الســنة مــا قــدره 14 فلــس مقارنــة مــع 16 فلس 

لنفس الفترة من العام السابق.
)بعــد  المســاهمين  حقــوق  إجمالــي  بلــغ  وقــد 
اســتبعاد حقوق األقلية( خال نصف الســنة 25 
مليــون دينــار، مقارنــة مــع 25 مليــون دينــار في 

العام السابق، أي نفس مستوى العام السابق.
وبلــغ مجمــوع الموجــودات خــال نصف الســنة 
45 مليــون دينــار، مقارنــة مــع 40 مليــون دينــار 

للعــام الســابق، أي بارتفــاع طفيف بنســبة 13% 
عن مســتوى العام الســابق وهذه الزيادة ناجمة 
وإدراج  المحاســبي  النظــام  تغيــر  عــن  جزئيــًا 

مخصص لحق االنتفاع واإليجار للموجودات.
حجــم  فــي  التراجــع  أن  ســريدار  وأوضــح 
المبيعــات واألربــاح فــي النصــف األول مــن هذا 
العــام مقابــل نفس الفترة من العــام الماضي هو 

نتيجة للتراجع العام لألســواق وربحية الشــركة 
باإلضافــة  للمجموعــة  التابعــة  والشــركات  األم 
إلــى أرتفاع أســعار المــواد الخام وكلفــة اإلنتاج 
وأســعار الوقود المرتفعــة واإليجارات. وبالرغم 
توزيعــات  مــن  أربــاح  المجموعــة  تحقيــق  مــن 
النقديــة المســتلمة فــي محفظــة األســهم إال أنه 
وتطبيقًا للنظام المحاســبي الجديد فإن األرباح 
التــي تحققــت مــن بيــع بعــض األســهم قــد تمت 
إضافتهــا إلــى حقــوق المســاهمين بينمــا كانــت 
فــي الســنوات الســابقة تضاف إلــى قائمة الربح 

والخسارة.

المنامة - ترافكو

أرباح “ترافكو” بالربع الثاني 2019

إس. سريدار إبراهيم زينل

233
ألف دينار

األرباح المتحققة 
من بيع بعض 

األسهم أضيفت 
لحقوق المساهمين



الثالثاء 6 أغسطس 2019 
5 ذو الحجة 1440 09

 5 نحــو  األجــرة  ســيارات  أصحــاب  رفــع 
نقاط أساســية من شــأنها مســاعدة قطاع 
التغلــب  فــي  األهليــة  األجــرة  ســيارات 
علــى المصاعــب التي تواجهــه في الوقت 

الراهن.
وأعربــت  جمعيــة ســواق ســيارات النقــل 
النــواب  مجلــس  لرئيســة  شــكرها  عــن 
وأعضــاء مجلــس النــواب علــى االهتمــام 
بقطــاع األجــرة، مؤكــدة أن الدعــم لهؤالء 
الحضــاري  الوجــه  يعكــس  الســواق 
للمســتوى المعيشــي للمواطــن، إذ ســعت 
إدارة الجمعيــة إلــى طــرح هــذه المشــكلة 
فــي الــدورات الســابقة لمجلــس النــواب. 
وتمنت الجمعية من خالل الدورة الحالية 
لمجلــس النــواب أن تتــم الموافقــة علــى 
مطالــب القطاع وتحقيقهــا، والتي قدمت 
وزارة  حــث  إلــى  إضافــة  المجلــس،  إلــى 

المواصالت إلى االهتمام بهذا القطاع.

ســائقي  مطالــب  الجمعيــة  ولخصــت 
ســيارات النقل العام في تعديل التسعيرة 
التي مضى عليها أكثر من عشــر ســنوات، 
المواصــالت  وزارة  تتجــاوب  لــم  حيــث 
لتعديــل  تــم تقديمــه  الــذي  النمــوذج  مــع 
التســعيرة فــي ســنة 2010، رغــم ارتفــاع 
الوقــود.  بينهــا  ومــن  التشــغيل  تكاليــف 
ودعــت الجمعيــة مــن خــالل تواصلهــا مع 

مجلس النواب، إلى زيادة التعرفة.

رغبتهــم  األجــرة  ســيارات  ســواق  وأكــد 
وحاجتهم لالستفادة من برامج “تمكين” .
كما دعا أصحاب سيارة األجرة إلى توفير 
تطبيــق حكومــي علــى أجهــزة النقــال أو 
اإلنترنت؛ من أجل تنظيم قطاع ســيارات 
األجــرة لتســهيل الحصــول علــى الخدمــة 
مــن قبــل طالبيهــا، بحيــث تســاهم أربــاح 
التطبيــق في دعــم االقتصاد الوطني بدل 
الشــركات األجنبيــة التــي تكبــد أصحــاب 

سيارات األجرة نسبة استقطاع ومعدالت 
فائدة.

ضوابــط  وجــود  ضــرورة  إلــى  وأشــاروا 
لألســعار لجميــع التطبيقــات مثــل “أوبــر” 
و”كريــم” وغيرهمــا مــن التطبيقــات التــي 

تقدم خدمات طلب سيارات األجرة.
أهميــة  األجــرة  ســيارة  أصحــاب  ويــرى 
علــى  العقوبــة  بتشــديد  قانــون  إصــدار 
ترخيــص  دون  النقــل  مهنــة  يــزاول  مــن 

لمراقبــة  خاصــة  دوريــات  وتخصيــص 
بهــدف  النقــل؛  مجــال  فــي  المخالفيــن 
المحافظــة على تأمين رزق العاملين بهذا 

القطاع. 
عــالوة علــى ذلــك،  أكــدوا أهميــة إقامــة 
موقــف مشــترك يســمح لســيارات األجــرة 
التابعة للمملكة العربية السعودية توصيل 
المســافرين للحــد الفاصــل بيــن البلديــن، 
ومــن ثــم يتم تبــادل الركاب بين ســيارات 

األجــرة بحيــث تعمــل كل ســيارة تاكســي 
مــن الجانبيــن ضمــن نطــاق حــدود البلــد 

الذي تعمل فيه.

“أصحاب التكاسي” يطالبون بزيادة “التعرفة” بعد مرور 10 سنوات
الجانبيــن مــن  الــركاب  لنقــل  فهــد  الملــك  بجســر  مواقــف  إلقامــة  دعــوا 

البحريــن  الوطنــي-  الكويــت  بنــك  حقــق 
دينــار  مليــون   60 بلغــت  صافيــة  أرباحــا 
بحرينــي )مــا يعــادل نحــو 48.283 مليــون 
دينــار كويتــي( فــي النصــف األول  2019، 
بـــ 55 مليــون دينــار بحرينــي )مــا  مقارنــة 
يعــادل نحو 44.3 مليون دينار كويتي( في 
الفترة نفسها من العام 2018، بنسبة زيادة 

بلغت 9 %.
للبنــك  اإلجماليــة  الموجــودات  وارتفعــت 
بواقــع 12.8 % لتبلــغ  6.824 مليــار دينــار 
بـــ  مقارنــة   2019 يونيــو  بنهايــة  بحرينــي 

الفتــرة  فــي  دينــار بحرينــي  مليــار   6.048
ارتفعــت  كمــا  الماضــي.  العــام  مــن  نفســها 
لتبلــغ   %  18 بواقــع  المســاهمين  حقــوق 
758.549 مليــون دينار مقارنة بـ 642.330 
مليــون دينــار فــي الفتــرة نفســها مــن العام 

الماضي. 
بنــك  التنفيــذي لمجموعــة  الرئيــس  وقــال 
الكويــت الوطنــي عصــام الصقــر: “إن النمو 
 – الوطنــي  الكويــت  بنــك  ألربــاح  القــوي 
البحريــن ما هو إال تأكيد جديد على نجاح 
اســتراتيجيتنا الثاقبة في التوســع إقليميا 

وخاصــة فــي البحريــن؛ نظــرا لمــا يتمتع به 
هــذا الســوق مــن فرص نمــو واعــدة وآفاق 

مستقبلية إيجابية”.
الدوليــة  العمليــات  أن  الصقــر  وبيــن 
للمجموعــة لهــا دور كبيــر في دعــم األرباح 
وتقليــل نســبة المخاطــر وهــو مــا يبرهــن 
مــن جديــد على نجــاح مســار التنويع الذي 

تنتهجه المجموعة منذ فترة طويلة.
ومــن جهتــه، قــال مديــر عــام البنــك علــي 
علــى  االعتمــاد  فــي  “نســتمر  فــردان: 
اإلســتراتيجية الواضحة والرؤية الســليمة 

لمجموعــة بنك الكويــت الوطني من خالل 
التركيز على األنشــطة المصرفية الرئيســة؛ 

من أجل مواصلة تحقيق نتائج قوية”.
وأكــد فــردان أن البنــك يمتلــك فريــق عمل 
مهنــي يتميــز بأعلى مســتوى مــن الخبرات 
والمهــارات بمــا يســاهم فــي دعــم عملياتــه 
مــن  للعمــالء  يقدمــه  مــا  جــودة  ويضمــن 
خدمــات بشــتى أنواعهــا، وبمــا يدعــم فــي 
الوقــت نفســه مواصلــة تحقيــق مزيــدا من 
النمــو في الفتــرة المتبقية مــن العام 2019 

واألعوام القادمة.

60 مليون دينار أرباح “الكويت الوطني-البحرين” بالنصف األول

“الجنوبية”: استثمار جزء من عقار بممشى لمدة 30 عاًما
بـــالـــكـــامـــل ــات  ــ ــع ــ ــاب ــ ــط ــ ال ــث  ــديـ ــحـ ــتـ لـ ــار  ــ ــنـ ــ ديـ آالف   110.8 ــو”:  ــ ــكـ ــ ــابـ ــ “بـ

طرحــت بلدية المنطقة الجنوبية في جلســة 
أمــس  والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس 
عقــار ممشــى  مــن  جــزء  مزايــدة الســتثمار 
االســتقالل لمدة 30 ســنة، تقــدم إليها عطاء 
وحيــد لــم يتــم اإلفصــاح عــن قيمتــه، وتــم 
تعليقه.ووفًقــا لوصــف المناقصــة، فقد دعت 
مــن  جــزء  الســتثمار  المؤسســات  البلديــة 
عقــار ممشــى االســتقالل بمســاحة إجماليــة 
ســنة   30 لمــدة  مربــع  متــر   5000 قدرهــا 
ميالدية وفترة سماح مدتها 24 شهًرا، يقوم 
بتطويــر  الخاصــة  نفقتــه  وعلــى  المســتثمر 
األرض واســتثمارها وتشــغيلها طــوال مــدة 
العقد وتســتلم الوزارة بدل انتفاع عن أرض 
المشــروع. وتكــون المزايدة علــى مرحلتين: 
يقــدم المزايــد فــي المرحلــة األولــى عــرض 
فنــي متكامــل وفــي المرحلة الثانيــة العرض 

المالي.
وأظهــرت أحــدث بيانات نشــرت علــى موقع 
المجلــس أمــس فتــح 4 مناقصــات تابعــة ل 
3 جهــات حكوميــة، بإجمالــي 11 عطــاء، تــم 
مناقصــات.   3 ل  تابعــة  4 عطــاءات  تعليــق 
المقدمــة  العطــاءات  أقــل  مجمــوع  وبلــغ 
وتــم  عطــاءات،   10 ل  دينــار  ألــف   211.52

اســتثناء عطاء واحد منها لصعوبة تحصيل 
المعلومــات الفنيــة المتعلقــة بــه علــى موقــع 

المجلس.
نفــط  لشــركة  مناقصتيــن  المجلــس  وفتــح 
البحريــن “بابكــو”، أولهمــا لشــراء قطــع غيــار 
عطــاء  إليهــا  تقــدم  ثرمودايــن  لتوربينــات 
 100.76( يــورو  ألــف   239.91 بنحــو  وحيــد 

ألــف دينــار تقريًبــا(، وتــم تعليقــه. وطرحــت 
الشــركة هــذه المناقصة بغرض إتمــام عملية 
شراء قطع غيار من شركة ثرموداين ألجهزة 
التوربينــات المتوفــرة فــي وحــدات اإلنتــاج 
فــي مصنــع التكريــر وذلــك لشــحن المخزون 
من قطع الغيار المصنعة من قبل ثرموداين.

أمــا المناقصــة الثانيــة فإنها لتحديــث البنية 

التحتيــة للطابعــات تقــدم إليهــا 8 عطــاءات 
علــق أحدها، وأقل عطاء بنحو 110.77 ألف 
دينــار، فــي حيــن أكبرها بقرابــة 1.15 مليون 
دينــار. وتعتــزم الشــركة تحديــث الطابعــات 
التحتيــة  البنيــة  تشــمل  التــي  بالكامــل 
مكاتــب  لــكل  الصلــة  ذات  والبرمجيــات 
ومقرات “بابكو” بعقد زمني مدته 5 ســنوات 
والمــواد  الفنــي  والدعــم  الصيانــة  شــاملة 
مناقصــة  المجلــس  فتــح  كمــا  المســتهلكة. 
الخدمــات  لتقديــم  الخليــج  لشــركة طيــران 

التموينيــة فــي مطــار إســطنبول تقــدم إليها 
المناقصــة،  لوصــف  ووفًقــا  وحيــد.  عطــاء 
فــإن الغــرض منهــا هو إيجــاد وتعييــن مقدم 
مقــدم  يكــون  وأن  التموينيــة  الخدمــات 
الخدمة موثوق به وفعال يوفر مستوى عاٍل 
لمســافري شــركة  التموينيــة  الخدمــات  مــن 
طيــران الخليــج ولخدمات الطيــران. ودعت 
إلــى أن تتطابــق إلــى حــد كبير مــع متطلبات 
والتســليم.  بالتعامــل  يتعلــق  فيمــا  الشــركة 

وستكون مدة العقد 4 سنوات.

المنامة - الكويت الوطني-البحرين

5 محاور أساسية 
لمساعدة القطاع 

عرضْت على 
“النواب”

توفير تطبيق 
حكومي إلكتروني 

لتسهيل الخدمة 
للزبائن

عصام الصقرعلي فردان

أمل الحامد

علي الفردان

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

0.00 - 1 بلدية المنطقة الجنوبية

100,757.92  THERMODYN 1 شراء قطع غيار لتوربينات ثرموداين
بابكو

239,914 يورو  CONTINENTAL OFFICE EQUIPMENT & SYSTEMS 8 تحديث البنية التحتية للطابعات

- - 1 الخدمات التموينية في مطار اسطنبول طيران الخليج

إسطنبول بمطار  تموينية  خدمات  لتقديم  مناقصة  الخليج”:  “طيران 

المحرق - طيران الخليج

حققــت طيــران الخليج نتائــج مذهلة 
خــالل النصــف األول مــن العــام 2019 
العــام  مــن  نفســها  بالفتــرة  مقارنــة 
2018 مــع عامــل إشــغال مقاعــد أعلى 
فــي  زيــادة ملحوظــة  إلــى  باإلضافــة 
عــدد المســافرين. وتتماشــى النتائــج 
المذكــورة مــع مفهــوم )البوتيــك( الذي 
أعلنــت عنــه الناقلــة فــي ينايــر 2019 
، والــذي تركــز مــن خاللــه الناقلة على 
اســتقطاب فئــة المســافرين الباحثيــن 
الطيــران.  ســوق  فــي  الرفاهيــة  عــن 
وأظهــر نمــو الســعة والزيــادة في عدد 
الوجهــات والرحــالت ونمو األســطول 
تحســنًا استراتيجًيا في نتائج النصف 
األول مــن العــام مــع زيــادة فــي عامل 
وعــدد   77.4% بلــغ  المقاعــد  إشــغال 
مليــون   3.2 بلــغ  للمســافرين  قياســي 
مسافر؛ مقارنة بنسبة  74.3 % لعامل 

إشــغال المقاعــد و2.6 مليــون مســافر 
في النصف األول 2018.

لطيــران  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
“نحــن  كوتشــكو  كريشــمير  الخليــج 
هــذه  عــن  باإلعــالن  جــًدا  فخــورون 
النتائــج الرائعــة التــي حققتهــا الناقلة 
الوطنية خالل النصف األول من العام 
2019 مقارنة بالفترة نفســها من العام 
2018. مــع قــدرة اســتيعابية أكبــر في 
عدد المقاعد؛ كان من الصعب تحقيق 
نســبة أكبر في عامل إشــغال المقاعد، 
لكننــا تمكنــا مــن تحقيــق هــذا الهدف. 
لقــد أثبــت مســافرونا والئهــم للناقلــة، 
المســافرين  عــودة  نــرى  أن  وســعدنا 
منــذ  الوطنيــة  الناقلــة  مــع  للطيــران 
إطالقنــا لمنتجــات أســطولنا الجديــد 
مــن طائــرات بوينــغ 787-9 دريمالينر 

وإيرباص 320 نيو”.

“طيران الخليج” ُتحّلق بـ 3.2 مليون 
مسافر بالنصف األول

المنامة - جمعية المصارف

أعلنــت جمعيــة مصــارف البحرين دخول شــركة البحرين 
للتســهيالت التجاريــة راعيــا ذهبيــا الحتفاليــة البحريــن 
بمــرور 100 عــام علــى تأســيس القطاع المصرفــي، والتي 
تقيمهــا الجمعيــة تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، وقد 
جرى اإلعالن عنها في أبريل الماضي، وتتضمن جملة من 
الفعاليات واإلصدارات واللقاءات، وصوال ليوم االحتفال 

الرسمي بهذه المناسبة بتاريخ 11 ديسمبر المقبل.
تتضمــن  الذهبيــة  الرعايــة  هــذه  أن  الجمعيــة  وذكــرت 
أيضــا دعــم التســهيالت التجارية لحفل “حفل االســتقبال 
الســنوي لبنــوك البحريــن” الــذي ســتنظمه الجمعيــة فــي 
االجتماعــات  مــع  تزامنــا  واشــنطن  األميركيــة  العاصمــة 
السنوية لصندوق النقد الدولي المقررة في الفترة من 18 

وحتى 20 أكتوبر المقبل.
ورحــب رئيــس الجمعيــة وحيــد القاســم بانضمــام شــركة 
المؤسســات  لقائمــة  التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن 

والشــركات الوطنيــة الرائــدة الداعمة لالحتفالية، مشــيرا 
إلــى أهميــة هــذا الدعــم في إبراز األســس الســليمة للعمل 

المصرفي وأفضل الممارسات المصرفية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشــركة عادل حبيل إن 
هــذه الرعايــة الذهبية الحتفالية البحريــن بمئوية القطاع 

المصرفــي تأتــي فــي إطــار حــرص الشــركة على مســاندة 
جمعيــة مصــارف البحريــن فــي تحقيــق أهدافهــا بتعزيــز 
المكانــة  وإبــراز  المملكــة،  فــي  المصرفــي  القطــاع  ركائــز 
المتقدمة التي وصلت إليها البحرين في مجال الخدمات 

المالية.

تقديم الرعاية الذهبية لـ “مئوية المصارف”

ــحــريــن ــب حــبــيــل: تــعــزيــز ركـــائـــز الـــقـــطـــاع وإبـــــــراز مــكــانــة ال

“التسهيالت” راعًيا لـ “مئوية المصارف”
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الُمخطط األكثر تمُيًزا تحديث17
بالمنطقة من حيث الموقع و السعر

مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .
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 119404.919

 

82,809 

12047619

 

97,350 

12154719

 

111,870 

122384.919

 

78,718 

12345420 97,737 

  

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

129505.620 108,846 

130515.220 110,912 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

13430419 62,173   

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

150300.119 61,375 

 

 

153300.319 61,416 

 

 

155300.31961,416 

 167300.319

 

61,416 

 170418.320

 

90,052 

171356.620

 

76,769 

172402.520

 

86,650 

173361.72077,867 

 17633819

 

69,126 

177300.319

 

61,416 

17837520

 

80,730 

17943620 93,862 

52  300.31961,416
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019 -اعالن رقم )٩١٧٠٧
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: احمد السيد هاشم شبر القصاب

االسم التجاري الحالي: الحرية للخياطة
االسم التجاري الجديد: صالون أستراحة المحارب

قيد رقم: ١-٥٤٤٥٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل تاريخ: ٣١/7/2019 تاريخ: 7/2019/٧
إعالن بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية 

إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة المؤسسة السيد 

اســماعيل محمد حســن شكر هللا صاحب المؤسســة الفردية المسماه فافل 

قالــي والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٨١١٥، بطلب تحويل الفــرع الثاني 

المسمى متاي البحرين إلى شركة تضامن وذلك بإدخال

CHANDRABHAN GAYAPRASAD GUPTA كشريك معه في السجل

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة أنور بدر للمقاوالت ش.ش.و ولمالكها أنور مصطفى عبدعلي بدر
سجل تجاري رقم ١٠٤٠٣٤

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة أنــور بــدر للمقــاوالت ش.ش.و ولمالكها أنــور مصطفى 
عبدعلي بدر المسجلة بموجب القيد رقم ١٠٤٠٣٤، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

السيد/  أنور مصطفى عبدعلي بدر مصفية للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٦٣٣٦٢٣٣ )973+(
anwarbader@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -99240( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة السجل التجاري

)CR2019 -اعالن رقم )١٠٤١٤٦
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: علي احمد ابراهيم مرهون

االسم التجاري الحالي: معجنات مانيا الجديدة
االسم التجاري الجديد: جاي دي للمساج التايلندي

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 عبدالرحمن اكبر محمد

االسم التجاري الحالي: مايلز لعطات السفر
االسم التجاري الجديد: سكاي الين للسفر

قيد رقم: ١-١١٧٧٧٨قيد رقم: ٤٣٥٧٧-٨

  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
  

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 

السيد باسم ابراهيم ميرزا احمد الصفاف  المالك لـهاوس اوف ميسور  )مؤسسة 

فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم ٢-٨٤٨٨١، طالبا تحويل المؤسسة الفردية 

إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره ١٠٠0، لتصبــح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1 - باسم ابراهيم ميرزا احمد الصفاف 

VINAY AJAYKUMAR SHETTY -2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-100839( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )٩٨٣٤٨
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا  السيد علي ضياء علوي باقر المشكاب بطلب تحويل المحل التجاري 
التالــي: إلــى صــادق جعفــر محمــد جمعة فعلى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ نشــر اإلعان 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه حليمــة جعفــر عبــدهللا عبدعلــي بطلــب تحويــل المحل 
التجاري التالي: إلى السيدة زينب جعفر احمد درويش محمد

 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة خــال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١٠٦١٤٥-١

رقم القيد

٣٤٥٩٩

االسم التجاري

هير كرييشن للحالقة الرجالية

االسم التجاري

بنات الديه للخياطه

 تاريخ: 7/2019/٢١

الثالثاء 6 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 - العدد 103946



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

38344464

11 الثالثاء 6 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 - العدد 3946



international
@albiladpress.com

اعتراض مسيرات حوثية 
تجاه مطارات مدنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
أمس، اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها 

الميليشيات الحوثية باتجاه مطارات مدنية 
في السعودية، وفق ما أوردت )واس(.وصرح 

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، 
العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات 

الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض 
وإسقاط طائرات دون طيار )مسيرة( أطلقتها 
الميليشيات الحوثية اإلرهابية المدعومة من 

إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة. وأوضح 
أن الميليشيات الحوثية بدأت باستخدام 

أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها اإلرهابية 
بعد أن نفذت هجومها على أحد المعسكرات 

الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون 
وتنسيق وثيق مع تنظيم “داعش” اإلرهابي.

20 قتيال و47 جريحا بانفجار إرهابي بسيارة مفخخة في القاهرة

مصر: “اإلخوان” وراء كارثة مركز األورام

كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس االثنين أن حركة “حسم” التي تعتبرها السلطات الذراع العسكرية لجماعة اإلخوان المسلمين، هي المسؤولة عن تجهيز 
الســيارة المتســببة بانفجار القاهرة ليلة األحد الذي أســفر عن وقوع 20 قتيال. وقالت الوزارة في بيانها “توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة 

حسم التابعة لجماعة اإلخوان اإلرهابية وراء اإلعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات اإلرهابية بمعرفة احد عناصرها”.

الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  وأكــد 
السيســي أمس االثنيــن أن االنفجار كان 

نتيجة “حادث ارهابي”.
للشــعب  تعزيتــه  فــي  السيســي  وقــال 
التواصــل  موقعــي  علــى  المصــري 
“أتقــدم  وفيســبوك  تويتــر  االجتماعــي 
بخالص التعازي للشــعب المصرى وألسر 
الشــهداء الذين ســقطوا نتيجــة الحادث 
منطقــة  محيــط  فــى  الجبــان  اإلرهابــي 

القصر العينى مساء األمس”.
وكانــت وزارة الداخليــة قالــت فــي بيان 
تصــادم  عــن  نتــج  إنــه  االنفجــار  عقــب 
التابــع  األورام  معهــد  أمــام  ســيارات 
محيــط  فــي  والكائــن  القاهــرة  لجامعــة 

منطقة القصر العيني وسط القاهرة.
إال أن الــوزارة أشــارت فــي بيانها األخير 
أن” الفحص الفني أشــار إلى أن الســيارة 
كان بداخلهــا كميــة من المتفجــرات أدى 
حــدوث التصادم إلى انفجارها”، مشــيرة 
إلى أنه تم اإلبالغ عن سرقة هذه السيارة 
منــذ بضعة أشــهر. كمــا أضــاف البيان أن 
“السيارة كان يتم نقلها إلى أحد األماكن 
الســتخدامها في تنفيذ إحــدى العمليات 
قــد  الصحــة  وزارة  وكانــت  اإلرهابيــة”. 
أكــدت فــي بيــان ظهــر االثنيــن “ارتفــاع 
عدد الوفيات إلى ٢٠ حالة وفاة بينهم ٤ 
مجهوليــن وكيــس أشــالء، وارتفاع عدد 
المصابيــن إلــى ٤٧ حالــة”. وأشــار البيان 
إلى “٣ حــاالت خطرة بالرعاية المركزة”. 
ونشــرت الســفارة األميركية في القاهرة 
علــى فيســبوك أنهــا “تديــن بشــدة القتــل 
خــارج  للمصرييــن  المأســاوي  اإلرهابــي 
المعهد القومي لألورام الليلة الماضية”.

وأضافــت “إننــا نقف مع مصــر في حربها 
ضــد اإلرهــاب ونتقــدم بتعازينا إلى أســر 
الضحايــا ونتمنــى الشــفاء العاجل للذين 

أصيبوا”.
جماعــة  المصريــة  الحكومــة  وتصّنــف 
اإلخوان المســلمين “تنظيما ارهابيا” منذ 

نهاية 2013.

القاهرة ـ أ ف ب

الرياض ـ واس

موقع االعتداء اإلرهابي وسط القاهرة )أ ف ب(

بغداد ـ وكاالتواشنطن ـ وكاالتموسكو ـ وكاالت

قال الرئيس الروســي، فالديمير بوتين، أمس، إن بالده لن تنشــر أســلحة نووية 
قصيرة أو متوسطة المدى إال في حالة الرد على نشر أميركي مماثل.

وتأتــي تصريحــات الرئيــس الروســي بعــد 
اجتماع مع مجلســه األمني بشأن انسحاب 
الواليات المتحدة يوم الجمعة الماضي من 
معاهــدة القــوى النوويــة متوســطة المــدى، 

التي أبرمت عام 1987.
وأضاف بوتين: “تحركاتنا ســتكون متبادلة 
أو انعكاســية بشــكل حصــري” فيمــا يتعلــق 
“بنشــر وإنتــاج وتطويــر” الصواريــخ التــي 

كانت محظورة بموجب المعاهدة.
وأكد أنه إذا حصلت روســيا على معلومات 

بــأن الواليات المتحدة تطور صواريخ 
جديــدة، فإن بالده “ســتكون مجبرة 

علــى بــدء تطوير واســع لصواريخ 
مماثلة”.

تلــك  تنشــر  “لــن  وتابــع: 
مناطــق  فــي  الصواريــخ 
يتــم  بعــد أن  إال  معينــة 

نشر صواريخ أميركية هناك”.
ودعــا الرئيــس الروســي الواليــات المتحدة 
إلى بدء محادثات جديدة بشــأن األســلحة 
انتشــار  مــن  الحــد  معاهــدة  انهيــار  عقــب 
األسلحة النووية المتوسطة المدى المبرمة 

أثناء الحرب الباردة.
وقــال بوتيــن فــي بيــان: “لتجنــب الفوضى 
التــي ليــس لها قواعد أو حــدود أو قوانين، 
احتمــاالت  جميــع  دراســة  علينــا  يجــب 
العواقــب الخطيــرة مرة أخــرى، والبدء في 
حــوار جديد دون أي غموض”. وأكد “نحن 

مستعدون لذلك”.
وكانــت الواليــات المتحــدة قــد أعلنــت 
المعاهــدة  مــن  االنســحاب  نيتهــا 
العــام الماضي، بعد اتهام روســيا 
المعاهــدة  بانتهــاك  لســنوات 
بصاروخ جديد بري اإلطالق.

أمــر الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامب، بتشــديد العقوبة على المســؤولين عن 
جرائــم الكراهيــة وعمليــات إطالق النار الجماعية وصــوال إلى إعدامهم، وذلك 

بعد سقوط عشرات القتلى في إل باسو ودايتون.

وقال ترامب في تصريح صحافي أدلى به 
أمس االثنين: “أوعز لوزارة العدل بصياغة 
قانــون يضمــن تطبيــق حكم اإلعــدام بحق 
مرتكبي جرائم الكراهية والقتل الجماعي، 
بســرعة  اإلعــدام  عقوبــة  تطبيــق  وســيتم 
وحســم، دون أي تأخيــر وانتظــار لســنوات 
طويلــة”. وأضــاف أن إدارتــه وجهــت طلبا 
إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بشــأن ما 
يحتاجــه مــن موارد إضافيــة للتحقيق في 

مثل هذه الجرائم ومنع وقوعها.
علــى  المشــرعين  ترامــب  وحــث 
تشــديد قانــون حيــازة األســلحة 
لمنع وقوعها بيد “الذين يشكلون 

تهديدا لألمن العام”، مشددا 
علــى وجــوب الحــد مــن 
جرائــم العنــف المرتكبة 

الرئيــس  وتطــرق  األســلحة.  باســتخدام 
األميركي إلى األسباب التي أدت برأيه إلى 
حوادث إطالق النار في مدينتي إل باســو 
بواليــة تكســاس، ودايتــون بواليــة أوهايو 

خالل عطلة نهاية األسبوع الماضية.
بصــوت  شــعبنا  يديــن  أن  “يجــب  وقــال: 
واحد العنصرية والتعصب وتفوق البيض، 
يجــب القضــاء علــى هــذه األيديولوجيات 
الشــريرة. ال مــكان للكراهيــة فــي الواليات 
المتحــدة”. وتحدث ترامب عن دور شــبكة 
اإلنترنت في انتشار نزعة التطرف في 
المجتمــع األميركي، داعيا المواطنين 
العنــف”،  “تمجيــد  عــن  التوقــف  إلــى 
مشــيرا إلى أن بعض ألعاب 
تــروج  الكومبيوتــر 

الستخدام العنف.

أعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي عــادل عبدالمهــدي، أمــس، انطالق عملية عســكرية 
واسعة ضد داعش في مناطق ديالى ونينوى.

منــذ  أطلــق  قــد  العراقــي  الجيــش  وكان 
أســبوعين، عمليــة عســكرية لمالحقــة خاليــا 
داعــش وتطهير جبال مــال ويران في قضاء 
ذكــر  كمــا  نينــوى.  لمحافظــة  التابــع  تلعفــر 
ستســتمر  العمليــات  أن  حينهــا،  عبدالمهــدي 
لعــدة أيام، وأطلق عليها “إرادة النصر”، وقال 
إنها لتأمين المحافظات الواقعة غرب العراق. 
أيضــا أعلنــت وزارة الدفاع العراقية في ذات 
التوقيــت، انطالق المرحلــة الثالثة من عملية 
“إرادة النصر”، التي تســتهدف عناصر تنظيم 

“داعــش” اإلرهابــي، وهــي لتطهيــر مناطــق 
تقع بين محافظات شــمال العراق وغربه 

وصوالً إلى الحدود مع سوريا.
األولــى  المرحلــة  حققــت  فيمــا 

مــن العملية أهدافهــا، بتدمير 
المخابــئ  مــن  العديــد 

التابعــة  والمواقــع 

لـ”داعــش”، وانطلقــت بعدهــا بأيــام المرحلــة 
العراقــي،  الدفــاع  وزيــر  بمشــاركة  الثانيــة 
التــي انتهــت بتدميــر عــدة  نجــاح الشــمري، 
مواقــع للتنظيم اإلرهابي. ثم انطلقت الثالثة 
التــي  المشــتركة  العمليــات  قيــادة  بإشــراف 
تتبــع للجيش، واســتمرت 5 أيــام عثرت فيها 
القــوات األمنيــة وقتهــا علــى معمــل تفخيــخ 
يحتــوي علــى 11 عبــوة مضــادة للــدروع، و4 
صمامــات هــاون عيــار 120 ملم، مشــيرة إلى 
أنه “تم تفجيرها تحت السيطرة دون حادث 

يذكر”.
وشــارك في العملية العســكرية قوات 
والطيــران  والشــرطة  الجيــش 
الشــعبي  والحشــد  العراقــي، 
وبدعــم جــوي مــن التحالف 
علــى  للقضــاء  الدولــي 

“داعش”.

عملية واسعة ضد داعش في ديالى ونينوىترامب يطالب بإعدام مرتكبي جرائم الكراهيةبوتين يتوعد أميركا بـ “صواريخ نووية”
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نيودلهي ـ وكاالت

هونغ كونغ ـ رويترز

أمــس  الهنديــة،  الحكومــة  أعلنــت 
االثنين، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري 
لكشــمير، فــي ظــل توتر كبيــر في هذه 

المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.
فــي  الهنديــة  الســلطات  وكانــت 
كشــمير قــد أعلنــت، فــي وقــت ســابق، 
التجمعــات  علــى  حظــرا  فرضــت  أنهــا 
العامــة فــي منطقــة ســريناغار والمــدن 
المحيطة بها، وأمرت بإغالق المدارس 

حتــى  جامــو  واليــة  فــي  والجامعــات 
إشــعار آخر، وذلك بســبب تجدد التوتر 
بشــأن  آبــاد  وإســالم  نيودلهــي  بيــن 

اإلقليم المتنازع عليه.
االجــراء  أمــس  باكســتان  واعتبــرت 
الهنــدي االخيــر خطــوًة “غير شــرعية”، 
مؤكدة أن المنطقة، التي تطالب إسالم 
أباد بالســيادة عليها، معتــرف بها دوليًا 

كأرض متنازع عليها.

الغــاز  كونــغ  هونــغ  شــرطة  أطلقــت 
المسيل للدموع والرصاص المطاطي 
فــي اشــتباكات جديدة مــع محتجين 
أمــس فيما دفــع إضراب عــام المدينة 
حركــة  وشــل  جديــدة،  فوضــى  إلــى 
غيــر مســبوق  النقــل وســبب جمــودا 
اســتئناف  ومــع  النهــار.  معظــم 
القطــارات  خدمــات  بعــض  عمــل 
اآلالف  عشــرات  انتشــر  والحافــالت، 
عــدة  أرجــاء  فــي  المتظاهريــن  مــن 

االحتجاجــات  وتحولــت  مقاطعــات 
مــن جديــد إلى اشــتباكات مع شــرطة 

مكافحة الشغب.
وفــي أول حديــث لوســائل اإلعــالم 
الم  كاري  حــذرت  أســبوعين،  منــذ 
كونــغ  لهونــغ  التنفيذيــة  الرئيســة 
والمدعومة مــن بكين مجددا من أن 
االحتجاجات تدفع المدينة إلى شــفا 
”وضع بالغ الخطورة“ وتشكل تحديا 

لسيادة الصين.

الهند تنهي “الحكم الذاتي” في كشمير

إضراب عام يشل مدينة هونغ كونغ

دبي ـ العربية نت : قال  «
العميد قاسم رضائي 

قائد حرس الحدود 
اإليراني، أمس االثنين، 

إن الدوحة قدمت 
تسهيالت لبناء ميناء 

خاص للسفن، وكذلك 
تقديم خدمات لرجال 

أعمال إيران بشكل 
جيد. وفق ما أفادت 

وكالة فارس. وأضاف 
رضائي أنه تم االتفاق 

مع القطريين على 
تعزيز قدرات البلدين 

وال سيما فيما يتعلق 
بتعزيز القوة اإلنتاجية 

واالستهالكية داخل 

قطر، وتحسين التجارة 
في البلدين عبر تقديم 

التسهيالت الالزمة 
من قبل قوات خفر 

الحدود”. وقالت إيران 
إن اجتماعًا جمع وفدين 

لخفر الحدود من قطر 
وإيران يومي األحد 

واالثنين في طهران 
وناقشا توسيع التعاون 

الميداني وتوطيد 
العالقات بين البلدين. 

وفي بيان نشره الموقع 
الرسمي لوزارة الخارجية 

اإليرانية فإن “طهران 
استضافت االجتماع 
المشترك الخامس 

عشر لخفر السواحل 
اإليرانية وخفر السواحل 

القطرية وترأس الوفد 
اإليراني قائد قوات 

حرس الحدود اإليراني 
العميد قاسم رضائي 

فيما ترأس الوفد 
القطري المقدم عبد 
العزيز علي المهندي 

مساعد مدير عام أمن 
السواحل والحدود 
القطرية”. وتابعت 
الخارجية اإليرانية 

“إضافة إلى مراجعة 
اإلنجازات السابقة، 

ناقش الطرفان أساليب 
جديدة للتعاون البحري 

والحدودي”. ونقلت 
وكالة “فارس” لألنباء 

اإليرانية عن رئيس 
الوفد القطري، مساعد 

مدير عام أمن السواحل 
والحدود القطري، 

المقدم عبدالعزيز علي 
المهندي قوله إنه تم 
“توقيع مذكرة تفاهم 

حدودية” بين قطر 
وإيران. ووصف نتائج 

التوافق بين الجانبين 
بالجيدة في مجال 
“مناقشة مكافحة 

الجريمة العابرة 
للحدود”.

تسهيالت قطرية لبناء ميناء للسفن اإليرانية

عواصم ـ وكاالت لندن ـ وكاالت

أعلن الجيش السوري، أمس االثنين، أنه سيستأنف عملياته القتالية في محافظة إدلب، التي تشهد ومحيطها وقفا إلطالق النار 
لليوم الرابع على التوالي. وتأتي هذه الخطورة بعد إعالن دمشق موافقتها على هدنة مشروطة بتطبيق اتفاق روسي تركي ينص 

على إقامة منطقة منزوعة السالح في محافظة إدلب شمالي سوريا.

واتهمــت قيــادة الجيــش، وفــق بيــان نشــره 
“المجموعــات  الرســمي،  الســوري  اإلعــالم 
اإلرهابيــة المســلحة، المدعومــة مــن تركيــا” 
بأنهــا “رفضــت االلتــزام بوقــف إطــالق النــار 
علــى  الهجمــات  مــن  العديــد  بشــن  وقامــت 
المدنييــن فــي المناطــق اآلمنــة المحيطــة”. 
وقالــت قيــادة الجيــش الســوري فــي بيانها: 
ستســتأنف  المســلحة  والقــوات  “الجيــش 
التنظيمــات  ضــد  القتاليــة  عملياتهــا 
اإلرهابية، بمختلف مســمياتها، وســترد على 

اعتداءاتها”.
مــن جانــب آخر، أكــد النظــام الســوري أمس 
إثــر  وقــوع خســائر بشــرية وماديــة كبيــرة 
فــي  الجويــة  “حميميــم”  قاعــدة  اســتهداف 
الالذقية بقذائف صاروخية. يذكر أن روسيا 
مقــرًا  الجويــة  قاعــدة حميميــم  مــن  تتخــذ 

لقواتها في غرب سوريا.
ونقلــت وكالــة أنبــاء النظام الســوري “ســانا” 
أســماه  مــا  إن  قولــه  عســكري  مصــدر  عــن 
قاعــدة  اســتهدفت  إرهابيــة”  “مجموعــات 
حميميم “بمجموعة من القذائف الصاروخية 

عنهــا  ونجــم  القاعــد  محيــط  فــي  ســقطت 
خســائر بشــرية وماديــة كبيرة”. مــن جهتها، 
إن  بالقــول  الروســية  الدفــاع  وزارة  أكــدت 
“متطرفين ســوريين” قصفوا أطراف قاعدة 

حميميم الجوية في شمال غرب سوريا.

قالت بريطانيا، أمس االثنين، إنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الواليات المتحدة في الخليج لحماية السفن التجارية 
التــي تعبــر مضيــق هرمــز. وباتت حركة مرور ناقالت النفط عبر المضيق محور مواجهة بين واشــنطن وطهران وانجرت بريطانيا 

إلى تلك المواجهة أيضا فيما عززت الواليات المتحدة وجودها العسكري في الخليج منذ مايو.

وفي الشــهر الماضي احتجز الحرس الثوري 
إمبــرو  البريطانيــة ســتينا  الناقلــة  اإليرانــي 
ارتكبــت  أنهــا  بزعــم  هرمــز  مضيــق  قــرب 
مخالفــات بحرية. وجاء ذلك بعد أســبوعين 
مــن احتجــاز بريطانيــا ناقلــة نفــط إيرانيــة 
بانتهــاك  إياهــا  متهمــة  طــارق  جبــل  قــرب 

العقوبات على سوريا.
وقــال وزيــر الدفــاع بــن واالس للصحفييــن 
“بريطانيا عازمة على ضمان حماية عمليات 
الشــحن الخاصــة بهــا مــن التهديــدات غيــر 
القانونيــة، ولذلــك الســبب ننضــم اليــوم إلى 

مهمة بحرية أمنية جديدة في الخليج”.
وأضــاف: “نتطلــع إلــى العمــل مــع الواليــات 
دولــي  حــل  إليجــاد  وآخريــن  المتحــدة 
وتنشــر  هرمــز”.  خليــج  فــي  للمشــكالت 
بريطانيــا حاليــا المدمــرة دنــكان والفرقاطة 

مونتــروز فــي الخليــج لمرافقة الســفن التي 
المضيــق.  فــي  البريطانــي  العلــم  تحمــل 
المدمــرة  إن  بريطانيــون  مســؤولون  وقــال 
47 ســفينة حتــى اآلن.  والفرقاطــة رافقتــا 

وهــددت إيــران بوقــف كل الصــادرات عبــر 
المضيق الذي يمر منه خمس النفط العالمي، 
إذا اســتجابت الــدول األخــرى إلــى الضغــط 

األميركي لوقف شراء النفط اإليراني.

تعرضت إدلب لقصف روسي سوري شبه يومي منذ أبريل
صورة نشرتها قوات المارينز األمريكية من مضيق هرمز )رويترز(

“خسائر بشرية ومادية كبيرة” بقذائف قرب قاعدة حميميم بقيــادة أميــركا.. لحمايــة الســفن التجارية فــي “هرمز”
الجيش السوري يستأنف عملياته في إدلب بريطانيا تنضم لمهمة أمنية بحرية في الخليج
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الديمقراطيــة  السياســي وســوء اســتخدام  الوعــي  بقلــة  العربيــة  توصــم مجتمعاتنــا 
المتاحة، فعلى الرغم من وجود العديد من الدساتير والتشريعات التي تمكن الشعوب 
من إحداث التغيير إال أن جهل العديد من األفراد في استخدام الديمقراطية يؤدي في 

نهاية المطاف إلى نتائج عكسية. 
نعــم نتخلــف كثيــرا عــن الــدول المتقدمــة لكــن ذلــك ال يدعونا إلــى أن نتعجــل الُخطى 
للوصول إلى الديمقراطية في ظل جهل شريحة كبيرة من المجتمعات بكيفية التعامل 
مع حقوقها وواجباتها الدســتورية، ما أدى إلى ســوء اســتعمال وفي حاالت أخرى إلى 
استغالل من قبل من لهم أجندات سياسية استخدموا هؤالء األفراد كمعول هدم بدل 
أن يكونوا معول بناء لدولهم، حيث جندت العديد من األنظمة والمنظمات الراديكالية 
فئات كبيرة من المجتمعات لتحقيق أهداف ومآرب لها في دول حديثة الديمقراطية، 
ونجحــت فــي العديــد مــن الــدول العربيــة فــي تبــوء مناصــب ســواء فــي الحكومــة أو 
البرلمان، متغلغلة من خاللهم في أهم مفاصل الدولة مستغلة بعض المفاهيم المغلوطة 

ومن أهمها التعارض بين االنتماء الوطني واالنتماء العرقي أو الطائفي. 
لذلك البد من اعتماد سياســات مكثفة لنشــر الوعي السياســي في أوســاط المجتمعات 
لتتماشى مع التطور الديمقراطي خصوصًا لدى الشريحة الناشئة والتي ترث المفاهيم 
الخاطئــة مــن خــالل بيئتها البســيطة واألجيــال القديمة، وهنا ال أســتنقص من حركات 
مهمــة ومثقفــة دفعــت الكثير في ســبيل نشــر الديمقراطية في األوســاط العربية لكنها 
لألســف كانــت فئــة نخبويــة وأفــل نجمهــا منذ فتــرة طويلة في ظل انشــغال الشــعوب 
العربية بالصراعات الداخلية الخاوية التي ال ترتقي لمستوى تطوير الدول، لذلك فإن 
التعريف بأهم المفاهيم والممارســات السياســية يســهم بشــكل كبير في تأســيس جيل 
واع ومــدرك لكيفيــة تطويــع حقوقــه الدســتورية لرفعــة وبنــاء دولتــه، إذ إن الدســاتير 
والقوانين ال تتعدى سطورا في أوراق إذا لم يستطع الفرد تسطيرها على أرض الواقع 

بأفضل الممارسات في سبيل رفع شأن وطنه كهدف أساسي.

إن التعرف على كيفية نشر واستغالل الديمقراطية التي نصت عليها  «
الدساتير أفضل من االنضمام لفلول يسمون أنفسهم “المعارضة” والذين 

يتخذون من األساليب الدموية واإلرهاب ُحجة وعذرا لتحقيق مآربهم الخاصة 
في حين أنهم يقنعون المجتمع بأنهم يدافعون عن حقوقهم التي هي في 

األساس منصوصة في الدساتير لكن الجهل بها أدى إلى التغرير بهم.

ال يكاد يغلق ملف التوظيف عن طريق المؤسســات التي وزعت موظفين 
علــى الشــركات والمؤسســات الحكوميــة بزعــم التدريب، حتى صــار لزامًا 
عليهــا توظيفهــم بحاجــة أو بــدون حاجــة، وحتــى فتــح ملــف توظيــف 
بحرينييــن عــن طريــق شــركة توظيــف لهيئــة حكوميــة، وصــار الموضوع 
قضيــة تزايــد عليها إحدى أعضاء مجلــس النواب، وقد ينضم إليها النائب 
الــذي يتخبــط بــدون علــم أو درايــة، وهكذا تصبــح قضية تتبناهــا منظمة 
العمــل الدوليــة والحقوقيــة، كما يصبــح األمر طوقًا على رقبــة هذه الهيئة 
التــي لجــأت وال نــدري لمــاذا إلــى شــركات التوظيــف التي تســتربح مئات 

اآلالف بدون جهد.
اللجوء إلى التوظيف عن طريق شركات التوظيف، ظلم لقوائم العاطلين  
بوزارة العمل وديوان الخدمة المدنية إذا كانت مؤسسات حكومية، وذلك 
حين يكون مصدر شركات التوظيف موظفين قامت بالبحث عنهم، وكما 
ذكــر أن منهــم مــن كان يعمل في شــركات. هذا النوع مــن التوظيف لجأت 
إليــه شــركات ومؤسســات حكوميــة، وذلــك لتوظيفهــم “مــدراء ورؤســاء” 
تحــت التدريــب لفترة معينة ثم تعيينهم بصفة دائمة في وظائف عليا، ما 

أضر حق العاطلين اآلخرين.
وهنــاك مــن النــواب مــن تبنــى ملــف التوظيــف، متهمــة الهيئــة بالتالعــب 
والخداع واالحتيال كعادتها في استخدام األلفاظ، في الوقت الذي تغض 
نظرهــا عــن تجاوزات في بعض المؤسســات، هــذه المزايدات التي تحاول 

من خاللها طمس إنجازات الدولة.
إن مســألة التوظيف عن طريق شــركات التوظيف تحتاج إلى إعادة نظر، 
خصوصــا فــي ظل تضخم الهيــاكل الحكومية، ومحاولــة الحد منها بطرح 
برنامــج التقاعــد المبكــر، وهــذه التوظيفات غير المدروســة تعيــد الهياكل  
أضخم مما كانت عليه، يعني كما يقول المثل “يا بو زيد كأنك ما غزيت”. 

المطلوب شغل الوظائف عن طريق القوائم الرسمية من ديوان  «
الخدمة المدنية وقوائم وزارة العمل للشركات، وإعادة النظر 

في االستعانة بشركات التوظيف لتجنب هدر الميزانية واإلضرار 
باالقتصاد واألمن السياسي.

أهمية الوعي السياسي في المجتمعات العربية

أضرار التوظيف عن طريق الشركات

وقفـة شـعـب
بقــدر مــا تكــون الُملمــات والتحديــات علــى البحريــن وشــعبها فهــي تســجل فــي ذات 
الوقــت وقفــة للشــعب البحريني بــكل أطيافه ومكوناتــه الوطنية، وقفــة تؤكد والءه 
وانتمــاءه لبــالده، وقفة تســجل وعًيــا وطنًيا تبعده عن االنســياق خلف أقوال وإعالم 
دعاة الفوضى، وقفة شــعب تكون صًدا للمتربصين بأمن البحرين واســتقرارها، وقفة 
تثبــت للعالــم أن الشــعب البحرينــي متالحــم مــع قيادته بيــد واحدة، إنهــا وقفة تؤكد 
وفاء الشعب البحريني وإخالصه لترابه، وقفة صادقة وأمينة نابعة من قلوب مؤمنة 

رافضة الفتنة ودمار وخراب بالدها.
وقفــة تؤكــد أننــا علــى أرٍض صلبــة ال هشــة، أرض تدفعنــا نحــو األمــام ال تجذبنــا إلى 
األســفل. إن الرســائل والبرقيات التي أرسلتها الهيئات والمنظمات واألفراد والعائالت 
البحرينيــة ومــا ُكِتــَب مــن مقــاالت رافضــة لإلعــالم المغرض تعد رســائل لمــا ُيدار في 
الخــارج بحــق البحرين وقيادتها وشــعبها، ورســائل توجــت رأس كل مواطن بحريني 
بتاج الوفاء والوالء والُحب والعرفان لبالده، الُمتمســك بترابها، فالوطن من ِنعم هللا 

تعالى على اإلنسان وُحبه من اإليمان.

إن مــا كتبتــه أقــالم الــرأي في جميع الصحــف المحلية وما ســطرته عائــالت البحرين 
وأفرادهــا مــن كلمــات الوفــاء واالنتمــاء فــي رســائلها تعد رايــات خفاقة تهتــف بُحب 
البحريــن، وتؤكــد أن الشــعب البحريني بخير مادامت البحريــن بخير، وهي معادلة ال 
يدرك معانيها إال من أدرك ماهية الشعب البحريني وحجم تعلقه بتراب بالده، لم تكن 
تلك المقاالت والرســائل والبرقيات ُمجرد أحرف وكلمات وســطور، بل هي اســتجابة 
لنــداء الواجــب وللدفــاع عن البحرين، وهي شــهادة حق توثق وقفة شــعب في الذود 
والدفاع عن بالده وسيادتها والتي عززت من وحدته الوطنية، وهي من قيم الشعب 

البحريني العربية األصيلة النبيلة. 

لقد سطرت هذه الوقفة الرد اليقين والمناسب على الذين أرادوا للبحرين شًرا،  «
والذين ينتظرون بشغف أن تسوء أحوال البحرين وشعبها وتتأزم أوضاعها، 

فهي وقفة أكدت أن الشعب البحريني عصي عليهم، فعند الملمات تجد 
البحرين أبناءها يقفون في صف واحد مع قيادتهم للدفاع عنها، فاألرض التي ال 

نحميها ال نستحق أن نعيش عليها.
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بدور عدنان

نجاة المضحكي

عبدعلي الغسرة
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الخطة الوطنية لتعزيز 

االنتماء الوطني... إنجازات 
ضخمة

خطــوات كبيــرة وإنجازات ضخمة تحققت في الخطــة الوطنية لتعزيز االنتماء 
برئاســة  للجنــة  الثانــي  االجتمــاع  وحمــل  المواطنــة،  قيــم  وترســيخ  الوطنــي 
الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة وزيــر الداخليــة، رئيــس لجنــة 
متابعــة تنفيــذ الخطة الوطنيــة لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ قيم المواطنة 
اســتعراض خطة ســير هذا المشــروع الوطني الذي يعكس الذات البحرينية في 
أعلــى صورهــا وحاالتها والمعروفة بأصالتها وتالحمهــا وتكاتفها وحبها قيادتها، 
مــع يقظتهــا ووعيهــا في الوقت نفســه لكل دخيل حاقد يســعى للنيــل من البيت 

البحريني الكبير.
إن الوحــدة الوطنيــة مــن أهــم القيم في حياتنــا ويجب على الجميــع المحافظة 
عليهــا، فتقــدم الوطــن ونماؤه وازدهــاره يكون من خالل الــوالء والوفاء للوطن 
والقيــادة، وقــد توقفــت عند فقرتين مهمتين في حديث وزير الداخلية، عكســتا 
تالحم البيت البحريني الذي يعتبر السالح الذي نحمله في وجه التحديات التي 

تواجهنا اليوم أو غدا.
يقول معاليه “إن مملكة البحرين، ستبقى قوية بوحدة شعبها وتماسك مجتمعها 
واصطفاف كل مواطنيها، في ظل قيادة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى، حفظــه هللا ورعــاه، منوهــا إلــى أن البرنامــج 
اإلصالحي لجاللة الملك المفدى، والذي يعد أكبر مشروع وطني، ليست به كلمة 
واحــدة تفــرق بيــن مواطــن وآخــر، ما يجعلــه إنجازا وطنيــا نموذجيــا على مدى 

العصور(.
إن الشــعور بالمســؤولية تجــاه وطننــا البحريــن وثيقة مهمة في حياتنــا، وقلوبنا 
مليئة بحرارة ذلك اللهب المقدس الذي يضيء نفوســنا ودروب كفاحنا ضد من 
ال يريد لنا خيرا، إننا شعب أصيل وملتحمون مع أرضنا أعمق التحام، وجذورها 

هي شراييننا.
كمــا قــال معاليــه أيضــا “إن التدخالت القطريــة واإليرانية في الشــأن البحريني، 
ليســت وليدة الســاعة، بل هي نهج مســتمر وعلى صيغ متعددة، مشددا على أنه 
إذا كانت إيران قد استهدفت الطائفة الشيعية، فإن قطر استهدفت الطائفتين(.

لقد برز دور المواطن البحريني عمالقا في القضايا التي تمس أمنه  «
واستقراره، فهو حارس يقظ على منجزاته التي تحققت، يؤمن بقوته 

وقدرته على النصر، ألن نداء الوطن “البحرين” والوفاء لها أقوى من أي 
سالح، وأعظم خبرة عرفناها.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ztawfeeqi@gmail.com

حكاية شاي
قبــل أيــام قليلة تلقيت عبر وســائل التواصل االجتماعي رســالة جميلــة فيها الكثير من 

الدروس وسوف اختصرها هنا.
في زيارتي لعمتي اليوم ببيتها العامر، تذوقت الشاي فأعجبني فقلت لها: طعم الشاي 
جميل جدًا، فارتسمت االبتسامة عليها وبدأ السرور يتشكل ويضيء كالنور في وجهها.
مــا الــذي تفعلــه الكلمــة الجميلــة! أذكــر ذات مــرة ذهبــت إلنجــاز معاملــة وكان الموظف 
كئيبــًا وكأن الدنيــا فــوق رأســه، جلســت أمامــه وهــو يتعامــل مــع األوراق وكأن أحدهم 
ســلب االبتســامة منــه! قلت لــه: “قميصك جميل”، ابتســم تلقائيًا. وقــال: “وهللا؟”، قلت: 
و”الجاكيــت أجمــل”، تهلــل وجهُه ضاحكًا مستبشــرًا ثم بدأ الحديث معــي واألخذ والرد 
وكأن ذلك الشــخص العابس رحل وجاء غيره إلى مكانه. وذات مرة كنت في المســجد 
وحضر شــاب وصلى بالناس جماعة، شــدني صوته الحســن والجميل، انتظرت خروجُه 
مــن المســجد ثــم خرجــت أتبعــُه وســلمت عليــه بحــرارة وقلت لــه: ما شــاء هللا صوتك 

جميل جدا وتالوتك رائعة، رسمت عليه ابتسامة حلوة عريضة واسعة ورحلت عنه.
الســؤال هنــا: مــا الــذي يمنعــك أن تفعــل ذلك مــع النــاس!؟ لماذا الُشــح بالكلمة الحســنة 
والبخل في إبدائها، وفي المقابل سرعة الهجوم إذا ما وجدت فرصة سانحة لالنتقاص 

والنقد! )انتهى االقتباس(.
حرصت كعادتي على إعادة إرسالها إلى القائمة الطويلة بهاتفي بهدف االستفادة وأخذ 
العبــر، ولــم أصــدق مدى التجــاوب اإليجابي الــذي تلقيته من الناس لدرجــة أن بعضهم 
ظن أنه كان أحد مقاالتي. نعم.. الكلمة الطيبة صدقة، وال أعلم لماذا نبخل على الناس 
فــي البــوح بكلمات طيبة ومحفزة وهــي متوفرة عندنا وبدون مقابل، فالكلمات الطيبة 

لهــا مفعــول الســحر على الطرف اآلخــر، إذا هو االحترام والتقدير والــذوق، كلها صفات 
تتجمــع فــي اإلنســان ومتى زرع اإلنســان هذه الخصــال الحميدة فيه أصبــح من خيرة 

الناس.
وتزامنــت قراءتــي رســالة )حكايــة شــاي( مــع قصــدي أحــد فنــادق الخمــس نجــوم فــي 
البحرين، وقد اقترب منا شــاب وســيم أنيق ليأخذ طلبنا، وأدركت ســريعا أنه بحريني، 
وبدأت بتوجيه بعض األسئلة التي عادة ما تكون تقليدية، ومن خالل الحوار الذي دار 
بيننــا، أدركــت علــى هــذا الشــاب الخلوق عالمــات التعــب واإلرهاق، إذ اتضــح أنه يعمل 
١٢ ســاعة في اليوم بمعدل ٦ أيام في األســبوع! وبدوري حاولت أن أتودد له وأعطيه 
بعــض النصائــح والتوجيــه وبعض اإلرشــادات التي أراها قد تفيده فــي الحياة العملية، 

باإلضافة إلى تشجيعه على الدراسة وضرورة الصبر وتحمل ضغوطات العمل.
ال تتصــورون مــدى فرحــة هــذا الشــاب من تلك الدردشــة وتبــادل األحاديــث بيننا، فقد 
بــدت عليــه الفرحــة الكبيــرة وحبه عمله، إذ بادر بتقديم الشــكر والتقدير لكل ما دار من 
حــوار. شــخصيًا ســعدت كثيــرًا وقــدرت لــه عاليًا حيــن بادر بالقــول )عمي أنــا عاجز عن 
الشكر لكلماتك وتوجيهاتك لي التي أعتبرها خارطة طريق لي(، فالفائدة مشتركة ولم 

يكلفنا شيء غير بعض الوقت.

ما أود قوله هو ان المعاملة الطيبة واألسلوب الحسن مع قليل من  «
التواضع يكفي لرسم االبتسامة والفرحة على الناس، وأتمنى من الجميع 

عدم البخل فيما يخص هذا الجانب المهم في حياتنا، صدقوني لو طبقنا ما 
ذكر في مقال حكاية شاي ألصبح العالم بخير. والله من وراء القصد.

زهير توفيقي
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على الرغم من فوز فريق 
المحرق بكأس السوبر للسلة 

والمدعم بعنصرين محليين، وهما محمد 
بوعالي وسيد محمد، إال أن غياب نجمه 

محمد ناصر عن صفوفه بات واضحا. 
والبد من اإلدارة تكثيف التحركات وإذابة 

الجليد لعودته واالستفادة من خدماته 
وإمكاناته العالية.

أحد فرق لعبة كرة القدم الكبيرة 
أحدث تغييرا جذريا في صفوفه؛ 

بهدف المنافسة على المراكز 
المتقدمة، إذ أقبل على إبرام سلسلة 

من التعاقدات المحلية واألجنبية 
وذلك على حساب العبيه المحليين 
الصغار الذين تم ترحيلهم لألندية 

األخرى!

Û  عــرض مــن  انتهيــت  بعدمــا 
جمعيــة  أقامتهــا  تدريبيــة  محاضــرة 
الصحفييــن البحرينيــة تحــت عنــوان 
“تغطيــة الفعاليــات الرياضيــة”، توجهــت إحــدى الطالبــات لــي بســؤال غريــب: “هل 
يجــوز للصحافــي الرياضــي أن يبالــغ فــي األرقــام حتــى يرفــع مــن قــدر فريق على 

حساب آخر؟”.
Û  أجبتهــا بحــزم: “ال يجــوز ذلك، فهــو كذب. نحن ننقل الحقيقة، هــذا عمل الصحافي

الرياضي وغير الرياضي”. 
Û  اســتكملت حديثــي للحاضرين وأنا أطلب منهــم أن يعلموا جيدا أن تغيير الحقائق

ليس عمال مهنيا على اإلطالق حتى وإن كان موجودا في الصحافة بالفعل!
Û  إن الصحافــة مهنــة ممتعــة، لكنهــا تخاطب قراء يتابعون ســير األحــداث، وبالتالي

فــإن علــى الصحافي أن يقــدم معلومة حقيقية؛ حتى يقوم بمســؤوليته األخالقية 
والمهنية على أكمل وجه.

Û  لقــد أصبحــت الصحافــة نافــذة منفتحــة علــى الجماهيــر، وباتــت الجماهيــر تمتلك
وسائلها اإلعالمية الخاصة لتنتقد الصحافة بشكل مباشر عندما تخطئ، بل وتقوم 

بنقل المعلومة الصحيحة في بعض األحايين!
Û  لم تعد المعلومة وإبداء اآلراء حكرا على الصحافة، وإنما تحولت وسائل التواصل

االجتماعي إلى ساحة يتنفس فيها الجميع، وهو ما وضع الصحافة على المحك.
Û  مــن خــالل موقعــي في جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة واالتحاد العربــي للصحافة

وفهــم  للتدريــب  ماســة  بحاجــة  المحليــة  الصحافيــة  الكــوادر  أن  أرى  الرياضيــة 
المســتجدات الهائلــة فــي عالــم االتصــال، فالتدريــب مــن شــأنه تطويــر مهــارات 
الصحافيين وتزويدهم بالمعرفة والثقافة والفكر؛ ليكون نتاجهم مهنيا ومتكامال.

Û  لذلك يتوجب على الجهات الرياضية كالمجلس األعلى للشباب والرياضة ووزارتي
اإلعــالم والشــباب والرياضــة باإلضافــة إلــى اللجنة األولمبية التنســيق مــع جمعية 

الصحفيين؛ لتحقيق هذا الغرض الذي ستنعكس نتائجه اإليجابية على الجميع.

هل يجوز للصحافي 
أن يكذب؟!

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

يختتــم منتخــب الشــباب لكرة القــدم عند 11.30 مســاء اليوم بتوقيــت البحرين 
)10.30 مســاء بتوقيــت إســبانيا( سلســلة مبارياتــه فــي بطولــة كوتيــف الوديــة، 
وذلــك حينمــا يالقي نظيره منتخب األرجنتين، ضمن منافســات الجولة األخيرة 

للبطولة.

وتعتبر جولة اليوم األخيرة في البطولة 
علــى أن يلعب بعدها صاحبــا المركزين 
األول والثانــي المبــاراة النهائيــة يوم 8 

أغسطس؛ لتحديد البطل.
وكان منتخب الشباب خاض 3 لقاءات 
حتــى اآلن فــي البطولــة، إذ فــاز علــى 
ســجلهما  رد  دون  بهدفيــن  موريتانيــا 
عــادل الرميحــي وســيد مهــدي شــرف، 
فــي حيــن خســر المبــاراة الثانيــة أمــام 
روســيا بنتيجــة )1-5(، وســجل الهــدف 
عــادل الرميحــي، كمــا خســر يــوم أمس 
صاحــب  أمــام  الثالثــة  المبــاراة  األول 
إســبانيا  منتخــب  والضيافــة  األرض 
بهدفين دون مقابل؛ ليفقد بذلك فرصة 

التأهــل إلــى النهائــي، وبقيت لــه مباراة 
وحيدة اليوم.

ويقــود منتخبنــا المديــر الفنــي الوطني 
قائمــة  وتضــم  كرامــي،  إســماعيل 
محمــد  محمــد  طــه،  هانــي  الالعبيــن: 
حســين  الــذوادي،  دعيــج  فــارس، 
مســلم،  أحمــد  خليفــة،  علــي  العكــري، 
العبيدلــي،  عبدالرحمــن  نمــر،  عبــدهللا 
ســيد جوادر حيدر، ســيد مهدي شرف، 
محمد عبدالقيوم، إبراهيم علي، حســن 
عبدالنبــي، عبدالرحمــن الســيد، مبــارك 
محمــد، نايــف خالــد، عــادل الرميحــي، 
صالح شمســان، ســالم حســين، ياســين 
بن منصور، عبدهللا سالم، سلمان عادل 

وخليل إبراهيم. 
األســبوع  فــي  المنتخــب  وسيشــارك 
األخير من الشــهر الجاري ببطولة غرب 
آسيا األولى للشباب، والتي ستحتضنها 

فلسطين بمشاركة 6 منتخبات.
الحاليــة  الخارجيــة  المشــاركات  وتعــد 
محطــات  ضمــن  الشــباب  لمنتخــب 

اآلســيوية  للتصفيــات  اإلعــداد 
 ،2020 للشــباب  آســيا  لــكأس  المؤهلــة 
نوفمبــر  خــالل  التصفيــات  ســتقام  إذ 
المقبــل، وســتلعب مباريــات مجموعــة 
إذ  البحريــن،  فــي  الخامســة  منتخبنــا 
تضــم  مجموعــة  فــي  المنتخــب  وقــع 

بنغالديش وبوتان واألردن.

منتخب الشباب لكرة القدم

يختتم سلســلة مبارياتــه في بطولة كوتيــف الدولية الودية

منتخب الشباب يالقي األرجنتين 14

حققــت مملكــة البحريــن المركــز الثالــث فــي النســخة األولــى مــن بطولــة العالم للناشــئين لفنــون القتــال المختلطة بعــد إحراز 
المنتخب الوطني الميدالية البرونزية في وزن 52 فئة ب عبر الالعب بدر فاضل، ضمن منافسات البطولة التي نظمها االتحاد 

الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF-WMMAA في الفترة -2 4 أغسطس بالعاصمة اإليطالية روما.

وبهذه المناســبة، رفــع رئيس المجلس 
ســمو  القتاليــة  لأللعــاب  البحرينــي 
الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل خليفــة 
أســمى آيــات التهاني والتبريــكات إلى 
مقــام عاهــل البــالد جاللة الملــك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، وإلــى رئيــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
بــن ســلمان آل خليفــة، وإلــى  خليفــة 
ولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، وإلــى ممثــل جاللــة الملــك 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة 
حمــد آل خليفــة، وإلــى النائــب األول 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة بإحــراز المنتخــب الوطنــي 
للناشــئين هــذه النتيجــة المشــرفة في 
البطولــة  هــذه  فــي  مشــاركاته  أولــى 
التــي اســتحدثها االتحــاد الدولي لفئة 
بطوالتــه  ضمــن  واعتمدهــا  الناشــئين 

السنوية.
اعتزازنــا  عــن  “نعــرب  ســموه:  وقــال 
بهــذه النتيجــة المتميــزة التــي حققهــا 
لفنــون  للناشــئين  الوطنــي  المنتخــب 
القتــال المختلطــة عبــر إحــراز الالعب 
بــدر فاضــل المركــز الثالــث والميدالية 
البرونزيــة فــي وزن 52 فئــة ب. فهــذه 
النتيجــة تؤكد الحضور القوي لرياضة 
البحرينيــة  المختلطــة  القتــال  فنــون 
علــى المســتوى الدولــي، ونجاحها في 

الوصول لمنصات التتويج”.
وأضاف سمو الشيخ سلمان بن محمد 

آل خليفة: “لقد هيأ ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة األرضيــة الصلبــة 
لهــذه  رؤيتــه  ورســم  الرياضــة،  لهــذه 
شــق  فــي  نجحــت  والتــي  الرياضــة، 
طريقهــا بنجــاح بفضــل رعايــة ودعــم 
سموه، والتي أثمرت عن إحراز مملكة 
البحريــن العديــد مــن اإلنجــازات فــي 
هــذه الرياضة قاريــا ودوليا، ووصولها 
للمنتخبــات  العــام  التصنيــف  صــدارة 
التــي  الوطنيــة فــي قائمــة التصنيــف 

أصدرها االتحاد الدولي”.
المجلــس  أن  إلــى  ســموه  وأشــار 
سيســير  القتاليــة  لأللعــاب  البحرينــي 
وفــق النهج الذي رســمه ســمو الشــيخ 

خالد بن حمد آل خليفة لهذه الرياضة؛ 
من أجل أن تواصل تألقها، وأن تحقق 
المزيــد من النجاحات، موضحا ســموه 
أن الهدف األكبر هو مشاركة المنتخب 
الوطنــي فــي بطولــة العالــم السادســة 
التي ستحتضنها مملكة البحرين ضمن 
أسبوع بريف الدولي للقتال 2019 في 
شهر نوفمبر المقبل، والتي يتطلع فيها 
المجلــس أن ينافــس المنتخب صدارة 
الترتيــب العــام للمنتخبــات المشــاركة 

من خالل إحرازه للمركز األول.
وأشــاد ســمو الشيخ ســلمان بن محمد 
آل خليفــة بالمســتويات التــي قدمهــا 
للناشــئين  الوطنــي  المنتخــب  العبــو 

فــي هــذه البطولــة، والــذي أثمــر عــن 
تحقيــق المنتخــب لهــذه النتيجــة فــي 
ظهــوره األول على مســتوى البطوالت 
لهــذه  أن  ســموه  مؤكــدا  الدوليــة، 
المشــاركة مردودا إيجابيا على تطوير 
مســتوى العبــي المنتخــب، مــن خالل 
صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتســابهم 
المزيد من االحتكاك والخبرات، والتي 
والظهــور  العطــاء  ليواصلــوا  تدفعهــم 
مقــدرا  الرياضــة،  هــذه  فــي  المميــز 
ســموه في الوقت ذاتــه جهود االتحاد 
هــذه  اســتحداث  فــي  للعبــة  الدولــي 

البطولة التي من شأنها أن تساهم في 
تطويرها وارتقائها بما يحقق تطلعات 
االتحادات الوطنية األعضاء، وتســهم 
منتخبــات  وتكويــن  بنــاء  فــي  كذلــك 
قويــة قــادرة علــى المشــاركة والظهور 

بالصورة المشرفة.

 برونزية في أول مشاركة

 مــن جانبــه، رفــع رئيــس اتحــاد فنــون 
القتــال المختلطــة محمــد علــي قمبــر 
القيــادة  إلــى  والتبريــكات  التهانــي 
الملــك  جاللــة  ممثــل  وإلــى  الرشــيدة 

الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، وإلى النائــب األول لرئيس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
ســمو خالــد بــن حمــد آل خليفــة، وإلى 
لأللعــاب  البحرينــي  المجلــس  رئيــس 
القتالية ســمو الشيخ سلمان بن محمد 
إحــراز  بمناســبة  وذلــك  خليفــة؛  آل 
لفنــون  للناشــئين  الوطنــي  المنتخــب 
القتــال المختلطة الميداليــة البرونزية 
لفنــون  العالــم  بطولــة  منافســات  فــي 
القتــال المختلطــة تحــت 18 ســنة في 

وزن 52 فئة ب.
وقــال قمبــر: “إن هــذا اإلنجــاز يعتبــر 
للناشــئين  الوطنــي  للمنتخــب  األول 
على مســتوى مشــاركاته فــي بطوالت 
االتحــاد الدولــي الســيما فــي النســخة 
األولــى من هــذه البطولة المســتحدثة 
تأتــي  حيــث  االتحــاد،  جانــب  مــن 
هــذه النتيجــة بعــد تشــكيل المجلــس 
والتــي  القتاليــة،  لأللعــاب  البحرينــي 
التــي  اإلنجــازات  لسلســلة  تضــاف 
حققتها رياضة فنون القتال المختلطة 
مشــاركاتها  مختلــف  فــي  البحرينيــة 
القاريــة والدولية، والذي يترجم رؤية 
النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بــن حمد آل خليفة، وتوجيهات رئيس 
المجلــس البحرينــي لأللعــاب القتاليــة 
آل  محمــد  بــن  ســلمان  الشــيخ  ســمو 
خليفــة بتعزيــز مكانة مملكــة البحرين 

في رياضة فنون القتال”.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي:

“MMA” البحرينيـة تؤكـد حضورهـا القــوي دولًيـا

محمد قمبر

خاض العب المنتخب الوطني للناشئين لفنون القتال المختلطة بدر  «
فاضل 3 مواجهات في وزن 52 فئة ب، حيث نجح في تحقيق انتصارين 
في نزالين متتالين األول على حساب الالعب اإليطالي جاكوب جروسي، 

والثاني على حساب البلغاري سبيتوسالف، ليتأهل لمنافسات الدور قبل 
النهائي لمالقاة الالعب الروسي إيال رايو، إال أن الالعب الروسي استطاع من 

إنهاء األمور لصالحه، ليحرز الالعب بدر فاضل المركز الثالث والميدالية 
البرونزية في هذا الوزن، والتي تعتبر هي األولى في مشواره الرسمي مع 

المنتخب الوطني للناشئين في أول مشاركة خارجية للمنتخب.

مشوار الالعب بدر فاضل

أحمد مهدي

6 أغسطس 2019 الثالثاء
5 ذو الحجة 1440

خالد فالمرزي

الحصــم أم  مــع  متقدمــة  ومفاوضــات  لميــرزا  شــرقاويا  عــرض  ال 

فالمرزي: شهاب نجماوي ونفاوض حارسين

علي مجيد

أكــد مديــر لعبــة كــرة اليد بنــادي النجمة خالــد فالمرزي أن الدولي حســن شــهاب نجماوي 100 %، وســيمثل قميص 
“الرهيب” في الموسم الرياضي الجديد 2020/2019.

وقــال فالمرزي في تصريح لـ “البالد ســبورت” هناك اتفاق 
تــام مع شــهاب حول بنــود العقد الجديــد وتتبقى جزئيات 
بســيطة ســيتم االنتهاء منها ســريعا لتوقيع العقد الرسمي 
بين الطرفين، مضيفا أن شــهاب نجماوي ولن يتواجد في 
مــكان آخــر غيــر نــادي النجمة؛ ألنــه مــن العناصــر والركائز 

المهمة في صفوف الفريق. 
وأشــار فالمــرزي إلــى أن إدارة اللعبــة تتفــاوض حاليــا مــع 
حارســين “فضــل عــدم الكشــف عنهمــا”؛ مــن أجــل التعاقــد 
معهما أو إحداهما؛ وذلك لتوفير البديل المساعد للحارس 
الدولــي محمد عبدالحســين، وأن المفاوضــات في مراحل 
متقدمــة للغايــة. كما وصف فالمرزي مفاوضــات ناديه مع 
إدارة نــادي أم الحصــم بشــأن التعاقد مع العباه “األشــول” 
سعود عبدالرحمن وخالد دليم باإليجابية، متوقعا أن يتم 

االنتهاء منها في األيام المقبلة.
نــادي  مــن  عــرض  وجــود  صحــة  وعــن 

فريقــه  لنجــم  اإلماراتــي  الشــارقة 
والمنتخــب علي ميرزا، نفى فالمرزي 
هــذا الــكالم قائــال “ال يوجــد خطــاب 
رســمي حتــى يومنــا هــذا، وكل مــا 
هنــاك أحاديــث جانبيــة وخصوصــا 
لالتحــاد  الحاليــة  القوانيــن  أن 
اإلماراتــي لكــرة اليــد تتعــارض مــع 

رغبــات أنديتهــا بالتعاقــد مــع العبين 
المقيــم؛  الخــارج بصفــة الالعــب  مــن 

كون اتحاد اللعبة هناك يشــترط اإلقامة 
لثالث سنوات.

سمو الشيخ سلمان بن محمد 

المنتخب الوطني للناشئين لفنون القتال المختلطة

الالعب بدر فاضل مع المدرب يوسف الكوهجي أثناء التتويج

سلمان بن محمد: خالد بن حمد هيأ األرضية 
الصلبة للرياضة ونسير على نهجه

الهدف األكبر بطولة العالم للرجال 
وسننافس بقوة على صدارتها

ــثــالــث  الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي يـــحـــرز الـــمـــركـــز ال
فـــــي عـــالـــمـــيـــة الـــنـــاشـــئـــيـــن بـــإيـــطـــالـــيـــا

قمبر: إنجاز جديد 
يضاف لسلسلة 

النتائج المشرفة 
في اللعبة



أســامة  الوطنــي  منتخبنــا  العبــا  أنهــى 
عبدالرحمن وفواز عبدهللا مشوارهما في 
البطولة الفردية التاســعة عشــرة للرجال 
منافســاتها  اختتمــت  والتــي  للبولينــج، 
العالمــي  المركــز  صالــة  علــى  أيــام  قبــل 
للبولينــج فــي الرياض، حيث بلغ أســامة 
للبطولــة  النهائيــة  المبــاراة  عبدالرحمــن 
الســعودي  المنتخــب  العــب  وواجــه 
عبــدهللا الخليــوي ليخــرج األخيــر بكأس 
245 نقطــة فيمــا  البطولــة بعدمــا حقــق 

حصل أســامة علــى 191 ليحصــد المركز 
الثانــي والميداليــة الفضيــة. أمــا الالعب 
المركــز  فاحتــل  عبــدهللا،  فــواز  اآلخــر 
الثالــث والميداليــة البرونزيــة إثــر تفوقه 
علــى الســعودي أحمــد أبــو الريــس الــذي 

حــل رابعــا. وفي ختــام المنافســات ُتوج 
رئيــس االتحــاد الســعودي للبولينــغ بــدر 
آل الشــيخ أصحــاب المراكــز األولــى فــي 

البطولة.

أســامة  الالعبيــن  وصــول  شــك  ودون 
لمنصــة  عبــدهللا  وفــواز  عبدالرحمــن 
المراكــز  بميداليــات  والتقلــد  التتويــج 
األولى وسط مشاركة 141 العبا سعوديا 

وخليجيــا ومقيمــا لهــو داللة كبيــرة على 
البحرينيــة  البولينــغ  لعبــة  ومكانــة  قــوة 
التــي باتت دائما مــا تتواجد في مختلف 
المنافســات والبطــوالت وتحقــق أرقامــا 

ومراكــزا مميــزة، وخيــر مثــال علــى ذلك 
فــوز أســامة عبدالرحمــن بــكأس البطولة 
التــي  للشــباب  األولــى  الفرديــة  العربيــة 

أقيمت في مصر في 2017.

تألق بحريني في بطولة البولينج بالرياض

المحرق
النويدرات

120
54

دوري زين 
الدرجة األولى

استهل حامل لقب دوري زين الدرجة األولى لكرة السلة فريق المحرق حملة الدفاع عن لقبه بطال للبطولة، بفوز عريض على حساب 
فريــق النويــدرات بنتيجــة ٥٤/١٢٠، فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا مســاء أمــس )االثنين(، علــى صالة اتحاد الســلة بــأم الحصم، ضمن 

الجولة األولى من الدور التمهيدي للدوري.

ولم يواجه بطل كأس السوبر أدنى صعوبة 
مــن تحقيــق أول نقطتيــن لــه فــي بطولــة 
الــدوري، بعــد أن فــرض ســيطرته الكاملــة 
علــى المبــاراة طــوال وعرضا، محققــا الفوز 
فــي جميــع األشــواط األربعــة التــي جاءت 
نتائجهــا علــى النحو اآلتــي: ٨/٣١، ١٤/٢٥، 

٢٠/٣٥ و١٢/٢٩.
وحــرص مــدرب المحــرق األميركــي موري 
علــى إشــراك جميــع العبــي الفريــق الذيــن 
المئويــة،  النتيجــة  تحقيــق  فــي  ســاهموا 
مســجل  أفضــل  ماجــد  ســيدكاظم  وجــاء 
لفريقه بتحقيقه ٢٢ نقطة منها ٤ ثالثيات.
في المقابل، حاول النويدرات تقديم أدائه 
قــوة منافســه معــوال  المعــروف ومجــاراة 
علــى عناصــره المحليــة؛ تمهيــدا للمرحلــة 

المقبلة من البطولة.

البحرين يتفوق على المدينة
وفــي المبــاراة األولــى أمــس، حقــق فريــق 
البحريــن فــوزا صعبــا علــى حســاب مدينة 
أول  حاصــًدا   ،٧٦/٨٦ بنتيجــة  عيســى 
نقطتين له في البطولة، فيما خرج المدينة 

بنقطة الخسارة. 
واســتطاع البحريــن من تحويل تأخره في 
الشــوط األول بفــارق ٨ نقــاط ٣٨/٤٦، إلــى 

فوز بفارق ١٠ نقاط مع نهاية المباراة.
ويديــن فريــق البحريــن بفوزه إلــى تواجد 
الالعب المحترف الذي قاد فريقه لتحقيق 

الفوز األول بتسجيله ٣١ نقطة.
في المقابل، قّدم فريق مدينة عيسى الذي 
خــاض المباراة بتشــكيلة محليــة أداًء فنًيا 
جيــًدا واســتطاع مــن التقدم على منافســه 
علــى  معــوال  المبــاراة  فتــرات  بعــض  فــي 

تواجد سيدصالح مهدي ومحمد نبيل.

اليوم مباراتين

وتختتــم اليــوم منافســات الجولــة األولــى 
بإقامــة لقاءيــن علــى صالــة اتحــاد اللعبــة، 
إذ يلتقــي فــي المبــاراة األولــى المنامــة مع 
ســترة في الساعة ٦ مساًء، وتليها مباشرة 
مبــاراة الحالــة والرفــاع فــي الســاعة ٧:٤٥ 

مساء.
تمامــا  ســهلة  األولــى  المبــاراة  وســتكون 
بالنســبة لزعيم كرة الســلة البحرينية الذي 
يدشــن اليوم رحلة اســتعادة اللقب الغائب 
عنــه فــي الموســم الماضــي، فيمــا يســتهل 
ســلمان ووصيــف  بــن  خليفــة  كأس  بطــل 
الــدوري فريــق الرفاع لقاءاتــه في البطولة 
الحالــة  أمــام برتقالــي  بمواجهــة متكافئــة 
الطامــح الســتعادة مكانــه بين فــرق المربع 

الذهبي.

ــيــوم ــقــب ال ــل ــة اســتــعــادة ال ــل ــدأ رح ــب ــة الــبــحــريــنــيــة ي ــســل ــم ال ــي زع

المحرق يمزق سلة النويدرات بمئوية عريضة

المحرق و النويدرات مدينة عيسى و البحرين

منتخبات الطاولة تخوض مواجهات ودية في صربيا
هـــادي: المعســـكر يســـير وفـــق خطـــة الجهـــاز الفنـــي واالســـتفادة كبيـــرة

لكــرة الطاولــة  للناشــئين واألشــبال والفتيــات  تواصــل منتخباتنــا الوطنيــة 
التدريبات اليومية والمباريات الودية خالل المعســكر الخارجي المقام حاليا 
في صربيا؛ استعدادا للمشاركات الخارجية القادمة، وأهمها البطولة العربية 

وبطولة غرب آسيا.

مــن  العديــد  المنتخبــات  وخاضــت 
األنديــة  مــع  الوديــة  المواجهــات 
الصربيــة، إضافة إلــى خوض عدد من 
المواجهات الودية مع العبي والعبات 

منتخبات صربيا لكرة الطاولة.
ويســتمر المعســكر حتى الحادي عشر 
من شــهر أغســطس الجــاري، ويترأس 
واألشــبال  الناشــئين  منتخبــات  وفــد 
والبنــات عضــو مجلــس اإلدارة جعفــر 
العــرادي،  خديجــة  واإلداريــة  هــادي، 
والمدربــان ديجــان وبوريــس، إضافــة 
إلــى 6 العبيــن، وهــم: ســلمان محمــد، 
حســن،  حســين  الســيد  عبــاس،  علــي 

نــادر ومجيــد  عبــاس، محمــد  فاضــل 
ناجي، و4 العبات، وهن: مريم العالي، 
فاطمة العالي، رقية الياسي، وأمروتا. 
وأكــد رئيــس الوفــد جعفــر هــادي أن 
التــي  الخطــة  وفــق  يســير  المعســكر 
وضعها الجهاز الفني، مشيدا بالمتابعة 
الــذي  الالمحــدود  المســتمرة والدعــم 
مجلــس  مــن  المنتخبــات  بــه  تحظــى 
إدارة اتحــاد الطاولة برئاســة الشــيخة 
حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفة التي 
عبــر  يومــي  بشــكل  المعســكر  تتابــع 
الوفــد  رئيــس  مــع  الدائــم  التواصــل 
المتابعــة  بهــذه  مشــيدا  والمدربيــن، 

والالعبــات  الالعبيــن  تعطــي  التــي 
أفضــل  لتقديــم  كبيــرا  معنويــا  دافعــا 

المستويات.
االســتفادة  أن  هــادي  جعفــر  وأشــار 
أن  خصوصــا  المعســكر  مــن  كبيــرة 
هناك احتكاكا وانســجاما من الالعبين 

والالعبــات مــع خوضهــم العديــد مــن 
مــن  تزيــد  التــي  القويــة  المباريــات 
المعســكر حقــق  إمكاناتهــم، مبينــا أن 
العديــد مــن الفوائــد، مطالبــا الالعبيــن 
والالعبــات بتحقيــق كامل االســتفادة 

حتى ختام المعسكر.

منتخبات الطاولة 

الرفاع - اتحاد الطاولة:

اللجنة اإلعالمية

حقق منتخبنا لكرة الطائرة لفئة الشباب، فوزه األول في البطولة اآلسيوية تحت 23 عاًما، والمقامة حاليا في ميانمار، وذلك على 
حساب منتخب قطر بنتيجة )0-3(، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

وجــاء فــوز منتخبنــا المســتحق والكبير 
اآلتيــة:  األشــواط  بنتائــج  قطــر  علــى 

)25/22(، )25/13( و)25/23(.
وكان المنتخــب قــد فقــد فرصــة التأهــل 
تلقيــه  بعــد  البطولــة  نهائــي  ربــع  إلــى 
خسارتين متتاليتين أمام الصين تايبيه 
وباكســتان، فــي حيــن أنهــى المجموعــة 
المباريــات  وســيلعب  الثالــث  بالمركــز 

الترتيبية.
للراحــة  المنتخبــات  جميــع  وســتخضع 
تســتأنف  أن  علــى  الثالثــاء،  اليــوم 
المنافســات يوم األربعاء، حيث سيلعب 
منتخبنــا أمام هونج كونج، ثم الخميس 
تحديــد  مباريــات  فــي  ميانمــار  أمــام 
المراكــز، فــي حيــن تختتــم البطولة يوم 

11 أغسطس الجاري.

ويشــرف على منتخبنا المــدرب الوطني 
يوســف خليفــة، وتضــم قائمــة الالعبيــن 
للبطولــة اآلســيوية: ســيد محمــد العبار، 
محمــد  جاســم،  محمــد  راشــد،  جوهــر 

هرونة، حســن الشاخوري، جاسم تركي، 
حسين خليل، بدر محمد، حسن الحداد، 
ســيف  يوســف  عبدالحســين،  محمــود 

وحسين عبدهللا.

ســجل الفارس البحرينــي كميل المالح نتيجة 
لقفــز  ســمرتيرنز  بــراكا  بطولــة  فــي  إيجابيــة 
الحواجــز التي اقيمت في ألمانيا، حيث تمكن 
من تحقيق المركز الخامس بعد منافسة قوية 
شــهدتها البطولــة التي شــارك فيهــا العديد من 

الفرسان من مختلف دول العالم.
فــي  متقدمــا  مســتوى  المــالح  كميــل  وقــدم 
البطولة وســط المنافســة القوية مع الفرســان، 
حيث تصدر المالح الترتيب على ارتفاع 120 
على فرســه كوينتانا ذات السنوات الست قبل 

أن ينهي الشوط في المركز الخامس.
وقــدم الفريــق البحريني مســتويات طيبة في 
البطولــة، حيث ظهــر الفارس البحريني محمد 
رضــي فــي جولــة ناجحة مــع الفــرس بالو بيل 
فــي ارتفــاع 120، لكــن الحــظ لــم يحالفــه فــي 
حاجــز واحد، والذي كان عائقا بالحصول على 

مراكز متقدمة.
واســتطاع الفــارس البحرينــي عدنــان العلــوي 
مــن إنهاء جولتيــن رائعتين على ارتفاع -140

150، حيث قدم العلوي مســتويات طيبة قبل 
أن ينهي الشوط بعيدا عن المراكز المتقدمة.

مشــاركة  أن  المــالح  كميــل  الفــارس  وأكــد 
فرســان البحرين فــي البطولة تعتبــر إيجابية، 
وهــي حافــز لتقديــم المزيــد مــن المســتويات 
المميــزة في البطوالت المقبلة، مشــيرا إلى أن 
فريق الفرســان يستعد للمشــاركة في البطولة 
الدوليــة التــي ســتقام فــي ألمانيــا، والتــي مــن 

المؤكد أن تشهد منافسة قوية ومثيرة السيما 
أنها ستشهد مشاركة نخبة من فرسان العالم.

فرســان  فريــق  أن  المــالح  كميــل  وأوضــح 
البحريــن يطمــح بتــرك بصماته في المشــاركة 
عــن  والبحــث  كافــة،  والخارجيــة  الدوليــة 
مجــد جديــد يســجل لرياضــة قفــز الحواجــز 
والنجــاح  التوفيــق  كل  متمنيــا  البحرينيــة، 

للفريق البحريني.

منتخب الكرة الطائرة لفئة الشباب

لقطة للفارس كميل المالح

كميل المالح يقدم مستوى متقدما ويحقق المركز الخامسجاء ثالًثا في المجموعة بالبطولة اآلسيوية وسيلعب المباريات الترتيبية

نتائج طيبة للبحرين في بطولة براكا لقفز الحواجزشباب الطائرة يكسب قطر بثالثية
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تتويج العبي البحرين

علي مجيد
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أسامة عبدالرحمن 
تقلد الفضية وفواز 

عبدهللا البرونزية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

القــدم  لكــرة  العربــي  االتحــاد  رشــح 
محفــوظ،  عمــار  الدولــي  حكمنــا 
صــالح  الدولــي  المســاعد  وحكمنــا 
إدارة  فــي  للمشــاركة  جناحــي؛ 
مباريــات التصفيــات المؤهلــة لكأس 
األبطــال  لألنديــة  الســادس  محمــد 

للموسم 2019-2020.
مدينــة  فــي  التصفيــات  وســتقام 
المغربيــة  بالمملكــة  البيضــاء  الــدار 
فــي الفتــرة 18 وحتى 25 أغســطس 

الجاري.
ورشــح االتحــاد العربــي لكــرة القــدم 
محفــوظ،  عمــار  الدولــي  حكمنــا 
صــالح  الدولــي  المســاعد  وحكمنــا 
إدارة  فــي  للمشــاركة  جناحــي؛ 
المباريات إلى جانب اختيار 9 حكام 
ســاحة آخريــن، إضافــة إلــى 9 حكام 

مساعدين آخرين.
وجــاء التكليــف الصــادر مــن االتحاد 
العربــي لكــرة القــدم لحكمنــا الدولــي 
المســاعد  وحكمنــا  محفــوظ،  عمــار 

تواصــال  جناحــي،  صــالح  الدولــي 
التــي يحققهــا  المتعــددة  للنجاحــات 
تواجــده  فــي  البحرينــي  التحكيــم 
بمختلــف البطوالت واالســتحقاقات؛ 
نظيــر الثقــة الكبيــرة التــي يتمتع بها 
األداء  عبــر  األصعــدة  جميــع  علــى 
المتمكن والمميز للصافرة البحرينية 

محليا وإقليميا وقاريا ودوليا.
ويعتبر الحكم الدولي عمار محفوظ، 
صــالح  الدولــي  المســاعد  والحكــم 
نخبــة حــكام  قائمــة  جناحــي ضمــن 
قــارة آســيا للعــام 2019، وســبق لهما 
مــن  العديــد  إدارة  فــي  المشــاركة 

المباريات على مختلف األصعدة.

تحكيم بحريني في تصفيات كأس محمد السادس

صالح جناحي عمار محفوظ

أحمد مهدي

محمد الدرازي | تصوير رسول الحجيري
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للناشــئين  الوطنــي  منتخبنــا  يفتتــح 
لكــرة اليد مشــاركته في بطولة العالم 
بمقدونيــا أمــام المنتخــب النيجيــري 
في تمام الســابعة والنصف من مساء 
اليــوم  )الثالثــاء( بالتوقيــت المحلــي 
الثالثــة  المجموعــة  ضمــن منافســات 

من الدور التمهيدي بالمونديال. 
وتكتســب مباراة اليوم أهمية خاصة 
لمنتخبنــا لتحقيــق هــدف التأهــل إلى 
العالمــي  بالمونديــال  الثانــي  الــدور 
البطاقــات  إحــدى  علــى  والحصــول 
األربــع من بيــن منتخبــات المجموعة 
الثالثة التي تضم الى جانبه منتخبات 
نيجيريــا، الدنمــارك، مقدونيــا، اليابان 

واألرجنتين.
مشــاركة المنتخــب في بطولــة العالم 
الحاليــة هــي الرابعة فــي تاريخه بعد 
المشــاركات الثــالث التــي بــدأت فــي 
 ،2011 األرجنتيــن   ،2007 البحريــن 
إلــى  تأهلــه  وجــاء   ،2017 جورجيــا 
النهائيــات بعــد فــوزه بلقــب البطولــة 
أقيمــت  التــي  األخيــرة  اآلســيوية 
العــام  العاصمــة األردنيــة عمــان  فــي 

الماضي.
ويقــود المــدرب اآليســلندي جوهــان 
هــذا  فــي  البحرينيــة  اليــد  مســتقبل 
المونديال، ويساعده كل من المدربين 
وأحمــد  المراغــي  محمــد  الوطنييــن 
المنتخــب  قائمــة  وتضــم  منصــور، 
فــي البطولــة 16 العبــا، وهــم: جاســم 
خميس، مهدي علي، علي فؤاد، عادل 
محمــد، علي منتظر، حســين خميس، 
علي محمــد، محمد ربيع، علي جعفر، 
مجتبى الزيمور، مؤيد شــعيب، أحمد 
عــادل، حســين محفوظ، قاســم قمبر، 

محمد حبيب، علي رضا.

الناشــئين  منتخــب  واكتفــى 
مقدونيــا  لمونديــال  اســتعداداته 
بالتدريبــات المحليــة، ومن ثــم إقامة 
معســكرا تدريبيــا فــي مقدونيــا لعــب 
بطــل  أمــام  وديتيــن  مباراتيــن  فيــه 
دوري الشباب بمقدونيا فريق فاردار، 
المنتخــب  لمصلحــة  اللقــاء  وانتهــى 
بفــارق هدفيــن، وفي المبــاراة الثانية 
المنتخــب  علــى  الفــوز  مــن  تمكــن 
الســعودي بفــارق عشــرة أهــداف قبل 

االنتقال إلى فندق البطولة.
لمبــاراة  الفنيــة  المعطيــات  وبحســب 
اليــوم، فــإن األمــور يشــوبها الغموض 
عــن  المعلومــات  نــدرة  ظــل  فــي 
تعتبــر  الــذي  النيجيــري  المنتخــب 
مشــاركته األولــى فــي بطــوالت كأس 
الناشــئين،  مســتوى  علــى  العالــم 
فــإن  الدولــي،  التصنيــف  وبحســب 
األفضليــة تميــل لمصلحتنــا فــي ظــل 
فــي  التــي حققهــا  المتميــزة  النتائــج 
المســتوى  علــى  األخيــرة  مشــاركاته 
القــاري، إال أن ذلــك ال يقلــل من شــأن 
المنتخــب النيجيري الذي يســعى الى 
إثبات نفسه في هذا االستحقاق رغم 

حداثــة مشــاركاته فــي مثــل بطوالت 
العالــم، ويمتلك الفريــق مجموعة من 
العناصــر التــي تعتمــد علــى المجهــود 
المنتخبــات  عــادة  وهــي  البدنــي، 

اإلفريقية في األلعاب كافة.

إصابة النجار

خســر منتخبنــا الوطنــي للناشــئين جهود 
إصابــة  بســبب  النجــار؛  حســين  الالعــب 
الربــاط التــي تعــرض لهــا خــالل التدريب 

في معسكر مقدونيا.
 وتــم االســتعانة بالعــب نــادي التضامــن 
علــي رضــا كالعــب بديــل، حيــث وصــل 
الالعــب إلــى مقدونيــا مســاء أمــس، وتم 
للبطولــة  النهائيــة  القائمــة  فــي  تســجيله 

خالل االجتماع الفني.
من جانبه، أكد مدرب المنتخب أن خروج 
النجار من القائمة يمثل خسارة للمنتخب 
لما يشــكله من قيمة فنية في الفريق من 
الناحيــة الدفاعيــة أو فــي مركــز الدائــرة، 
خبــرة  امتلــك  النجــار  الالعــب  أن  مبينــا 
جيــدة، وكان مــن الدعائــم التي ســيعتمد 
عليهــا فــي هــذه البطولــة خصوصــا وأنــه 
أحد الالعبين األساســيين الذين شــاركوا 

مــع منتخــب الشــباب فــي بطولــة العالــم 
األخيرة التي أقيمت في إسبانيا.

خميس: نسعى إلى ظهور مميز 

أكــد إداري منتخــب الناشــئين لكــرة اليد 
إلــى  التأهــل  جاســم خميــس أن فــرص 
الــدور الثانــي فــي هــذه البطولــة ممكنة، 
مضاعفــا  جهــدا  نبــذل  أن  علينــا  ولكــن 

مبــاراة  وأهمــا  المباريــات،  جميــع  فــي 
اليــوم أمــام نيجيريــا، والتــي تعتبر أحد 
المحطات الرئيســة إذا مــا أردنا مواصلة 

التقدم نحو الدور الرئيس للبطولة.
وقــال خميــس “قياســا بتاريــخ وســمعة 
هــذه  فــي  المشــاركة  المنتخبــات 
تحقيــق  بمقدورنــا  فإنــه  المجموعــة، 
تســير  فالترشــيحات  إيجابيــة،  نتيجــة 

إلــى منتخــب الدنمــارك صاحب الســمعة 
الكبيــرة فــي لعبــة كــرة اليــد، إضافة إلى 
وعــدا  المســتضيف،  مقدونيــا  منتخــب 
ذلــك، فــإن الحظــوظ تبــدو أكثــر تكافــؤا 
األرجنتيــن  منتخبــات  إلــى  بالنســبة 
واليابــان والبحريــن، وبإمكاننــا إحــداث 
التفــوق إذا مــا كنــا فــي أحســن حالتنــا، 

وكان التوفيق حليفنا”.

منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد 

مدرب المنتخب جوهان

مدرب المنتخب جوهان

جاسم خميسحسين النجار

“أحمر الناشئين” يستهل مشواره بمالقاة نيجيريا
ــا بــســبــب إصـــابـــة الــربــاط ــي ــدون ــق ــة مــونــديــال م ــم ــائ ــق ــار مـــن ال ــج ــن خــــروج ال

اللجنة اإلعالمية

تأسيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين
ــا ــهـ ــرأس إدارتـ ــتـ ــن هـــنـــدي يـ ــ ــن حـــمـــد... وب ــات نـــاصـــر بـ ــه ــوج ــت حــمــيــدان يــشــيــد ب

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان بحضور وزير شؤون الشباب والرياضة 
أيمــن المؤيــد أمــس األحد في مجلســه بالوزارة، رئيــس الجمعية البحرينية للــرواد الرياضيين 
صالــح بــن هنــدي المناعــي، ونخبــة من القيــادات ورواد الرياضــة الوطنية مــن أعضاء مجلس 

إدارة الجمعية، وذلك بمناسبة تأسيس وإشهار الجمعية وتشكيل أول مجلس إدارة لها.

وخالل اللقاء أشــاد حميدان بتوجيهات ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
للشــباب والرياضــة،  المجلــس األعلــى  رئيــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، ودعمــه المتواصل 
لرفــد الحركــة الرياضيــة وتحقيــق المزيــد مــن 
المكاســب الوطنية، وصياغة اإلنجاز الرياضي 
الــذي حققته القيادات الرياضية وفق منهجية 
واضحــة، منوهــا بفكــرة الجمعيــة التي تشــكل 
إضافة جديدة للمجتمع المدني، إذ تعتبر بيت 
خبــرة فــي مجــال االســتثمار الرياضــي فيمــا 
تضمــه مــن أعضــاء ومؤسســين لهــم بــاع فــي 

تطويــر الرياضــة البحرينية وإضافــة قطاعات 
جديــدة لهــا، ولمــا حققوه مــن إنجــازات دولية 

وعالمية.
تكــون  ألن  تطلعــه  عــن  حميــدان  وأعــرب 
للجمعيــة منهجيــة وخارطــة طريــق، لتكتمــل 
ركائــز ومعاييــر بيــوت الخبــرة بها فــي المجال 
لألجيــال  الخبــرات  هــذه  ونقــل  الرياضــي، 
خــالل  مــن  وذلــك  للعالميــة،  ونقلهــا  القادمــة 
لالرتقــاء  الــرواد  هــؤالء  بخبــرات  االســتعانة 
بالرياضــة البحرينية، إلــى جانب نقل الخبرات 
تقديــم  طريــق  عــن  ســواء  متعــددة  بطــرق 
االستشــارات أو التدريــب أو تبــادل الخبــرات 

لتأهيل الكوادر الوطنية في المجال الرياضي، 
فضــال عــن تشــجيع ودعــم الدراســات العلميــة 
لتطويــر الحركــة الرياضيــة فــي البحريــن، مما 
يعــد فرصة ســانحة لنقــل خبرات جيــل الرواد 
للجيل الناشــئ في الرياضة بمختلف مجاالتها 

الفنية واإلدارية واإلعالمية. 
وأشــار وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية إلى 

لمملكــة  تحققــت  التــي  الرياضيــة  اإلنجــازات 
البحرين خليجيــا وعربيا ودوليا، الفردية منها 
والجماعية، في عهد الرئيس الفخري للجمعية 
الشــيخ عيســى بــن راشــد آل خليفــة؛ للنهوض 
بالمجــال الرياضــي، منوهــا فــي الوقــت ذاتــه 
بجهــود الوزير المؤيد فــي االرتقاء بالقطاعين 

الشبابي والرياضي في البحرين.

مــن جانبــه، أعرب رئيــس الجمعيــة البحرينية 
للرواد الرياضيين صالح بن هندي المناعي عن 
خالص شــكره وتقديره لوزيــر العمل والتنمية 
الــوزارة  ودعــم  جهــود  علــى  االجتماعيــة 
المجتمــع  لمنظمــات  المســتمرة  ومســاندتها 
المدنــي كافــة، مشــيرا إلى أن مبادرة تأســيس 

الرائــدة  للمبــادرات  امتــدادا  تعــد  الجمعيــة، 
الحكومــة،  باهتمــام  تحظــى  التــي  والمميــزة 
وتمثــل نقلة نوعية لحركة الرياضة البحرينية 
بمــا يعزز حضــور مملكة البحرين في منظومة 
العمــل الرياضــي، الســيما وأن الجمعيــة تضــم 

نخبة من القيادات في مجال الرياضة.

اللجنة اإلعالمية

جانب من اللقاء

تنطلــق اليــوم )الثالثــاء( منافســات دور الـــ 16 لبطولــة االتحــاد التصنيفيــة الثانية 
للســنوكر 2019، التــي ينظمهــا االتحــاد البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس، 

والمقامة على صالة نادي “كيو إن” بالمنامة.

وبذلك تدخل البطولة في مراحلها األخيرة 
بشــكل تدريجــي وبــدءًا مــن اليــوم في ظل 
وجــود 16 العــب فقــط ســيتواجهون فيمــا 
وذلــك  المغلــوب”،  “إخــراج  بنظــام  بينهــم 
التــي  المتقدمــة  لــألدوار  الوصــول  بهــدف 
األولــى.  المراكــز  علــى  للمنافســة  تؤهلهــم 
وســتلعب مباريــات هــذا الــدور علــى يومي 
الثالثــاء وغــدًا االربعــاء بواقــع 4 مباريــات 
لــكل يوم، وســتكون األفضليــة “الفائز في 4 

أشواط”.
ورغــم أن دور الـــ 16 ســينطلق مســاء اليوم 

إال أن هنــاك 7 مقاعــد فقــط اتضحــت هوية 
أصحابهــا المتأهليــن مــن دور المجموعــات 
وهــم: حبيــب صبــاح، ماجــد ضيــف، صادق 
الصقــر،  محمــد  صقــر،  يونــس  عبدالغنــي، 
الحــالل، فيمــا  الصقــر، ســيد جــواد  هشــام 
اســتمرت المنافســة القويــة بيــن المتباريــن 
حتــى وقت متأخر من مســاء أمس االثنين 
والبالغــة  المقاعــد  باقــي  إكمــال  أجــل  مــن 
11 خصوصــًا أن غالبيــة الالعبيــن قريبيــن 
جــدًا مــن بعضهــم البعــض فــي عــدد حاالت 
الفوز والخســارة واألشــواط. حيث شــهدت 

الجــوالت الســابقة من البطولة إثــارة كبيرة 
على صعيد المواجهات وتقلبات في النتائج 
فــي حصــد  لرغبــة كل العــب  يعــود  وهــذا 
الفــوز وتعزيــز موقفــه فــي ســلم الترتيــب 
الذي يضمن له المنافســة على دائرة التأهل 
للمرحلــة الثانيــة، األمر الذي ســاهم في رفع 

حمــاس  وألهــب  للبطولــة  الفنــي  المســتوى 
جماهيــر اللعبــة التــي تتابــع المباريــات عــن 
كثــب وفــي مقدمتهم رئيس اتحــاد البليارد 
والسنوكر والدارتس الدكتور سعيد اليماني 

وبعض أعضاء مجلس اإلدارة.
أمــا علــى صعيــد مواجهــات يومــي الســبت 

واألحــد، أســفرت نتائــج يــوم الســبت عــن 
فــوز كل مــن: حبيــب صبــاح علــى عبــدهللا 
)0/3(، يونــس صقــر علــى حســن  مجيــران 
علــى  األنصــاري  عــادل   ،)0/3( الحايكــي 
إبراهيــم الســعدي )0/3(، صــادق عبدالغنــي 
علــى يحيــى حســن )0/3(، ســيد جــواد على 

يعقــوب يوســف )0/3(، خليــل إبراهيــم على 
عبدالمنعــم الشــويخ )0/3(، حســين العرادي 
علــى حســين علــي )0/3(، يوســف بوجيــري 
علــى وقــاص نيــازي )0/3(، وجعفــر الريــس 

على حسين عبدهللا )0/3(.
وفــي اليــوم التالــي، فــاز هشــام الصقر على 
هاني الوسطي )0/3(، حسين الحايكي على 
عالء حسن )0/3(، ماجد ضيف على حسين 
علــي )0/3(، ســيد جــواد علــى خالــد أحمــد 
جاســم  طــالل  علــى  الصقــر  محمــد   ،)0/3(
)0/3(، حســن الحايكــي على نــزار التوبالني 
العيســي  محمــد  علــى  عــالء حســن   ،)1/3(
)1/3(، حسن سلمان على رمزي أحمد )0/3(، 
رضــا العــرادي علــى يعقــوب يوســف )0/3(، 
وأخيــرًا عبدالباســط عبدالخالــق على أحمد 

شكري )1/3(.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

اليوم انطالق دور الـ 16 لتصنيفية السنوكر
ــر ــيـ ــاهـ ــمـ ــجـ إثـــــــــــارة تــــنــــافــــس الــــاعــــبــــيــــن تـــلـــهـــب حـــــمـــــاس الـ
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إعداد: هبة محسن

قامت شركة بتلكو بتقديم جوائز نقدية ألكثر من 50 فائزًا في اللعبة التفاعلية 
التــي طرحتها الشــركة مؤخرًا تحت اســم “Duel Game”، وهــي لعبة إلكترونية 

.”Fact of the Day“ اختيارية متاحة للمشتركين في خدمة

بتلكو  شـــركـــة  قـــامـــت  أن  ســبــق  ــد  وقــ
 ،”Fact of the Day“ خــدمــة  بتقديم 
مسلية  بطريقة  ترفيهية  خدمة  وهي 
المشترك  خاللها  من  يتلقى  وتعليمية 
رسائل يومية تحمل حقائق ومعلومات 
ــاالت  ــجـ ــمـ مـــتـــنـــوعـــة فــــي مــخــتــلــف الـ
والتخصصات مثل الترفيه، والرياضة، 
البحرين، والعلوم وغيرها من  وتاريخ 

المجاالت. 
ولــلــمــزيــد مــن الــمــنــافــســة والــتــشــويــق، 
سيتمكن المشتركين في هذه الخدمة 
 Duel“ ــدي  ــحـ تـ ــى  ــ إلـ االنـــضـــمـــام  ــن  مــ
Game”، وهي لعبة إلكترونية يتنافس 
عدد  أكبر  لتجميع  اثنين  العبين  فيها 
مجموعة  عن  اإلجابة  عند  النقاط  من 
مــن األســئــلــة الــتــي أعــــّدت بــنــاًء على 
يتلقاها  الــتــي  والــحــقــائــق  الــمــعــلــومــات 
 Fact“ الــمــشــتــرك عـــن طــريــق خــدمــة 

في  االشــتــراك  سيكون   .”of the Day
“Fact of the Day” مجاني ألول 7 أيام 

وستحتسب رسوم اشتراك بعد ذلك. 
عدد  على  الــنــقــاط  جمع  آلــيــة  وتعتمد 
الجوالت  الصحيحة الجتياز  اإلجابات 
التحدي.  في  والفوز  بنجاح  المختلفة 
ــتـــم اإلعــــــالن عـــن الـــفـــائـــز صــاحــب  ويـ
الرصيد األكبر من النقاط في المسابقة 
الموقع  على  وشهرًيا  وأسبوعًيا  يومًيا 
اإللكتروني للعبة. وفي نهاية المسابقة، 
الكبرى  النقدية  الجائزة  تقديم  سيتم 
دينار   5000 من  أكثر  إلــى  تصل  التي 
من  األكبر  الرصيد  للمستخدم صاحب 

النقاط.
الــفــائــزيــن لشهري  ــد تــم اســتــقــبــال  وقـ
بتلكو  شــركــة  مقر  فــي  ويــولــيــو  يونيو 
من  أغسطس   4 الموافق  األحــد  بيوم 
قبل أعضاء من اإلدارة لتهنئتهم بالفوز 

وتــشــجــيــعــهــم لــالســتــمــرار فـــي الــلــعــب 
بالجائزة  للفوز  وبالتالي زيادة فرصهم 
الكبرى وسيتم تحويل الجوائز النقدية 

على حساب الفائزين مباشرة.
بالجوائز  الفائزين  أســمــاء  ادراج  تــم   
اليومية على الموقع االلكتروني للعبة. 
فهم  األسبوعية  بالجوائز  الفائزون  أما 
ســهــام علي  إبــراهــيــم ضــامــنــي،  خليل 
ــعــزيــز، سيد  مـــحـــروس، مــحــمــد عــبــد ال

جالل أحمد، عيسى جمعة السباع، عبد 
والفائزون  الضويحي.  ماجد  الحليم 
ــز الــشــهــريــة هـــم ســهــام علي  ــجــوائ ــال ب
يــونــيــو، وســيــد جالل  مــحــروس لشهر 

أحمد لشهر يوليو. 
نوفمبر  المسابقة حتى  هذا وستستمر 
أســمــاء  عـــن  اإلعـــــالن  2019 وســيــتــم 
الــفــائــزيــن مــبــاشــرة عــلــى مــوقــع اللعبة 

االلكتروني.

5000 دينــار للمســتخدم صاحــب الرصيد األكبر مــن النقاط

”Duel Game“ بتلكو” تكافئ الفائزين في“

األولــويــة  مرسيدس-بنز  شركة  تولي   
الــصــدد تقدم  وبــهــذا  والــراحــة  للسالمة 
لــك شــركــة الــحــداد لــلــســيــارات عــروًضــا 
الــتــي ستساعد  الــخــدمــات  على  رائــعــة 
في ضمان حصولك أنت وأحبائك على 
أقصى درجات األمان والراحة في كل 
مرسيدس- سيارة  فيها  تــقــودون  مــرة 

بنز.
تــأكــد مــن أن ســيــارتــك جــاهــزة وآمــنــة 
خــالل الــقــيــادة مــع حملة الــفــرامــل من 
الــفــرامــل  أن  حــيــث  مـــرســـيـــدس-بـــنـــز 
تعرضك  المتهالكة  الــفــرامــل  وأقـــراص 
فضالً  للخطر  القيادة  أثناء  معك  ومن 
عــن تــدهــور حــالــة ســيــارتــك، لــذا تقدم 
شركة الحداد للسيارات اآلن خصومات 

تصل إلى ٪35 على كل قطع الفرامل 
خالل  من  مرسيدس-بنز  من  األصلية 
الفنيين المعتمدين من مرسيدس-بنز. 

مرسيدس-بنز  غيار  قطع  تصميم  وتم 
األصلية خصيًصا لضمان أداء سيارتك 

بمستواها األمثل.
وخـــاطـــبـــت الـــشـــركـــة عــمــالئــهــا “تــغــلــب 
ــيـــف مــــع عــــروض  ــلـــى حــــــــرارة الـــصـ عـ
فحص  على  أحصل  للسيارات.  الحداد 
سيارتك  على  الــمــتــردد  للتيار  مجاني 
الفنيين  خـــالل  مـــن  الــمــرســيــدس-بــنــز 
مرسيدس- شركة  قبل  من  المعتمدين 
بــنــز الــعــالــمــيــة. واســتــفــد مــن الــعــروض 
المدهشة التي تشمل خصم ٪30 على 

إصالحات وتعقيم المكيفات”.

 عروض على خدمات الصيانة من “الحداد للسيارات”

قــدم  للتحلــل،  القابلــة  التســوق  أكيــاس  اســتخدام  علــى  عمالئــه  لحــث  محاولــة  فــي 
لولوهايبرماركت أول عداد أخضر في سوبرماركت سار، حيث سيستخدم العمالء أكياس 

التسوق القابلة للتحلل والمصنوعة من قصب السكر، والتي ستقدم بشكل حصري.

ــان لــولــوهــايــبــرمــاركــت أعــلــن مـــؤخـــرا عن  وكــ
وتوزيع  ترخيص الستيراد  أول  حصوله على 

أكياس البالستيك القابلة للتحلل.
ــا شــجــع  ــمــ ــ ــال ــطــ ــ وإضـــــــافـــــــة عــــلــــى ذلــــــــــك، ل
لــولــوهــايــبــرمــاركــت الــعــمــالء عــلــى اســتــخــدام 
األكياس الصديقة للبيئة والمصنعة من قصب 
السكر. وتتحمل تلك األكياس األوزان الثقيلة 
واالستخدام المتكرر، كما تعتمد لولو سياسة 

استبدال تلك األكياس في حال تمزقها.
بدوره، هنأ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
على  لولوهايرماركت  دينة  بن  محمد  للبيئة، 
المجتمع  حــيــال  الــخــضــراء  المعايير  تطبيقه 
تنفيذ مثل هذه  البيئي عبر  المحلي والمجال 

المبادرات بشكل فعلي.
وأكد على أن البالستيك من المعروف عنه أنه 
المنزلية  النفايات  أن  وبما  بسرعة.  يتحلل  ال 
تــصــل فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى الــمــكــب، فــإن 

األكياس البالستيكية القابلة للتحلل ستساهم 
ــادة حــجــم مــا يــتــم التخلص مــنــه في  ــ فــي زي
االستراتيجيات  أحـــد  يــعــد  مــا  وهـــو  الــمــكــب، 

الوطنية إلدارة النفايات.
وأضـــــاف “ يــعــد وقــــف اســـتـــخـــدام األكــيــاس 
البالستيكية غير القابلة للتحلل أحد مبادرات 
ــقــضــاء على  ــــى ال مــتــتــالــيــة قـــادمـــة تــهــدف إل
النفايات البالستيكية المضرة بالبيئة والصحة 

العامة والتنوع البيولوجي”.
جوزير  لولو،  مجموعة  مدير  قال  جانبه،  من 
للعمالء  األخــضــر فرصة  “الــعــداد  إن  روبـــاواال 
في  المتمثلة  األهــداف  تحقيق  في  للمشاركة 
الــبــالســتــيــك وتشجيع  اســتــخــدام  مـــن  ــحــد  ال
استخدام أكياس التسوق القابلة للتحلل. إنه 
جزء من التزام مجموعة لولو العالمية بتنفيذ 
استخدام  بشأن  الصارمة  الدولية  الــقــرارات 

البالستيك وحماية البيئة”. 

ــلــتــدريــب على  ل ــيــتــك”  ال يــــزال مــركــز “ب
هندسة صيانة الطائرات، يستقبل طلبات 
الجديد  الدراسّي  للعام  بالمركز  االلتحاق 
التابع  الــمــركــز  يــقــدم  إذ   .2020  -  2019
لــشــركــة خــدمــات مــطــار الــبــحــريــن )بـــاس( 
هندسة  مــجــال  فــي  متخصصًا  بــرنــامــجــًا 
فيها  يكتسب  4 سنواٍت  مدته  الطائرات، 
الــطــالــب خــبــرة نــظــريــة وعــمــلــّيــة عميقة.

الــمــركــز مــنــذر شماسنة قــائــالً:  ــرح مــديــر  وصـ
الراغبين  أبوابه يوميًا الستقبال  المركز  يفتح 
مباشرة  االطـــالع  يمكنهم  حيث  بالتسجيل، 

إمكانية  مــع  والــتــدريــب،  ــدراســة  ال آلــيــة  على 
الحصول على معلومات متكاملة حول رخصة 
األوروبية،  الطائرات  صيانة  هندسة  ممارسة 
في  بها  يعتد  عالمّية،  رخصة  أهم  تعد  والتي 

كافة مطارات العالم”. 
وبّين أنه يمكن للطلبة الراغبين في االنضمام 
بــشــرط أن  ــيــوم،  ال الــتــقــدم بطلبهم  لــلــدراســة، 
يــتــجــاوزوا امــتــحــانــات الــقــبــول والــمــقــابــالت 
 16 عن  الطالب  عمر  يقل  ال  وأن  الشخصية، 
التسجيل  إجــراءات  سنة. كما يستلزم إلتمام 
األصلية  الشخصية  والبطاقة  الجواز  إحضار 

جهة  ــواء  )ســ وكــافــلــه  للطالب  منها  ونــســخــة 
اســتــمــارة  ومـــلء  ــه(،  ــديـ والـ أحـــد  أو  مستقلة 
الشخصية.  الــصــور  مــن  نسخ  و6  التسجيل، 
ومن الجدير بالذكر أن المركز يستقبل الطالب 
المملكة  مـــن داخــــل  الــجــنــســيــات  مـــن جــمــيــع 

وخارجها.
ــتــابــع لشركة  وتــســهــيــالً مــن مــركــز “بــيــتــك” ال
الطلبة  على  )بـــاس(  البحرين  مــطــار  خــدمــات 
وأولـــيـــاء األمــــور، فـــإن هــنــاك إمــكــانــيــة للدفع 
 4 لــمــدة  ــدراســة،  ال لمبلغ  )التقسيط(  الشهري 

سنوات هي مدة اجتياز الرخصة. 

الشــهري بالتقســيط  الدراســة  مبلــغ  دفــع  إمــكان 

 حــث العمالء على اســتخدام أكيــاس التســوق القابلة للتحلل

“لولوهايبرماركت” يستخدم أول عداد دفع أخضر في سار

استمرار التسجيل في “بيتك” لتخصص “صيانة الطائرات”
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أعلــن بنــك اإلثمــار، بنك التجزئة اإلســالمي الذي يتخذ من البحرين مقــرا له، اليوم )الموافق 
5/8/2019( أنــه يقــوم بتحديــث فــرع المحــرق مــن خــالل انتقالــه إلــى موقــع أفضــل جديــد 
ويتميز بســهولة الوصول إليه مع توفر مواقف للســيارات. وباإلضافة إلى أن الفرع الجديد 
ذو الخدمــات المتكاملــة الواقــع فــي مجمــع الســوق المركــزي الجديــد بالمحرق ســوف يوفر 
خدماته إلى العمالء والتجار في السوق الجديد، فإنه أيضًا سوف يخدم المناطق التجارية 

والسكنية القريبة ومتسارعة النمو.

بنك  فــروع  شبكة  ضمن  الجديد  الفرع  إن 
ــتــي تــتــكــون مــن 16 فــرعــًا و42  اإلثـــمـــار وال
التجزئة  شبكات  أكبر  من  وهــي  آليًا  صرافًا 
المصرفية في البحرين، من المتوقع أن يتم 

افتتاحه في خالل شهر سبتمبر المقبل.
ــام لــمــجــمــوعــة األعـــمـــال  ــعـ ــال الــمــديــر الـ ــ وقـ
محمد  اإلثــمــار  بنك  فــي  لــأفــراد  المصرفية 
جناحي إن انتقال الفرع إلى موقعه الجديد 
في  االستثمار  بمواصلة  البنك  التزام  يؤكد 

تحسين عروض الخدمات المقدمة للعمالء.
ــمــار ملتزم  بــنــك اإلث وأضــــاف جــنــاحــي:” إن 
لدى  المفضل  التجزئة  بنك  ليصبح  بريادته 
أدركنا  ذلك،  ولتحقيق  البحرين.  في  األفراد 
بــاهــتــمــام آلراء  االســتــمــاع  علينا  يــجــب  أنـــه 
العمالء مع العمل على ضمان تلبية توقعاتهم 

أو حتى تجاوزها”.
ذلك  فــإن  المقابل،  وفــي  جناحي:”  قــال  كما 
تحسين  فــي  االســتــثــمــار  مــواصــلــة  يتطلب 

ــــوات خــدمــة  ــن ــات وقــ ــدمـ ــخـ ــمــنــتــجــات والـ ال
وقد  اإللكترونية.  أو  الفعلية  ســواء  العمالء 
يكون  الجديد بحيث  الفرع  تم تصميم هذا 
على  دليل  خير  وهو  الكرام  لعمالئنا  مريحًا 

جدية التزامنا لتحقيق ذلك”. 
تحديثه  يــتــم  الــمــحــرق  ــرع  فـ إن   “ وأردف 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات الــعــمــالء 
تواجد  ويمثل  المنطقة.  هذه  في  المتزايدة 
من  مهمًا  جـــزءًا  العمالء  مــن  بالقرب  البنك 
كبيرة  لشريحة  بالنسبة  المقدمة  الخدمات 

أن  إلــى  جاهدين  نسعى  ونحن  عمالئنا،  من 
خاصة  المستطاع،  قدر  منهم  بالقرب  نكون 
والمكتظة  الــنــمــو  مــتــســارعــة  الــمــنــاطــق  فــي 
قائالً:”  جناحي  السيد  واستطرد  بالسكان”. 
الــجــديــد، سنقوم  الــفــرع  الفتتاح  اســتــعــدادًا 
ــإغــالق فـــرع الــمــحــرق الــحــالــي يـــوم األحــد  ب

فرع  افتتاح  وإلى حين  1 سبتمبر.  الموافق 
عمالئنا  خدمة  سيسعدنا  الجديد،  المحرق 
فروعنا في كل من  أقــرب  الكرام من خالل 
 15 ال  فروعنا  من  أي  أو  وقاللي  البسيتين 
ــرى فــي جميع أنــحــاء الــبــحــريــن. ومــن  األخــ
افتتاح  تاريخ  عن  اإلعــالن  يتم  أن  المتوقع 

الفرع الجديد قريبًا”.
والجدير بالذكر، أن بنك اإلثمار حصل مؤخرًا 
على جائزة أفضل مصرف من حيث التمويل 
الدولي  االتحاد  من  البحرين  في  الشخصي 
للمصرفيين العرب في حفل متميز عقد في 
بلبنان وحضره كبار المصرفيين في  بيروت 
الشرق األوسط. وقد حصل بنك اإلثمار على 
االختيار  عملية  بعد  المرموقة  الجائزة  هذه 
لجنة  بها  قــامــت  الــتــي  الشاملة  والــمــراجــعــة 
الصيرفة  في  الخبراء  من  المستوى  عالية 
واالقتصاد، باإلضافة إلى قسم البحوث في 
الدولي  واالتــحــاد  العربية  المصارف  اتحاد 

للمصرفيين العرب.

ــع بــــخــــدمــــات مـــصـــرفـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة ــتـ ــمـ ــتـ ــرع الــــجــــديــــد يـ ــ ــ ــف ــ ــ ال

“اإلثمار” في المحرق ينتقل لمجمع السوق المركزي

محمد جناحي

أعلنت شركة البحرين األولى للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية مع المصرف الخليجي 
التجــاري وذلــك لتمويــل التكلفــة اإلنشــائية لمجمــع تجاري بمنطقة الســيف على مســاحة 
تزيد على 79 ألف قدم مربع، وســيوفر هذا المشــروع خدمات متعددة للمناطق الســكنية 
المحيطــة عبــر وحــدات بيع بالتجزئة ذات مواصفات عاليــة، وتأتي هذه االتفاقية كجزٍء 
من اتفاق شــامل جعلت من خالله شــركة البحرين األولى للتطوير العقاري من المصرف 

الخليجي التجاري شريكًا رئيسًا لمعامالتها المصرفية. 

البحرين  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وعلق 
ــمــيــمــي، بـــالـــقـــول “نــحــن  ــت ــى عـــمـــر ال ــ ــ األولـ
مسرورون للغاية لدعم المصرف الخليجي 
إلــى  متطلعين  ــمــشــروع،  ال لــهــذا  الــتــجــاري 
الثقة  إن  ــمــدى.  ال وطــويــلــة  مثمرة  عــالقــة 
شركائنا  مع  العمل  خالل  من  بنيناها  التي 
لدينا هي مصدر  العمل  وفريق  الرئيسيين 
قـــوتـــنـــا، مــتــطــلــعــيــن إلــــى اســتــكــمــال هــذا 
أن  المتوقع  مــن  والـــذي  الجديد  المشروع 

يكون مركزًا مميزًا للترفيه واالستجمام”. 
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمصرف 

ــام الــقــصــيــبــي  ــاري ســـطـ ــجـ ــتـ الــخــلــيــجــي الـ
شركة  مع  االتفاقية  هــذه  توقيع  “يسعدنا 
والتي  العقاري  للتطوير  األولـــى  البحرين 
تعتبر من الشركات التي تملك سجالً حافالً 
وما  المنشآت  وإدارة  تطوير  صعيد  على 
أكسبتها  نجاحات  مــن  مشاريعها  شهدته 
العقاري  التطوير  شركات  بين  رائــد  موقع 

بمملكة البحرين”.
وأضاف القصيبي قائال” نحن في المصرف 
ــم مــشــاريــع  ــتــجــاري نــضــع دعـ الــخــلــيــجــي ال
الرئيسة  أولوياتنا  ضمن  العقاري  التطوير 

حيث نتطلع إلى أن نساهم في تطوير هذه 
القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد روافد دعم 
رؤية  أهــداف  وتحقيق  الوطني  االقتصاد 
المملكة االقتصادية 2030 وذلك من خالل 
توفير التمويل الالزم إلنجاز هذه المشاريع 

لتحقيق التنمية الشاملة للمملكة”. 
الجدير بالذكر بأن مشروع السيف سيضم 
الترفيه  ومــحــالت  الــمــطــاعــم  مــن  مــزيــًجــا 

التي  والخدمات  بالتجزئة  البيع  ومحالت 
ستوفر تجربة فريدة من نوعها، وستكون 
الرئيسيين  المستأجرين  أول  جرير  مكتبة 
العالمات  من  تعتبر  والتي  المشروع  بهذا 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  فــي  الـــرائـــدة 
الماضي  أبريل  شهر  في  أعلنت  قد  والتي 
بــأنــهــا بــصــدد افــتــتــاح أول مــتــجــر لــهــا في 

منطقة السيف بحلول العام 2020.

“البحرين األولى” توقع اتفاقية لتمويل مجمع بالسيف
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نقالتك مهمة وقوة بأفكارك وأعذارك

 انت قادر على طرح المواضيع بنجاح 

 يوم مناسب لتعمل مقابلة وتكون ناجحة

تحب النجاح وأن تثبت نفسك في عملك

لقاءات هذا اليوم وستتلقى مساعدة من صديق

يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل

اإلرهاق يسيطر عليك تجنب العمل الشاق

ال تعمل بمعزل عن األصدقاء واألهل

ال تستخف بالواجبات المفروضة أو بعملك

تتلقى وعدا وتفرح بموافقة طلب أو عرض

يجب أن تساهم في إعادة النشاط والحيوية

تشعر اليوم بالثقة بالنفس إلنجازك بعض المهام
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ــان مــمــثــا وعــبــدالــمــلــك مــدربــا فــذا ــد كـ ــاج ــم مــحــمــد ال

أدباء بحرينيون برعوا في حقل التمثيل والرياضة

قــد ال يعــرف الكثيرون من أبنــاء الجيل الحالي أن هناك أدباء بحرينيون كبارا 
برعــوا فــي حقــول اخــرى غيــر حقــل االدب وكانــوا ابطــاال ناجحيــن فــي آفاق 
المغامــرة واطلقــوا العنــان للفكر لينشــغل باالفكار التي تمثلهــا حروف مختلفة 
غير حروف االدب، فمثال كان األديب والصحافي الراحل محمد الماجد ممثال 
بارعــا بــكل مــا تحملــه الكلمة مــن معنى، فقــد التحق كمثقف طمــوح في نادي “ 
شــعلة الشــباب” في بداية الســتينات، حيث قام بنشــاط ادبي وفني بارز تمثل 
فــي اخــراج مجالت الحائط والكتابة فيهــا، وتأليف التمثيليات والقيام ببعض 
االدوار فيهــا ومنهــا “مســرحية المجنــون” عــام 1963، ومســرحية “ اعفاء “ في 
دور المطوعة عام 1963، ومسرحية “ عدالة السماء” عام 1965، كما قام بدور 

محام في مسرحية “ نهاية اسرة” عام 1963. 

استطاع االديب الراحل محمد الماجد 
ان  منــه  المقربيــن  شــهادات  وحســب 
فــي  واتجاهــا  مدرســة  لنفســه  يجــد 
التمثيــل، وكان مجتهــدا فــي التأليــف 
والتمثيــل وايضــا رســم صــورة مشــعة 
يعالــج  كيــف  يعــرف  ذكــي  لمخــرج 
النصوص ويضعها في صيغة مناسبة.

جماليــة  قيمــا  قــدم  الماجــد  محمــد 
حســية  ومظاهــر  وسياســية  وفكريــة 
فــي االعمــال المســرحية التــي قدمهــا 
نادي شعلة الشباب، وكأنه بذرة القيت 
فــي ارض خصبة مفتوحة على جهات 
الريــاح االربع، ويقول الفنان والمخرج 
احمــد الصايغ: لقد كتب محمد الماجد 
مســرحية بعنــوان” االشــباح” فــي عــام 
1975 تناقــش واقعنا الحالي بالضبط، 
المســرحية كان يفتــرض ان يخرجهــا 
المرحــوم ســالم جوهــر ومــن الفنانيــن 
المشــاركين المرحوم سلطان، والفنانة 
هللا،  شــكر  ومحمــد  حســين،  امينــة 
وكنت انها معهم صبيا.. ولكن لالســف 
لم تعرض المسرحية وقتها واحتفظت 
باآللــة  مكتــوب   “ االصلــي  بالنــص 
2008 وقدمناهــا  الكاتبــة” حتــى عــام 
كان  المســرحي،  أوال  مهرجــان  فــي 
النــص مبهــرا الــى حــد الخيــال، وكأن 
محمد الماجد قرأ وقتنا الحالي، حيث 

فصل مشاكلنا بالتمام والكمال.
وأذكــر أن أحــد أعضــاء نــادي الشــعلة 
وصديق وجار محمد الماجد المرحوم 
موهبــة  عــن  قــال  الجميــري  عبــدهللا 
الماجــد فــي التمثيــل: كان ممثال يترك 

الرؤيا تتدفق على ســجيتها، شخصية 
واســتخدام  المســرح  علــى  كيــان  لهــا 
واع للعبــة التمثيل. امــا االديب الثاني 
الذي ابدع في مجال وميدان آخر، هو 
عبدالملــك،  محمــد  والروائــي  االديــب 
صاحــب رواية “ مــوت صاحب العربة” 

ومدربــا  بامتيــاز  رياضيــا  كان  فقــد 
اشــهر  احــد  العربــي،  لنــادي  شــهيرا 
االندية البحرينية في الســتينات، فقد 
اســتطاع محمــد عبدالملك ومن خالل 
يكتشــف  ان  والثقافــة  لــالدب  عشــقه 
العالميــة  الكرويــة  المــدارس  مختلــف 

في ذلك الوقت، وكان معها على طول 
الخريطة، مما ساهم في صعود فريقه 

الى مصاف دوري الدرجة االولى.
محمــد  درب  ورفيــق  الكبيــر  الشــاعر 
محمــد  )عرفــت  يقــول:  عبدالملــك 
عبدالملك، كأحــد المدربين المخلصين 
لفريــق العربي، بل كنــت أعتبره واحدًا 
من المدربين الذين وصلوا إلى مرحلة 
االحتــراف، ثم بعد ذلك، عرفت محمد 
عبدالملــك، كأول كاتــب بحرينــي فــي 
فــي  ذلــك  وكان  القــدم،  كــرة  مجــال 
جريــدة األضــواء التي صــدرت 1965، 
لصاحبهــا محمــود المــردي، بعد حجب 
 .1956 منــذ  البحريــن  عــن  الصحافــة 
مختلفــًا  قاصــًا  البحريــن  عرفتــه  ثــم 
عــن التجــارب البحرينيــة األســبق فــي 
كتابــة القصــة، وصدرت لــه العديد من 

األعمال اإلبداعية(.

محمد الماجد االول جلوسا يمين مع نادي الشعلة

األديب محمد الماجد في دور المطوعة في إحدى المسرحات لنادي الشعلة

محمد عبدالملك الرابع وقوفا من اليمين مع النادي العربيمحمد الماجد في دور محام في مسرحية نهاية أسرة 1963 الى جانب عبدالرحيم العوضي

نجــح فيلــم “الممر” للمخرج شــريف عرفة والنجم أحمد عز والمنتج هشــام 
عبدالخالــق فــي حجــز مقعــده ضمــن أنجــح األفالم فــي شــباك التذاكر في 
تاريــخ  الســينما المصريــة، بإيــرادات تجــاوزت الـــ70 مليــون جنيه مصري 
في 8 أسابيع، ومتوقع أن ترتفع إلى 75 مليون قبل موسم عيد األضحى.

وإخــراج  تأليــف  مــن  الممــر  فيلــم 
كتابــة  فــي  وشــارك  عرفــة،  شــريف 
حوار الفيلم وتأليف األغاني الشاعر 
الفيلــم  ويناقــش  طعيمــة،  أميــر 
حــرب  مــن  بــدًء  الزمنيــة  المرحلــة 
1967 وحتــى األوقــات األولــى مــن 

حرب االستنزاف.

وٌيشــارك فــي بطولــة الفيلــم كتيبــة 
أحمــد  هــم  النجــوم  مــن  ضخمــة 
عــز، أحمــد رزق، إيــاد نصــار، أحمــد 
فلوكــس، محمد فــراج، أحمد صالح 
الشــرنوبي، محمــد  حســني، محمــد 
جمعــة، محمــود  حافظ، أمير صالح 

الدين.

نجاح كبير للفيلم الملحمي “الممر”

 1825
 بوليفيا تعلن استقاللها عن بيرو

 1896
 فرنسا تضم مدغشقر إلى سيادتها

 1962
 استقالل جامايكا

 2012
مركبة الفضاء كيوريوسيتي روفر تهبط على سطح المريخ للبحث عن حياة

 2016
 افتتاح دورة األلعاب األوليمبية الصيفية 2016 والتي تقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية
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يعرض نــادي البحرين للســينما يــوم غد األربعــاء الفيلــم األرجنتيني 
االســباني”المواطن المتميــز”، والحاصــل علــى 12 جائــزة عالمية 

باإلضافة إلى ترشحه 13 جائزة أخرى.
يدور الفيلم حول “دانييل” الذي يتلقي دعوة لزيارة مدينة “ساالس”، 
التــي نشــأ فيها وكانــت مصدر الوحــي لجميع أعمالــه، من ضمن 

الرســائل التي يستلمها يوميًا ويجد رسالة من البلدية تدعوه الستالم 
أعلــى تكريم من البلــدة ميدالية المواطن المتميز. يشــار إلى أن الفيلم 

مأخوذ عن رواية تحمل نفس االسم، للكاتب األرجنتيني دانيال مانتوفاني.

كشــف الفنان اللبناني يوســف الخــال، حقيقة انفصالــه عن الفنانة 
نيكول سابا، خالل أعوام 2002 إلى 2008، بسبب مشاهدها الجريئة 

مع الزعيم المصري عادل إمام، بفيلم التجربة “الدنماركية”.
وقــال الخال، خــالل لقــاء تلفزيوني، جمعــه بزوجتــه نيكول، إن 
االنفصال حدث بالفعل في تلك الفترة ولكن ليس بســبب فيلم 

“التجربــة الدنماركيــة” كما أشــيع وثبــت في عقول النــاس. ومن 
ناحيتهــا، أكدت نيكول ســابا، حديث ”الخال“ حول أســباب انفصالهما 

خالل تلك الفترة.

أطــل كاظم الســاهر يــوم الخميس على جمهــوره في لبنان 
متوجــا أعوامــه العشــرين فــي مهرجانــات “بيــت الدين” 
الدوليــة، وجاء هــذا الحفل ضمــن ثالث حفــالت متتالية 
بمناســبة مرور 20 عاما على صعود الســاهر ســنويا إلى 
خشبة هذا المهرجان الصيفي البارز، لكن نسخة هذا العام 

كانــت مختلفة، حيــث أقدمت فتاة عشــرينية علــى اعتالء 
المســرح بينما كان كاظم يشــدو بأغنية عيد العشــاق، وحاول 

طاقم الحراسة منعها لكن الساهر رفض وأصر على التقاط صور سيلفي.

حفل مختلفسبب االنفصالالمواطن المتميز

أسامة الماجد

6 أغسطس 2019 الثالثاء
5 ذو الحجة 1440



شاهدت لكم: Skin والغوص في تطور الشخصية

حضرت الفنانة العالمية ريانا إحدى المناسبات، وأثناء ردها على أسئلة  «
الصحافيين على السجادة الحمراء، فوجئت بسؤال إحدى المراسالت 
عن “مواصفات رجل أحالمها”. ولم تسمع ريانا السؤال، فطلبت منها 

أن تكرره، وعندما سمعت قالت لها: “أنا لسُت بحاجة إلى رجل”.

شــاهدت لكــم االســبوع الماضي فيلــم Skin في 
فيلــم  مــن  المقتبــس  للســينما  البحريــن  شــركة 
قصير بنفس القصة والمخرج الذي حقق جائزة 
األوســكار ألفضــل فيلــم قصيــر عــام 2018 وهو 
عن عن رحلة الخروج المؤلمة نفســيًا وجســديًا، 

والمحفوفة بمخاطر جمة عن معتقد متطرف.
القصــة  الرائــع  الفيلــم  التفاصيــل يحكــي  وفــي 
الحقيقيــة لحليق الرأس بريــون وايدنر المغطى 
بالوشــم فــي كامــل جســده تقريبــًا، وكل وشــم 
حياتــه  فــي  ارتكبهــا  كراهيــة  جريمــة  يعكــس 
بصــورة حاقدة والتي بنت معه منذ الصغر، فقد 
نشــأ على يــد والديه بالتبني اللــذان كانا يديران 
معســكرًا يســتقطب النازيــون الجــدد ليتحولــوا 
تفــّوق  بأيديولوجيــة  تؤمــن  مجموعــة  إلــى 
المجتمــع  عناصــر  بقيــة  علــى  األبيــض  العنصــر 
األميركي، فقبد كان فريد وشــيرين يســتهدفون 
الشــباب التائهيــن والجائعيــن، ليكونــوا أعضــاء 
جــددًا يتغــذون علــى معتقــدات كراهيــة اآلخــر، 
وكل  وصينييــن،  وســود  ويهــود  مســلمين  مــن 
القصــة  وتــدور  األميركــي!  المجتمــع  مكونــات 
فــي لقطــة عندما يلتقــي بريون جولــي في أحد 
تجمعــات الكراهيــة ويقــع فــي حبهــا ويتزوجهــا 

ثــم يكتشــف مدى الخطــأ الذي ارتكبــه، ومن ثم 
يبحــث عن طريــق التراجع والتوبة والعودة إلى 
درب الصــواب. جولــي، عضــو ســابق فــي حركة 
الكراهيــة وأعلنــت توبتهــا وتراجعــت، أم عازبــة 
لديهــا ثالثــة بنات، وال تريــد أن تعرضهن لثقافة 
الكراهية. االنشــقاق عن عائلته بالتبني الشرسة 

عمليــة  لوايدنــر.  بالنســبة  الســهل  باألمــر  ليــس 
إزالة الوشــوم في الفيلم ترمز إلى شــخص يولد 
مــن جديــد، هذه األخيــرة ربما أقــوى جزئية في 
الفيلــم، فمــا أجمــل شــعور المشــاهد عندمــا يرى 
شــخصًا يعانــي ليتغيــر إلى األفضــل، وهنا أقوى 
لحظــات الشــخصية العاطفيــة. يذكــر أيضــًا أن 

قصــة بريــون وايدنر كانت مادة فيلم تســجيلي 
عــام  الكراهيــة”  “محــو   Erasing Hate بعنــوان 
Skin .2011 فيلم جدير بالمشــاهدة جدا، حيث 
يقــدم الحيــاة بعد الغوص في داخل الشــخصية 
الحقيقيــة لــكل منــا بعيــدا عن التأثيــر، خصوصا 
والتركيــز  ناتيــف  للمبــدع  الرائــع  االخــراج  مــع 
الكبير على الشخصية وتطورها يعطي المشاهد 

الصورة الكاملة للقصة.

الثالثاء
6 أغسطس 2019 
5 ذو الحجة 1440
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طارق البحار

تقوم االســتعدادات لعرض مســرحية يا أني يا بطة 2 على قدم وســاق، لتحضير عمل كوميدي هادف بالدرجة األولى للجمهور 
ابتداء من رابع أيام عيد األضحى المبارك، وتضم المســرحية نخبة من الشــباب ابتداء بمخرج ومؤلف العمل حســن اإلســكافي 
وبفكرة وبطولة الفنان ســامي رشــدان، وحســن محمد، جعفر الســاري، خليل المطوع، البســام علي، هبة قطب، حسين العلوي، 
جعفــر التمــار، منــى الروبي على مســرح الصالــة الثقافية بالجفير، وحضرت مســافات البالد موقع تصوير” البروفات” لتســجيل 
مقتطفات للجمهور ومحاورة الممثلين حول المســرحية، في البداية حدثنا ســامي رشــدان حول فكرة العمل وشــخصيته التي 
يجســد فيهــا دور زهيــر، فقــال: “المســرحية تقــوم علــى اخويــن اثنيــن زهير المتزوج مــن مصرية وحميــد المتزوج مــن بحرينية 
ويعيشون في منزل واحد، ونحن في المسرحية نتكلم عن بيت والمقصود بالبيت ليس مكان السكن فقط بل المجتمع والوطن 
فــكل بيــت ومجتمــع تحــدث فيــه مشــاكل، ففــي الســابق كنا نعيــش في “فريــق” ويخرج احــد ابناءه للــزواج للهند مثــال ويتزوج 
وينجب األوالد وعندما يعود يسمى أوالده “أوالد الهندية”، فعلى سبيل المثال في العمل نقول بنبرة استهزاء “ إال ولد الهندية 
“، ومثل هذه األمور عندما نتربى عليها في الالشــعور ســتكون أكبر، والبحرين اليوم تقبلت هذه األمر لما فيها من عدة لهجات 

وجنسيات ولكننا نريد أن يتقبل المجتمع أكثر وأكثر، فنحن نريد أن نوصل صورة مشرقة للبلد.

وحول ما اذا كان الجزء الثاني سيكون أقوى 
ســيكون  مــن  ليســت  “الفكــرة  أجــاب:  برأيــه 
أقــوى، فكرة المســرحية تمتلك االســتمرارية، 
بــل  المقارنــة،  الجمهــور  علــى  يجــب  وال 
االستمتاع بالمشــاهدة، ونحن الوحيدون في 
الخليــج مــن قدمنــا 3 أعمــال مســرحية تحت 
اســم واحــد ولله الحمــد نجحنا ولكــن البعض 

يخاف من المقارنة”.
أن  االســكافي  حســن  العمــل  مخــرج  ويــرى 
يخيــف  ال  للمســرحية  ثــان  جــزء  تقديــم 
الجمهــور من حيث التكــرار، فالجمهور ارتبط 
فقــط  بالمســرحية  وليــس  بالكاركتــرات”   “
مثل شــخصية ســامي بدور زهير وشــخصية 
حســن محمد بدور خاتون وشخصية الساري 
لعمــل جــزء  الخــال فعندمــا عدنــا  “بكاركتــر” 
الشــخصيات ذاتهــا ولكــن قصــة  كانــت  آخــر 
فســيرى  مختلفــة،  واألحــداث  المســرحية 
الجمهــور الشــخصيات بحــاالت مختلفــة فــي 
هذا الجزء، وحول ما إذا كان المشاهد سيرى 
هــذه الجهود عبــر “ نتفلكس “ أجــاب المخرج 

نتمنى ذلك.
تحدث حسن محمد عن سبب ارتباط المسرح 
بموســم العيــد وقــال ال أظن ان الســبب يعود 
إلى المنتجين والقائمين على صناعة المسرح 
بل السبب عدم وجود أماكن للعرض متوافرة 
طــوال الوقت فلذلك نلجأ إلى مواســم العيد، 
وحتــى الجمهــور أصبــح مفهومه أن المســرح 
يكــون فقط في العيد، باســتثناء المهرجانات 
كمهرجــان أوال والصــواري وجلجامــش هناك 
تكون المسرحيات مختلفة تميل إلى الجدية 

أو تكــون تجريبيــة، ونحــن نتمنــى أن يكــون 
هنالك استمرارية، والبد أن نغير ثقافة الناس 
إلى حضور المسرحيات في وقت غير العيد. 
وتابــع “قــروب يــا أنــي يابطــة” يمتلــك الفكرة 
والرسالة الهادفة مع الكوميديا، فهنالك بعض 
تقــدم فقــط كوميديــا،  المســرحيات لألســف 
لذلــك أنــا متمســك بالعمــل معهــم رغــم وجود 
عروض أخرى، ويتمنى أن يكون لكل “قروب” 
مســرح خــاص فيــه ليســتطيع تقديــم عليــه 
جميع األعمال كمسرح الفنان محمد الحملي.

مــن  بأنــه  المطــوع  خليــل  الفنــان  قــال  فيمــا 
الصعب التحدث عن دوره عن المسرحية ألنه 
مفاجئــة للمجهــور، ودعــا الجمهــور البحرينــي 
للحضور واالســتمتاع بمسرحية يا أني يابطة 
2 ألنها ستكون مختلفة فالمسرحية كوميدية 
وحتــى خــالل “البروفــات” نحــن مســتمتعون 

ونضحك ولن تندمون. 
وتحدث البسام علي عن دوره في المسرحية 
وقــال امثــل فــي يــا أنــي يابطــة شــخصيتين، 
الشــخصية األولــى شــخصية مواطــن عــادي 

ولكن لديه ســر، والشــخصية الثانية ســتكون 
مفاجئــة للجمهور، فالعمل عبارة عن مفاجآت 
منــذ افتتاح الســتارة حتى النهاية، وســتكون 
لــي شــخصية مقاربــة مــع الفنان جعفــر التمار 
بينمــا  الحجــم”،  “باختــالف  ضاحــكا  وقــال 
قــال التمــار ان لديــه شــخصيتان ايضــا فــي 
فــي  كمــا  طــرزان  األولــى  الــدور  المســرحية، 
الجــزء األولــى للمســرحية، والثانــي مفاجــأة 

تنتظر الجمهور.
فــي  قالــت:  قطــب  هبــة  الفنانــة  وبدورهــا 
الجزء األول من يا أني يا بطة كنت الزوجة 

المصريــة التــي تدخــل علــى بيــت كويتــي، 
جديــدة  “حاجــة”  ســنرى  الثانــي  والجــزء 
األولــى  المــرة  وفــي  للجمهــور،  ومفاجــأة 
كنت الفتاة الضعيفة لكن هذه المرة ســوف 
ترون أمرا مختلفا، وحول ما إذا كان لديها 
المســرح  حــب  أن  أجابــت  تلفزيونــي  دور 
مختلــف يجعــل الممثــل يخــرج أجمــل مــا 
التلفزيــون  الجمهــور،  مــع  ويتفاعــل  لديــه 
جميــل بالطبــع ولكن مختلــف، ومن الممكن 

أن يكون لديها دور في شهر رمضان.
واكــد الفنــان جعفــر الســاري علــى أن دوره 

فــي الجــزء األول ســيظهر بــه فــي الجــزء 
بشــكل مختلــف وبمســاحة  ولكــن  الثانــي، 
أكبــر وبزهايمــر أكثــر إذ يلعــب كاركتر خال 
كال مــن زهيــر وحميد وهو كبير في الســن، 
وقــال متحدثا عن الشــخصية: شــخصيتي 
هي شــخصية الخال ولو نظرنا إليها بنظرة 
أبعــد قليــال ســنرى أن الزهايمر الــذي يمثله 
للبيــت وعــدم  إلــى حبــه  هــو ســبب يعــود 
فشــخصية  العائلــة،  تشــتت  فــي  رغبتــه 
“الخــال” تفكيرهــا إلــى مــدى بعيــد ليســت 

كنظرة األبناء للحياة.

مفاجآت بانتظار الجمهور في مسرحية يا أني يا بطة 2
واحــد اســم  تحــت  مســرحية  أعمــال   3 قدمنــا  الذيــن  الوحيــدون  نحــن  رشــدان: 

حوراء جعفر 
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ألول مرة.. “الروبوت الطبيب” في موسم الحج
تسعى وزارة الصحة في السعودية خالل موسم الحج الحالي، إلى إطالق تقنية 
“الروبــوت” اآللــي لالستشــارات الطبيــة بين األطبــاء في المستشــفيات والمراكز 

الصحية في منى والقوافل المتحركة. 

وتتيــح التقنيــة الحديثة عبــر االتصال بالمتخصصين، تقديم االستشــارة من أي 
موقــع بالمملكــة، والوصــول االفتراضــي ألي مستشــفى في منى، كمــا تمكنهم من 
التنقل الذاتي داخل المستشفى، وصوال إلى سرير المريض، وتقديم االستشارة 

السريرية بطريقة سهلة باستخدام أي جهاز ذكي وعبر شبكة الجيل الرابع.

وجرى تدريب األطباء من داخل المشاعر 
ومن خارجها في مدينتي الرياض وجدة 
علــى اســتخدام هــذه التقنيــة الجديــدة؛ 

لخدمة ضيوف الرحمن.
الطبيــب”،  “الروبــوت  جهــاز  ويتميــز 
بإمكاناته المدمجة، مثل ســماعة الطبيب 
وكاميــرات تنظيــر خاصــة لفحــص األذن 
والعيــن، وكاميــرا خاصــة لفحــص الجلــد، 
وغيرهــا من األدوات التــي تمكن األطباء 
من تشــخيص الحاالت المرضية، وتقديم 
االستشــارات الطبيــة عن بعــد، كما يتميز 

بكاميــرا ذات دقــة عاليــة تمكنه من 
نقــل الصورة بوضوح ونقاء عاليين 
الطبيــب  وتمكــن  طبيــا،  معتمــدة 
مــن قــراءة العالمــات والمؤشــرات 
الصــور  اإلكلينيكيــة، ويشــمل ذلــك 
اإلشعاعية. ويشكل إدخال الخدمة 
إضافــة نوعيــة لســرعة االســتجابة 
الزمانية والمكانية أمام الممارسين، 
وتســهل توفير أفضل خدمة ممكنة 
فــي جميــع المرافــق الصحيــة أينمــا 

كانت.

ويعمل فريق الصحة اإللكترونية على مدار الساعة على توفير ومتابعة تطوير وتشغيل هذه األنظمة والخدمات  «
اإللكترونية الممكنة؛ لتقديم خدمات أكثر أمانا وجودة، وبأداء أعلى كفاءة.

قالت الشــرطة البريطانية، أمس اإلثنين، إن 
طفــال في السادســة مــن العمر ألقاه شــخص 
من منصة لمشــاهدة معالــم المدينة بالطابق 
العاشــر بمعرض تيــت مودرن الفني بوســط 
لنــدن، وهــو يرقــد فــي مستشــفى فــي حالة 
حرجة، لكن مســتقرة. وأوردت الشــرطة، أن 
بالغا أفاد بأن الطفل ُألقي من منصة الطابق 
بمشــاهدة  لالســتمتاع  المخصصــة  العاشــر 
معالــم المدينــة بعــد ظهــر األحد وُعثــر عليه 
وقامــت  الخامــس.  بالطابــق  ســطح  علــى 
طائــرة مروحية بنقل الطفل إلى مستشــفى 
على وجه السرعة. وسمع شهود أمه تصرخ 

“أين ولدي، أين ولدي؟”.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت  «
شابا عمره 17 عاما لالشتباه في 

شروعه في قتل الطفل. وظل 
المراهق بالطابق العاشر بعد 

سقوط الطفل. وقالت الشرطة “ال 
يوجد ما يشير إلى أنه معروف لدى 

الضحية”، وفق ما نقلت رويترز.

إلقاء طفل من 
الطابق العاشر 

بمعرض في لندن
ال يكاد يخلو بيت به زوجان من مناوشــات، يتهم خاللها كل من الرجل والمرأة الطرف 

اآلخر بأنه يحصل على قسط كاف من النوم، ويزعم أنه ال يكاد يعرف طعم الراحة.

ومؤخرا، حاول باحثون بريطانيون حسم 
لمعرفــة  دراســة  فأجــروا  المســألة،  هــذه 
نســبة الرجال الذين يخصصون جزءا من 
وقتهــم للنــوم فــي منتصــف اليــوم، مقابل 

السيدات.
وكشــفت الدراســة أن 13 % مــن الرجــال 
ينامــون بعــد الظهــر مقابــل 6 % فقط من 

النســاء، وذلــك على عينة مكونــة من ألف 
رجل ومثلهن من السيدات.

ووجدت الدراسة التي سلطت  «
عليها الضوء صحيفة “ديلي ميل” 

البريطانية، أن ربع النساء لم يحصلن 
أبدا على قيلولة طوال حياتهم، 

مقابل 16 % فقط من الرجال.

عاين ســكان بلدة ســيدي عالل البحراوي الواقعة شــمال المغرب مشهدا صادما وحزينا 
مســاء األحد عندما شــاهدوا لحظات احتراق طفلة لم تتجاوز الرابعة من عمرها، دون 

أن يتمكن أحد من إطفاء النيران التي التهمت جسدها الصغير وإنقاذ حياتها.

الطفلــة  محاولــة  لحظــة  فيديــو  وأظهــر 
بعــد  عائلتهــا  منــزل  نافــذة  مــن  الهــروب 
انــدالع حريــق كبير داخلــه، حيث ظهرت 
لتجــاوز  القفــز  تحــاول  وهــي  قدماهــا 
اللهيــب، غيــر أن الســياج الحديــدي أعاق 
هنــاك،  عالقــة  لتظــّل  وتحركهــا،  هروبهــا 
أمــام  جســدها،  النيــران  التهمــت  حتــى 

أعين عشــرات المواطنين الذين تجمهروا 
حولها، ولم يستطع أحد التدخل لنجدتها.

وحسب الصحافة المحلية، فارقت  «
الطفلة الحياة بعد نقلها إلى 

المستشفى. وأثار مشهد احتراق 
الطفلة غضب واستياء المغاربة من 

تدخل عناصر الحماية المدنية المتأخر.

الرجال أم النساء؟ دراسة تكشف “من ينام أكثر”

احتراق طفلة مغربية أمام أعين عشرات المواطنين

امرأة تلتقط صورة داخل سيارة قديمة في الشارع 
بمنطقة جذب سياحي في العاصمة التايلندية 

)بانكوك(. )رويترز(

لجــأ رئيــس عصابــة خطيــرة في البرازيــل إلى حيلة “ماكــرة” ال تخطــر على البال 
حتى يلوذ بالفرار من الســجن، لكن عناصر الشــرطة تمكنت من إحباط المخطط 
فــي الوقــت المناســب.  وبحســب ما نقلــت صحيفــة “الغارديــان” البريطانية، فإن 
كلوفينــو دا ســيلفا، المعتقــل في ســجن بمدينــة ريو دي جانيرو، حــاول أن يهرب 

متخفيا في هيئة ابنته، التي جاءت إلى زيارته في المعتقل.
واســتطاع المجرم الخطير، أن يتنكر ببراعة في هيئة ابنته، حتى أنه صار يبدو 
مثل فتاة يافعة بعدما وضع قناعا على الوجه وأسدل الشعر فوق رأسه وارتدى 

النظارة والثياب النسائية باحترافية كبيرة.

وأورد المصدر أن ابنة المعتقل تبلغ 19 من العمر، وكان الوالد الذي  «
خطط الهروب، ينوي أن يتركها في السجن. وال تعرف الشرطة، في 

الوقت الحالي، ما إذا كانت االبنة قد تواطأت مع والدها، ألجل تنفيذ 
المخطط، أم إنها كانت مجبرة على تنفيذ ما ُطلَب منها. وانتشر 

مقطع فيديو يوثق الحادثة الغريبة والملفتة التي حدثت في سجن 
بالبرازيل.

زعيم عصابة خطير يحاول 
الهرب من السجن بزي ابنته

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تصــدر فيلــم الحركــة الجديد”هوبــس أنــد 
شاو” إيرادات السينما في أميركا الشمالية 
في مطلع األسبوع، مسجال إيرادات بلغت 
60.8 مليــون دوالر. والفيلــم بطولة دواين 
وجيســون  كيربــي  وفانيســا  جونســون 
ديفيــد  إخــراج  ومــن  وإدريســإلبا  ســتاثم 
ليتــش. وتراجــع فيلــم الرســوم المتحركــة 
)اليــون كينج 2019( مــن المركز األول إلى 
المركز الثاني هذا األســبوع، مســجال 38.2 
مليــون دوالر. كما تراجع الفيلم الكوميدي 
مــن  هوليــوود(  إن  تايــم  أبونإيــه  )ونــس 
المركــز الثانــي إلــى المركــز الثالــث، محققا 

إيرادات بلغت 20 مليون دوالر.

والفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو  «
وبراد بيت وآل باتشينو ومارغوت 

روبي ومن إخراج كوينتن تارانتينو. 
وتراجع فيلم الحركة والمغامرات 
)سبايدر مان: فار فروم هوم( من 

المركز الثالث إلى المركز الرابع 
هذا األسبوع بإيرادات بلغت 7.8 

مليون دوالر.

العاصمــة  فــي  المتــرو  مســتخدمو  طلــب 
عــدم رش  الســلطات  مــن  فيينــا  النمســاوية 
الروائــح والعطــور فــي أنظمــة التهويــة أثناء 
رحــالت القطــارات.  وجّربت هيئــة النقل في 
العاصمــة النمســاوية رش أربــع روائــح هــي: 
الشــاي األخضــر والجريــب فــروت وخشــب 
الصنــدل والبطيخ، في أنظمة التهوية ألربعة 
قطــارات علــى خطيــن مــن خطــوط الشــبكة 

الخمسة الشهر الماضي.
وطلبــت هيئــة النقل مــن مســتخدمي المترو 
تقديــم آرائهم عبــر اإلنترنــت بخصوص هذه 
الخطــوة، التــي تبين أنهــا لم تلق استحســان 

غالبية الركاب.

وقالت الهيئة أمس االثنين إن 21  «
ألف شخص من مستخدمي المترو 

عبروا عن رفضهم لرش العطور 
والرائح في القطارات، في حين أيد 

الخطوة 16 ألفا.  وأشارت الهيئة إلى 
أن نوعية الهواء في عربات المترو 
قد تحسنت بالفعل بعد فرض حظر 

على تناول الطعام في القطارات.

هوبس أند شاو” 
يتصدر إيرادات 

السينما

سكان فيينا 
يرفضون رش 

العطور في المترو
فــازت طبيبــة بريطانيــة مــن أصل هنــدي بلقب ملكة جمــال إنجلترا 2019 إثر منافســة 

شرسة مع مئات الحسناوات اللواتي تبارين للحصول على العرش.

ولدت الشــابة بشا موخيرجي )23 عاما( 
فــي الهنــد، هاجــرت برفقــة عائلتها بعمر 
بريطانيــا،  فــي  واســتقرت  ســنوات   9
فــي حين تمتلــك معــدل ذكاء يبلغ 146 

نقطــة، مــا جعلهــا مصنفــة رســميا ضمن 
حيازتهــا  عــن  ناهيــك  العباقــرة،  فئــة 
لغــات   5 وإجادتهــا  طبيتيــن  شــهادتين 

مختلفة.

والالفت في القصة أن الحسناء موخيرجي بدأت العمل طبية جديدة بعد ساعات من فوزها  «
باللقب، بينما نشرت عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”: “مازلت أحاول االعتياد 

على كوني أول ملكة جمال بريطانية هندية.. فخورة جدا بتمثيل ملكة جمال إنجلترا 
وملكة جمال الكون”.

طبيبة من أصول هندية “ملكة جمال إنجلترا” 2019

من إبداعات األزياء في مهرجان “جيمبير” اإلندونيسي )أ ف ب(
وبعد فوزها بلقب ملكة جمال إنجلترا ستمثل موخيرجي بالدها رسميا في مسابقة ملكة جمال 

الكون 2019 في حين رتبت لنفسها أخيرا رحلة سياحة واستجمام إلى جزر موريشيوس.

استخدام هذه التقنية الجديدة لخدمة 
ضيوف الرحمن

السنة الحادية عشرة - العدد 3946 

الثالثاء 
6 أغسطس 2019 
5 ذو الحجة 1440

تداولــت مواقــع التواصــل 
مقطــع  االجتماعــي، 
األردنــي،  للعاهــل  فيديــو 
الثانــي،  عبــدهللا  الملــك 
وهــو يترجــل من ســيارته 
أوقــف  بعدمــا  الخاصــة 
موكبــه فــي أحــد شــوارع 

العاصمة عمان.
عبــدهللا  الملــك  وفاجــأ 
األحــد،  يــوم  الثانــي، 
العامليــن  مــن  مجموعــة 
دوار  علــى  الميــدان  فــي 
الداخليــة، من بينهم أفراد 
مــن شــرطة الســير وعامل 
نظافة أثناء أداء واجبهم، 

وأثنــى  صافحهــم،  حيــث 
على جهودهم وإخالصهم 
فــي العمــل. ورحــب ملــك 
الصــور  بالتقــاط  األردن 
التذكاريــة، وذلــك قبــل أن 

يعود إلى سيارته.
عــن  كثيــرون  وعبــر 
إعجابهــم بتواضــع العاهل 
األردنــي، ووقوفــه ودعمه 

ألبناء الوطن.

العاهل األردني يترجل من سيارته ويفاجئ الشرطة
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