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منتخبنا يمزق سلة الكويت بافتتاح “خليجية الشباب”زعماء التكنولوجيا... هنودأمير الكويت يتعافىقفزة بعائدات “االتصاالت”بدء توزيع المعلمين المستجدين
صرح وكيل وزارة التربية والتعليم  «

للموارد والخدمات محمد جمعة 
بأن الوزارة ستبدأ في األيام المقبلة 

بتسليم إفادات توزيع المعلمين 
المستجدين على مختلف المدارس 

الحكومي، لمباشرة أعمالهم مع 
بداية العام الدراسي الجديد.

نمت عائدات هيئة تنظيم االتصاالت  «
البحرينية من إيرادات رسوم 

التراخيص في العام 2018 ما يعكس 
تحسنًا في إيرادات قطاع االتصاالت، 

بالتزامن مع ارتفاع أرباح عدد من 
شركات االتصاالت العاملة بالبالد في 

ذلك العام.

أكد وزیر شؤون الديوان األميري  «
الكويتي باإلنابة محمد ضيف 

الله شرار، أن أمير الكويت الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح، 

تعافى من عارض صحي ألم به. 
وأشار إلى أن نتائج الفحوصات 

الطبية لسموه إيجابية.

تعتبر الهند موردا مهما في قطاع  «
البرمجيات مع نمو شركاتها في 

قطاع تكنولوجيا المعلومات، أدى 
إلى اعتماد العديد من الجهات 
األوروبية واألميركية عليها، إذ 

يترأس العديد من الهنود أكبر 
الشركات.

ضرب منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب  «
بقوة في مستهل مشواره بالبطولة الخليجية 

المؤهلة لكأس آسيا، إثر تغلبه على شقيقه 
المنتخب الكويتي بنتيجة قوامها 95/51، في 

افتتاح منافسات البطولة التي انطلقت أمس 
على أرض مملكة البحرين، وتستمر منافساتها 

حتى 25 الشهر الجاري.
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العاهل: نتحمل جميعـا مسؤوليــة تأميــن الممــرات البحريــة

جاللة الملك 
في زيارة 

لسالح البحرية 
الملكي 
البحريني

المنامة - بنا

قال عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إننا نتحمل جميعًا 
مســؤولية  الحفــاظ على ســالمة المالحة البحرية، وتأمين الممــرات الدولية للتجارة 
والطاقــة، مــن منطلــق واجبنا تجاه اســتقرار المنطقــة والعالم ككل.وقــال جاللته أمس 
لــدى زيــارة لســالح البحرية الملكي البحريني: نرحب بأشــقائنا مــن دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، فهم اليوم كأبناء البحرين في دارهم.
وأكــد جاللتــه في كلمة ســامية أن ما نشــهده من نجــاح متواصل لمبادرات التنســيق والتعاون 

بيننا، ليؤكد سالمة توجهاتنا األمنية والدفاعية.
بعــد ذلــك قــام صاحــب الجاللــة الملــك أمــس بزيــارة لمقــر وحــدة اإلســناد البحــري األميركــي 
بالمملكــة. وقــال جاللتــه “إن األمــن واالســتقرار فــي العالــم يعتمد علــى التدفق الحــر للتجارة، 

)02 - 03(وأمنه في نهاية المطاف يعتمد على ما يحصل في هذه المنطقة المهمة”.

أمــر رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
بتطويــر برنامــج البعثــات الدراســية الحالــي وآليــات العمــل المتبعــة فيــه، وكلــف 

سموه المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب بذلك.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان  
العهــد  ولــي  بحضــور  تــرأس  قــد  الــوزراء 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  مجلــس 
األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفة الجلســة 
الــوزراء  لمجلــس  األســبوعية  االعتياديــة 

بقصر القضيبية امس.
صاحــب  بمنــح  الــوزراء  مجلــس  وأشــاد 
جائــزة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
 2019 للعــام  النرويجيــة  الشــرف  ضيــف 
ولــي  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأعــرب 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
لرئيــس مجلس الــوزراء نيابــة عن مجلس 
الــوزراء عــن خالــص التهانــي والتبريــكات 
لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذا 

التكريــم المســتحق تقديــرا لجهــود ســموه 
فــي تعزيــز خطــوات المجتمــع الدولــي من 
ودعــم  والعالمــي  اإلقليمــي  الســالم  أجــل 
قيــم التعايــش والوئــام بيــن شــعوب العالم 
ودولــه، والــذي يضــاف إلــى ســجل التقدير 
والتكريــم الــذي حظــي بــه صاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء علــى المســتويين 
اإلقليمــي والدولي. وأشــاد مجلس الوزراء 
المملكــة  حققتــه  الــذي  الكبيــر  بالنجــاح 
العربيــة الســعودية بقيادة خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
ســعود عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية 
وولــي عهــده صاحب الســمو الملكي األمير 
محمــد بــن ســلمان آل ســعود فــي تنظيــم 

ونجاح موسم الحج لعام 1440 هـ.

التربيــة  بــوزارة  مســؤول  أوضــح 
رئيــس  مقــال  علــى  -ردا  والتعليــم 
الفريــق السياســي بصحيفــة “البــالد” 
خريــج  أن  الغائــب-  راشــد  الزميــل 
علــى  الحاصــل  الخاصــة  المدرســة 
معــدل %100 الــذي لــم يحصل على 
ألن  الطــب،  بدراســة  األولــى  رغبتــه 
عــدد البعثــات المخصصــة للمــدارس 
الخاصة لدراسة الطب يبلغ 4 مقاعد، 
المتقدميــن  الطلبــة  عــدد  بلــغ  فيمــا 
للحصــول على هــذه المقاعــد األربعة 
مــن الحاصليــن علــى معــدالت 99% 
و%100 مــن المــدارس الخاصــة 25 
طالبــًا وطالبة، مــن بينهم 9 حاصلون 
%100، ممــا يســتدعي  علــى معــدل 
اللجــوء إلــى التفاضل بينهــم باعتماد 
والمقابلــة  القــدرات  اختبــار  نتائــج 

المعــدل  جانــب  إلــى  الشــخصية 
المقاعــد  التراكمــي لتخصيــص هــذه 

القليلة.
وذكر مدير إدارة البعثات والملحقيات 
بالوزارة عيســى الكوهجي أن المعيار 
األساسي في الحصول على البعثة أو 
المنحــة هــو المعــدل التراكمــي بدايًة، 
أمــا اختبــار القــدرات والمقابلــة فــإن 
لهمــا دورًا تكميليــًا تفاضليًا، خصوصا 
عند تســاوي المعــدالت التراكمية بين 
الطلبــة المتنافســين. وذكــر أن نظــام 
مــع  يتشــابه  البحريــن  فــي  البعثــات 
العديــد مــن األنظمــة فــي دول العالم، 
التعــاون  مجلــس  دول  بعــض  ومنهــا 
والواليــات  العربيــة  الخليــج  لــدول 
المتحــدة األميركية والنمســا وألمانيا 

وأستراليا.

“التربية”: 9 طلبة بمعدل 100 
% تنافسوا على 4 بعثات للطب

الفلبينيــة  العمالــة  تحويــالت  ارتفعــت 
العاملة في البحرين في الشــهور الخمســة 
األولى من العام الجاري )حتى نهاية مايو( 
بنســبة 69.7 % لتصــل إلــى 129.5 مليون 
دوالر، مقارنة ب 76.3 مليون دوالر خالل 
الفتــرة المقابلــة مــن العــام الماضــي، وذلك 
حســب البيانــات الرســمية للبنــك المركزي 

الفلبيني.
ويوجــد فــي البحريــن نحــو 58 ألــف مقيم 
فلبينــي )رقــم غيــر رســمي(، يعملــون فــي 
العديــد مــن القطاعــات كالتعليــم والطــب 
والهندســة والمطاعم والخدمات والمنازل 

وغيرها.
تصــدرت  الخليــج،  دول  مســتوى  وعلــى 
مــن  القائمــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
 954.7 بواقــع  التحويــالت  قيمــة  حيــث 
أشــهر  الخمســة  خــالل  دوالر  مليــون 
الماضيــة مــن العــام الحالــي، وبانخفــاض 

سنوي نسبته 1.9 %.

129 مليون دوالر 
تحويالت الفلبينيين 
بالبحرين في 5 أشهر

نشــر القرار إجراء رســمي لتنفيذ أمر ســمو ولــي العهد بإلغــاء “المطور”

“اإلسكان”: ال تعديالت أو تغييرات بـ “مزايا”

أوضحت وزارة اإلسكان أن القرار الوزاري 
المنشــور فــي الجريــدة الرســمية والمتعلق 
ببرنامج تمويل السكن االجتماعي “مزايا”، 
يعــد إجــراًء رســمًيا لتنفيــذ أمر ولــي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 

الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  مجلــس 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة الصادر 
فــي 28 مــارس الماضــي والــذي يقضــي بـــ 
وإلغــاء  مزايــا  ببرنامــج  العمــل  “مواصلــة 
برنامــج مزايــا المطــور”، وهــو األمــر الــذي 
الــوزراء  أتبعــه صــدور قــرار عــن مجلــس 
بالمضمــون ذاتــه. وقالت الــوزارة إن ما تم 

تداولــه مــن معلومــات فــي بعــض الصحف 
المحليــة تتعلــق بمعاييــر جديــدة لبرنامــج 
“مزايــا”، أو تخلــي الــوزارة عــن أي التــزام 
مالي أو قانوني يخص البرنامج ال أســاس 
له من الصحة، وتعتبر اجتهادات صحافية 
لــم تفســر البنــود القانونيــة للقــرار بالمعنى 

الصحيح.

سمو رئيس الوزراء: تطوير برنامج البعثات وآليات عمله
ــم الــحــج ــوس ــلــســعــوديــة فـــي تــنــظــيــم م ــاح الــكــبــيــر ل ــج ــن ــال مــجــلــس الــــــوزراء يــشــيــد ب

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مترئسا، بحضور سمو ولي العهد، جلسة مجلس الوزراء أمس )05(

)٠٦(

)٠()٠٩6(

المحرر االقتصاديمحرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة اإلسكان

القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  لتوجيهــات  تنفيــًذا 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 
آل خليفة باحتساب فواتير هذا العام لحسابات 
المواطنين بالمسكن األول ألشهر يونيو ويوليو 

وأغســطس وفــق فواتير الفتــرة العــام الماضي 
نفســه إذا كانــت أقل من الســنة الحالية، أعلنت 
هيئة الكهرباء والماء لمشتركيها قيامها بتعديل 
مجموع فواتير أشــهر يونيو ويوليو وأغسطس 

في فواتير شهر سبتمبر المقبل بأثر رجعي.

وأكــدت أن هــذه التوجيهات تأتــي ضمن تعزيز 
التوجهــات الرامية إلى اســتدامة مــوارد مملكة 
تطلعــات  تحقيــق  فــي  يصــب  بمــا  البحريــن 
المواطنيــن ويدعــم أهــداف المســيرة التنمويــة 

الشاملة.

تنفيــًذا لتوجيهــات ســمو ولــي العهــد... وبأثــر رجعــي

تعديل فواتير الكهرباء في سبتمبر
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قام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس بزيارة لسالح 
البحرية الملكي البحريني فلدى وصول جاللته كان في االستقبال وزير شئون الدفاع 
الفريــق الركــن عبــدهللا النعيمــي ورئيــس هيئــة األركان الفريــق الركــن ذيــاب النعيمي 

وقائد سالح البحرية الملكي البحريني وعدد من كبار الضباط. 

المتحــدة  الواليــات  الزيــارة ســفير  كمــا حضــر 
األميركيــة الصديقــة جســتن هيكــس ســيبريل 
المركزيــة  بالقيــادة  البحريــة  القــوات  وقائــد 
الفريــق  الخامــس  األســطول  قائــد  األميركيــة 
بحــري جيمــس مالــوي، وقائــد العنصــر البحري 
نائــب  البريطانيــة  الملكيــة  البحريــة  للقــوات 

قائــد القوات البحرية المشــتركة الكمودور دين 
باسيت.

وفي مســتهل الزيارة عزفت الفرقة الموسيقية 
السالم الملكي ترحيبًا بمقدم جاللته.

وأشــاد جاللته بمــا يبذله رجال ســالح البحرية 
الملكي البواسل ألداء رسالتهم السامية النبيلة 

متكاتفيــن صفــًا واحــدًا مع أشــقائهم من رجال 
قوة دفاع البحرين الشــجعان دفاعًا عن الوطن 
ومكتسباته الحضارية، ومشاركتهم المهمة في 
عملية تأمين حرية المالحة العالمية ومكافحة 
القرصنــة فــي المنطقة، مقدرًا جاللتــه ما يبذله 
قائد ومنتسبو سالح البحرية الملكي البحريني 

من جهود مثمرة.
كمــا التقــى جاللته عــددا من ضباط قــوة دفاع 
البحريــن، ومــن مجلــس التعاون لــدول الخليج 
اإلســناد  وحــدة  ضبــاط  مــن  وعــددا  العربيــة، 
البحري األميركي، ومن العنصر البحري للقوات 
تفضــل  حيــث  البريطانيــة،  الملكيــة  البحريــة 

صاحــب الجاللــة الملــك القائــد األعلــى بإلقــاء 
كلمة سامية بهذه المناسبة هذا نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
أبنائي األعزاء منتســبي سالح البحرية الملكي 

البحريني،،،
يطيــب لنا بدايــة، أن نرحب بضيوفنا األفاضل، 
بسفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة 
بالقيــادة  البحريــة  القــوات  وقائــد  البحريــن، 
المركزيــة األميركيــة قائــد األســطول الخامــس 
قائد القوات البحرية المشــتركة، وقائد العنصر 
البحــري للقــوات البحريــة الملكيــة البريطانيــة 

نائب قائد القوات البحرية المشتركة.

كمــا نرحــب بأشــقائنا من دول مجلــس التعاون 
كأبنــاء  اليــوم  فهــم  العربيــة،  الخليــج  لــدول 
البحريــن في دارهم، ونقّدر لقادتهم وشــعوبهم 
مــا يخصــون بــه بالدنــا مــن محبــة ومســاندة ال 

تنقطع، في كافة الظروف واألوقات.
المناســبة  هــذه  فــي  لكــم،  نعــرب  أن  ويســرنا 
الطيبة، عن تقديرنــا الكبير لتعاوننا المتواصل، 
الــذي يأتــي امتــدادًا لعملنا الجماعــي منذ عقود 
طويلة، والمرتكز على إرث عميق من العالقات 
الوثيقــة والتنســيق المشــترك والمنضبــط، فــي 
مجاالت التعاون العسكري واألمني والسياسي 
التــي  المجــاالت،  مــن  وغيرهــا  واالقتصــادي 

تبرهن على جهدنا المشــترك المخلص من أجل 
ذلــك  اإلنجــاز،  مــن  متقدمــة  بلــوغ مســتويات 
الجهــد الــذي تتوحــد فيــه مواقفنــا اليــوم نحــو 

المزيد من الخير والرخاء لدولنا كافة.
ويأتي ما نشــهده من نجاح متواصل لمبادرات 
ســالمة  ليؤكــد  بيننــا،  والتعــاون  التنســيق 
توجهاتنا األمنية والدفاعية، وكأمر يبعث على 
االرتيــاح واالعتــزاز بما تقوم بــه قواتنا معًا من 
دور محوري وبّناء في تعزيز أمننا والدفاع عن 

مصالحنا.
كمــا نجــد فــي تلــك الجهــود النمــوذج المشــّرف 
االحترافيــة  علــى  القائــم  المســؤول،  للعمــل 

جاللة الملك في زيارة لسالح البحرية الملكي البحريني

جاللة الملك يزور مقر وحدة اإلسناد البحري األميركي

المنامة - بنا

العاهل: االلتزام بأمن المنطقة والعمل المشترك مــــــــع دولهـا مرتـكـز لمسـيـرة العـالقـات الوثيـقـة
النجــاح المتواصل لمبادرات التنســيق والتعاون يؤكد ســامة توجهاتنــا األمنية والدفاعية
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العســكري المجــال  العاقــات فــي  إرث عميــق مــن  المتواصــل يرتكــز علــى  تعاوننــا 

جاللته يشيد بجهود 
سالح البحرية الملكي 

في تأمين المالحة 
ومكافحة القرصنة

تكثيف أوجه التعاون 
والتشاور بشأن تطوير 

استراتيجيات العمل في 
ظل التحديات بالمنطقة

نرحب بضيوفنا وأشقائنا 
من دول التعاون فهم 

اليوم كأبناء البحرين 
في دارهم

إلزام الجميع بقوانين حسن 
الجوار واالحترام المتبادل 

لسيادة الدول وعدم التدخل 
في شؤونها

تعاوننا المتواصل 
امتداد لعملنا 
الجماعي منذ 

عقود طويلة

عالقاتنا المتنامية مع 
الواليات المتحدة بناءة 
للمنطقة وتعد نموذًجا 

للتحالفات اإلقليمية

نقّدر لقادة دول التعاون 
وشعوبهم ما يخصون 

به بالدنا من محبة 
ومساندة ال تنقطع 

تعاوننا المستمر عبر 
عقود من التغيرات 
الجيوسياسية محل 

تقديرنا العميق

الدور المحوري 
لقواتنا المشتركة في 
تعزيز أمننا يبعث على 

االرتياح واالعتزاز

األمن واالستقرار 
في العالم يعتمد 
على التدفق الحر 

للتجارة

الجنود البواسل نموذج 
مشّرف للعمل المسؤول 

القائم على االحترافية 
والمهنية في أداء المهام

مالوي: نقف مًعا 
مستعدين للتعاون 

من أجل السالمة 
اإلقليمية وردع أعدائنا

والمهنيــة فــي أداء كافة المهــام بعزم وإخالص، 
ومن أهمها واجب الحفاظ على سالمة المالحة 
للتجــارة  الدوليــة  الممــرات  وتأميــن  البحريــة، 
مســؤولية  جميعــًا  نتحمــل  والتــي  والطاقــة، 
اســتقرار  تجــاه  واجبنــا  منطلــق  مــن  حمايتهــا 

المنطقة والعالم ككل.
وفــي مثل هــذه األوقــات الهامة، فإننــا نجد في 
التزامكــم بأمــن المنطقــة والحــرص علــى العمل 
المشــترك مــع دولهــا، بمثابــة المرتكــز األساســي 
فــي مســيرة عالقاتنــا الوثيقــة، التــي نعمــل مــن 
خاللهــا علــى تكثيف أوجــه التعاون والتنســيق، 
والتشــاور المســتمر حول تطوير اســتراتيجيات 

العمــل فــي ظــل التحديــات والتهديــدات التــي 
يضمــن  وبمــا  أمنهــا،  وتمــس  بالمنطقــة  تحيــط 
إلــزام الجميــع بالقوانيــن واألنظمــة التي تحتكم 
لهــا عالقات حســن الجــوار، واالحتــرام المتبادل 
لســيادة الــدول واســتقاللها، وعــدم التدخل في 

شؤونها الداخلية.
وفــي الختــام، أكرر لكــم تقديري واعتــزازي، مع 
تمنياتــي لكــم بدوام التوفيــق والنجاح في أداء 
دوركــم النبيــل المتمثــل فــي حمل أمانــة الدفاع 

عن األمن والسالم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

أمــس  الملــك  الجاللــة  قــام صاحــب  ذلــك  بعــد 

بزيارة إلى مقر وحدة اإلسناد البحري األميركي 
بالمملكــة، حيــث كان فــي اســتقبال جاللته قائد 
القــوات البحريــة بالقيــادة المركزيــة األميركيــة 
قائــد األســطول الخامس الفريــق بحري جيمس 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  مالــوي، وســفير 

الصديقة جستن هيكس سيبريل.
ولــدى وصــول جاللتــه ُأديــت لجاللتــه التحيــة 
الملكــي  الســالم  وُعــزف  العســكرية  البحريــة 
ترحيبــًا بوصــول جاللتــه، وقــد صافــح جاللتــه 
الخامــس  األســطول  منتســبي  مــن  عــددا 
المشــتركة،  البحريــة  القــوات  ومــن  األميركــي، 
ثــم ُقدم لجاللته شــرح حــول المهــام التي يقوم 

بهــا األســطول الخامــس األميركي فــي المنطقة 
والتعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

وأعرب جاللته عن شــكره لقائد القوات البحرية 
األميركية والســفير األميركــي على هذه الدعوة 
الكريمــة، مؤكــدا جاللتــه أن العالقــة القوية بين 
مملكــة البحريــن والواليات المتحــدة األميركية 

مهمة لألمن البحري اإلقليمي وحرية التجارة.
وقــال جاللتــه “إن األمن واالســتقرار فــي العالم 
وأمنــه  للتجــارة،  الحــر  التدفــق  علــى  يعتمــد 
يحصــل  مــا  علــى  يعتمــد  المطــاف  نهايــة  فــي 
“ مضيًفــا جاللتــه.  الهامــة،  المنطقــة  هــذه  فــي 
“وبالتالــي تعتمــد هــذه المنطقــة علــى الشــراكة 

البحريــن  بيــن مملكــة  االســتراتيجية الحيويــة 
والواليات المتحدة األميركية.”

وأشــار جاللتــه إلــى أن العالقــات المتناميــة بين 
بنــاءة  المتحــدة  والواليــات  البحريــن  مملكــة 
للمنطقــة وتعــد نموذًجــا للتحالفــات اإلقليميــة. 
وقــال جاللتــه: “الشــك فــي أن تعاوننا المســتمر 
عبر عقود من التغيرات الجيوسياسية هو محل 
تقديرنا العميق. ولقد عملنا مًعا لتحقيق أهدافنا 
المشــتركة وإن بلدينــا بحــال أفضل بســبب هذه 

الشراكة الراسخة.”
مــن جانبه، أعــرب الفريق بحــري جيمس مالوي 
عــن اعتــزازه بزيارة جاللة الملــك، قائال مخاطبا 

جاللتكــم  باســتضافة  تشــرفنا  جاللته:”لقــد 
واالســتمرار فــي روح الصداقــة والشــراكة التي 
توثقــت مــن خــالل أكثــر مــن ســبعين عامــا مــن 
الثقة والمصلحة المشــتركة بين مملكة البحرين 

والواليات المتحدة”.
وأضــاف الفريــق بحــري جيمــس مالــوي: “كانت 
لقيادتكــم الثابتــة وكرمكــم أهميــة بالغــة لألمــن 
اإلقليمــي ومنــح األســطول الخامــس داًرا فــي 

مملكة البحرين”.
وتابــع: “مًعــا نقــف مســتعدين للتعــاون مــن أجل 
ضمان األمن والسالمة اإلقليمية وردع أعدائنا”.



نقــل النائــب يوســف زينــل عــن رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة، تأكيد سموه 
المفتوحــة  األبــواب  سياســة  اســتمرار 
واإلصغــاء للهمــوم الشــعبية، وتكريــس 
مبــدأ التعاون بين الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية.وأضاف في بيان أمس أن 
ســموه شــدد علــى أن أبــواب الحكومــة 
الشــعب؛  لممثلــي  مفتوحــة  دائمــا 
لالستماع إليهم وتبادل الرأي في كل ما 
يخص الشــأن الوطني، فالجميع شركاء 
في تحمل المسؤولية والعمل كمنظومة 
والمواطنيــن.  الوطــن  لخدمــة  واحــدة، 
األحــد،  التقــى،  قــد  نيابــي  وفــد  وكان 
صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء 
عديــدة  ملفــات  ســموه  مــع  مســتعرضا 
فــي إطــار التعــاون بين الســلطتين وبما 
يحقــق مصالح المواطنين. وأوضح أننا 
بحثنــا مــع ســموه ملفــات عــدة تحتــاج 
للحلحلــة، مــن بينهــا ملف بعثــات وزارة 

شــهادات  واعتمــاد  والتعليــم،  التربيــة 
الصينيــة،  الطــب  جامعــات  خريجــي 
وملــف توظيــف األطباء، كذلــك تطرقنا 
الحتياجات المناطق والناس من مرافق 
وخدمات. وقال إن سموه أبدى اهتماما 
باحتياجــات المحاميــن وحــث الســلطة 
التشــريعية لإلسراع في مناقشة وإقرار 
قانون المحاماة بما يليق بالمهنة؛ كونها 

قضاء واقفا.
ونوه بتجاوب وتفاعل ســموه مع جميع 
الملفــات المطروحــة والمطالــب النيابية 

واألهلية المرفوعة.

بيــن  أمــس  صبــاح  هاتفــي  اتصــال  جــرى 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة وأخيه 
أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو 
الصبــاح،  الجابــر  األحمــد  صبــاح  الشــيخ 
بعــد  صحتــه  علــى  خاللــه  ســموه  اطمــأن 
العــارض الصحــي الــذي تعــرض لــه أخيــرا، 

التــي  الطبيــة  الفحوصــات  بنجــاح  وهنــأه 
أن  القديــر  العلــي  المولــى  ســائال  أجراهــا، 
دولــة  أميــر  الســمو  صاحــب  علــى  يديــم 
الكويت الشــقيقة موفــور الصحة والعافية 
وأن يحفظ ســموه لمواصلة مســيرة الخير 

والتقدم لدولة الكويت وشعبها الشقيق.
الكويــت  دولــة  أميــر  أعــرب  جانبــه،  مــن 
صبــاح  الشــيخ  الســمو  صاحــب  الشــقيقة 

األحمــد الجابــر الصبــاح عن خالص شــكره 
الملكــي  الســمو  وتقديــره ألخيــه صاحــب 
رئيس الوزراء على مشــاعر ســموه النبيلة، 
التــي تعكس عمق روابــط األخوة والمحبة 
البلديــن  بيــن  تجمــع  التــي  التاريخيــة 
أن  لســموه  الشــقيقين، متمنيــا  والشــعبين 
ولمملكــة  والعافيــة،  بالصحــة  هللا  يمتعــه 

البحرين وشعبها دوام التقدم واالزدهار.

عبداألمير: توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن البعثات أعادت األمل

سمو رئيس الوزراء يطمئن هاتفًيا على صحة أمير الكويت

الماليــة  الشــؤون  لجنــة  عضــو  أشــادت 
واالقتصاديــة ونائــب رئيــس لجنة الشــباب 
عبداألميــر،  زينــب  النائــب  والرياضــة 
بتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
أمــس لدى ترؤســه لجلســة مجلــس الوزراء 
البعثــات  برنامــج  بتطويــر  األســبوعية 

المتبعــة  العمــل  وآليــات  الحالــي  الدراســية 
األعلــى  المجلــس  ســموه  وتكليــف  فيــه، 

لتطوير التعليم والتدريب بذلك. 
وأشــادت النائب عبداألمير بســرعة تجاوب 
خصوًصــا  المواطنيــن،  همــوم  مــع  ســموه 
القضايا الملحة التي تمس مباشرًة أمورهم 

المعيشية.
وأكــدت أن توجيهــات ســموه أعــادت األمل 
فــي نفــوس المواطنيــن الذيــن لــم ينصفهم 

توزيــع  فــي  بــه  المعمــول  الحالــي  النظــام 
البعثــات، مشــيرًة إلــى أن مجــازاة “الطالــب 
المجــد علــى مثابرتــه هو أمــر بالــغ األهمية؛ 
مســتقبل  رايــة  ســيحمل  مــن  هــو  ألنــه 
الوطــن الغالــي، ويمثــل هــو حاضــره وغــده 
الجهــات  عبداألميــر  وطالبــت  المشــرق”. 
المعنية بالشفافية في توزيع البعثات ونشر 
أســماء المبتعثيــن مــع مــا حصلــوا عليه من 
تخصصات ومعدالتهم لقطع الشك باليقين.

يوسف زينل

المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
برقيــة تهنئة إلى رئيس جمهورية 
بمناســبة  ادر؛  جانــوس  هنغاريــا 

ذكرى يوم الدستور لبالده. 

البرقيــة  فــي  جاللتــه  وأعــرب 
لــه  عــن أطيــب تهانيــه وتمنياتــه 
موفور الصحة والسعادة ولشعب 
جمهوريــة هنغاريا الصديق مزيدا 

من التقدم واالزدهار.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
برقيــة شــكر جوابيــة مــن رئيســة 
جمهوريــة كرواتيا كوليندا غرابار 
برقيــة  علــى  ردا  كيتاروفيتــش؛ 
جاللتــه المهنئــة لها بمناســبة يوم 

الدولة لجمهورية كرواتيا.
وأعربــت فــي البرقيــة عــن أطيب 
تهانيهــا وتمنياتهــا لجاللــة الملــك 
والســعادة،  الصحــة  موفــور 
ولشــعب مملكــة البحريــن بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.

جاللة الملك يهنئ رئيس هنغاريا

... ويتلقى شكر رئيسة كرواتيا

المنامة - بنا

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
برقيــة تهنئة إلــى أخيه عاهل المملكة 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  المغربيــة 
محمد الســادس؛ بمناسبة ذكرى ثورة 

الملك والشعب.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب 
تهانيــه وتمنياتــه لــه موفــور الصحــة 
والســعادة ولشــعب المملكــة المغربية 
الشــقيق مزيــدا من التقــدم واالزدهار 

في ظل قيادة جاللته الحكيمة.
وأشــاد جاللته بعمق العالقات الطيبة 
التــي تربــط بيــن البلديــن والشــعبين 
تطــور  مــن  تشــهده  ومــا  الشــقيقين 
ونمــو. وبعــث رئيس الــوزراء صاحب 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
ســلمان آل خليفــة برقيــة تهنئــة إلــى 
أخيه عاهل المملكة المغربية صاحب 
الجاللة الملك محمد الســادس، وذلك 
بمناســبة ذكرى ثورة الملك والشــعب، 
ضمنها ســموه خالــص تمنياته لجاللة 
ملــك المملكــة المغربيــة دوام الصحــة 
والســعادة ولشــعب المغــرب الشــقيق 
التقــدم والتطــور فــي ظــل  اضطــراد 

مشــيًدا  الحكيمــة،  جاللتــه  قيــادة 
ســموه بالعالقــات األخويــة الوطيــدة 
التــي تربــط بيــن البلديــن والشــعبين 

الشقيقين.
الملكــي  الســمو  صاحــب  بعــث  كمــا 
رئيــس الــوزراء برقيــة تهنئــة مماثلــة 
إلــى أخيــه رئيــس الحكومــة بالمملكة 
المغربية ســعد الديــن العثماني، مهنًئا 

سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية.
وبعــث ولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
تهنئــة  برقيــة  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
إلــى عاهــل المملكــة المغربية صاحب 
الســادس؛  محمــد  الملــك  الجاللــة 
بمناســبة ذكرى ثورة الملك والشــعب، 
عّبــر ســموه فيهــا عــن صــادق تهانيــه 
الصحــة  وافــر  لجاللتــه  وتمنياتــه 
والســعادة ولشــعب المملكــة المغربية 
الشــقيق كل النماء واالزدهار في ظل 
قيادة جاللته الحكيمة، مشيًدا سمّوه 
بمتانــة العالقــات الطيبــة التــي تجمع 
علــى  الشــقيقين  والشــعبين  البلديــن 

األصعدة كافة.

البحرين تهنئ ملك المغرب

04local@albiladpress.com
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زينل: سمو رئيس الوزراء يتفاعل مع جميع الملفات

زينب عبد األمير

البحرين قطعت أشواطا في التنمية المستدامة
الوعي من  لمزيد  تحتاج  التغيرات  العهد:  ولي  وسمو  الوزراء  رئيس  سمو 

صاحــب  الــوزراء  رئيــس  اســتقبل 
بــن  الملكــي األميــر خليفــة  الســمو 
ســلمان آل خليفــة بقصــر القضيبية 
أمس ولي العهد نائب القائد األعلى 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة. 
أن  ســموهما  أكــد  اللقــاء،  وخــالل 
أن  اســتطاعت  البحريــن  مملكــة 
تقطــع أشــواطا كبيــرة فــي مجــال 
شــتى  فــي  المســتدامة  التنميــة 
المجــاالت، مرتكــزة فــي ذلــك علــى 
البــالد  عاهــل  الحكيمــة  الــرؤى 
بــن  الملــك حمــد  الجاللــة  صاحــب 
عيســى آل خليفــة وســواعد أبنائها 
الذيــن أثبتــوا قدرتهم علــى التفوق 

واإلبداع في شتى المواقع.
تعزيــز  أن  علــى  ســموهما  وشــدد 
االســتثمارية  البيئــة  جاذبيــة 
الســتدامة  متجــددة  آفاقــا  يفتــح 
النمــو االقتصــادي ويعــزز مــن قــوة 
ومتانــة االقتصــاد الوطني في ظل 
العالميــة،  االقتصاديــة  التحديــات 
متســارع،  بشــكل  تتزايــد  التــي 
مشــيرين ســموهما إلــى مــا تتمتــع 
بــه مملكــة البحريــن مــن مقومــات 
تنافســية  مــن  عــززت  عديــدة 
اقتصادهــا ومرونتــه فــي مواجهــة 

مختلف التحديات.

آخــر  ســموهما،  اســتعرض  كمــا 
الســاحتين  علــى  المســتجدات 
أكــد  إذ  والدوليــة،  اإلقليميــة 

ســموهما أن التغيــرات المتســارعة 
التي تشــهدها المنطقة والعالم وما 
تشــهده بعــض الــدول مــن أحــداث 

الوعــي  مــن  مزيــد  إلــى  تحتــاج 
لحفــظ  البنــاء  والعمــل  والتماســك 

أمنها واستقرارها.

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد

المنامة - بنا

سمو أمير دولة الكويت

القضيبية - مجلس الشورى

التشــريعية  الشــؤون  لجنــة  رئيــس  أكــدت 
والقانونيــة بمجلس الشــورى المحامية دالل 
الــوزراء صاحــب  رئيــس  أن توجيــه  الزايــد 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة، لوزارتي العدل والشــؤون اإلســالمية 
الشــورى  مجلســي  وشــؤون  واألوقــاف 
والنــواب إلــى التعــاون مع جمعيــة المحامين 
البحرينية والتنســيق مع الســلطة التشريعية 
إلصــدار قانــون المحامــاة الجديــد، سُيســهم 
المحاميــن، كمــا ســينهض  فــي تعزيــز عمــل 
بدورهــم المحــوري والمهــم فــي الدفــاع عــن 

مختلف القضايا أمام السلطة القضائية.
وأشادت الزايد بتوجيه سمو رئيس الوزراء، 
تعزيــز  علــى  ســمّوه  حــرص  يعكــس  إنــه  إذ 
التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية 
ذات  الجهــات  مختلــف  وبيــن  والتنفيذيــة 

العالقة بالتشريعات الوطنية.
وأشــارت إلــى أن قانــون المحامــاة الجديــد 
هــو أحــد المنجــزات التــي يفخــر بهــا مجلس 

الشورى، مبينة أنها تقدمت مع عضو مجلس 
ســابًقا  العريــض  ربــاب  المحاميــة  الشــورى 
باقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة، 
أكثــر  أصبحــوا  المحاميــن  أن  إلــى  مشــيرة 
حاجة لتســهيل عملهم ومهامهم، بما يمكنهم 
مــن ســرعة وســهولة الحصــول علــى أوراق 
الدعــاوى المتعلقــة بالقضايا التــي يتابعونها؛ 
ليتمكنوا من تقديم ردودهم ودفوعاتهم في 

المواعيد المحددة.
مملكــة  فــي  المحامــاة  مهنــة  أن  وأكــدت 
ملحوًظــا؛  وتقدًمــا  تطــوًرا  تشــهد  البحريــن 
مــن  المهمــة  هــذه  بــه  تحظــى  مــا  بفضــل 
اهتمــام ورعايــة مــن لــدن القيــادة الحكيمــة، 
الصعوبــات  تذليــل  علــى  كبيــر  وحــرص 
وتجــاوز التحديــات التــي تواجــه المحامين. 
صــدر  النافــذ  المحامــاة  قانــون  أن  وذكــرت 
فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، وهــو األمــر 
الــذي يجعــل الحاجــة ملحــة لوجــود قانــون 
جديــد يواكــب المتغيــرات والتطــورات التي 
تشــهدها هــذه المهنــة، ســواًء على المســتوى 
المحلــي أو الدولي. وأعربت الزايد عن ثقتها 

فــي أن تتضافر الجهود الوطنية والمســاعي 
الحثيثــة بين الجهــات ذات العالقة، من أجل 
أن يصدر قانون المحاماة، خصوًصا مع قرب 
بــدء الســنة القضائيــة الجديــدة. كمــا أكــدت 
رئيس لجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية 
أن مجلس الشــورى ســيحرص علــى التعاون 
والتشاور مع مختلف الجهات الحكومية؛ من 
أجــل تحديــث وتعزيــز منظومة التشــريعات 
بالقطاعــات  المرتبطــة  خصوًصــا  الوطنيــة، 

الحيوية والمهمة.

أشــاد النائب عبدهللا الدوســري بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بسرعة توفير أرض لبناء المركز 
الصحــي فــي منطقة البديع خــال اجتماع مجلس الــوزراء أمس، مؤكدا 
أن اهتمــام ســموه بأبنائه المواطنيــن وضمان توفير الرعاية الصحية لهم 
ليس بغريب عليه، وهو دائما ما عودنا على هذا االهتمام بما من شأنه أن 

يضمن العيش الكريم وتوفير جميع متطلبات الرعاية واالهتمام.

ســرعة  أن  إلــى  الدوســري  وأشــار 
توفيــر أرض لبنــاء المركــز الصحــي 
لمنطقــة البديــع ســتعود بالنفــع على 
أبنــاء البديــع الذيــن ينتظــرون بنــاء 
المركــز الصحــي لتوفيــر المتطلبات 
بباقــي  أســوة  للمنطقــة  الصحيــة 

مناطق وقرى المملكة.
الــوزراء  رئيــس  ســمو  أن  وبّيــن 
علــى  الحــرص  كل  حريــص 
اســتكمال المشــروعات كافــة التــي 
توفيــر الحيــاة الكريمــة للمواطنيــن 

والمقيمين على هذه األرض الطيبة، 
وأن توجيهات سموه كانت واضحة 
مجلــس  أعضــاء  اســتقباله  خــالل 
األســبوعي  مجلســه  فــي  النــواب 
بضــرورة توفير كل الخدمات، مبينا 
والزالــت  كانــت  ســموه  أبــواب  أن 
إلــى  لالســتماع  للجميــع؛  مفتوحــة 
الطلبات وتوفيرها في أســرع وقت 

وهو ما عودنا عليه.
معبــرا  تصريحــه  الدوســري  وختــم 
عــن شــكره وتقديره باســمه وباســم 

بالمحافظــة  الثالثــة  الدائــرة  أهالــي 
الشمالية لسمو رئيس الوزراء؛ على 
لفتتــه الكريمــة بســرعة توفير أرض 
لبنــاء المركــز الصحــي فــي منطقــة 
ســموه  بحــرص  مشــيدين  البديــع 
علــى االرتقــاء بمســتوى الخدمــات 
مختلــف  فــي  للمواطنيــن  المقدمــة 

نواحي الحياة.

دالل الزايد عبدالله الدوسري

الزايد: توجيه سموه بشأن قانون المحاماة يعزز عمل المحامين الدوسري: سموه حريص على تلبية احتياجات المواطنين
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ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء بقصر 

القضيبية أمس. وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

صاحــب  بمنــح  الــوزراء  مجلــس  أشــاد 
جائــزة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
 ،2019 للعــام  النرويجيــة  الشــرف  ضيــف 
وأعــرب صاحب الســمو الملكــي ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الوزراء نيابة عــن مجلس الوزراء 
عــن خالــص التهانــي والتبريــكات لصاحب 
الســمو الملكي رئيس الوزراء بهذا التكريم 
المســتحق؛ تقديرا لجهود سموه في تعزيز 
خطوات المجتمع الدولي من أجل الســام 
اإلقليمــي والعالمــي ودعــم قيــم التعايــش 
والوئــام بيــن شــعوب العالم ودولــه، والذي 
والتكريــم  التقديــر  ســجل  إلــى  يضــاف 
الملكــي  الســمو  بــه صاحــب  الــذي حظــي 
رئيــس الــوزراء على المســتويين اإلقليمي 

والدولي.
بالزيــارة  الــوزراء  مجلــس  رحــب  بعدهــا 
البــاد  إلــى  بهــا  ســيقوم  التــي  المرتقبــة 
الصديقــة  الهنــد  جمهوريــة  وزراء  رئيــس 
المرافــق،  والوفــد  مــودي  نارينــدرا  دولــة 
مؤكــدا المجلــس أهميــة هــذه الزيــارة فــي 
دعم عاقــات الصداقــة البحرينية الهندية 
الوطيدة ورفد التعاون الثنائي بينهما على 

مختلف المستويات.
ثــم أشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء باإلنجــازات التــي يحققهــا شــباب 
الرياضــي  القطــاع  فــي  البحريــن  مملكــة 
التاريخــي  الرياضــي  اإلنجــاز  وآخرهــا 
القــدم  لكــرة  الوطنــي  البحريــن  لمنتخــب 
بفوزه ببطولة غرب آســيا التي أقيمت في 
جمهوريــة العــراق أخيــرا، وعلــى مــا قدمه 
الاعبــون والــكادر اإلداري والمدربــون مــن 

جهد وعطاء في تلك البطولة.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الكبير 
الــذي حققتــه المملكــة العربيــة الســعودية 
بقيــادة عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود وولي عهــده صاحب 
الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان آل 
ســعود فــي تنظيــم ونجــاح موســم الحــج 
للعــام 1440 هـــ، بفضــل االهتمــام والرعاية 
الحرميــن  خــادم  حكومــة  توليهــا  التــي 
الحــرام  هللا  بيــت  لضيــوف  الشــريفين 
وحرصهــا المتواصــل علــى تقديــم وابتكار 
أداء  لتيســير  وأرقاهــا  الخدمــات  أجــود 
أمــام  يســر وســهولة  بــكل  الحــج  مناســك 

ضيوف الرحمن.
مجلــس  أدان  صلــة،  ذي  صعيــد  وعلــى 
الــوزراء االعتداء اإلرهابي الذي اســتهدف 
حقــل الشــيبة البترولــي بالمملكــة العربيــة 
الســعودية مــن قبــل الميلشــيات الحوثيــة 
اإلرهابيــة، مؤكــدا المجلــس تضامنــه التام 
مــع المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 
وتأييــده المطلــق لجميــع اإلجــراءات التي 
تتخذهــا للحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها 
وفــي صــد اإلعمــال اإلرهابيــة كافــة التــي 
تحــاول النيــل منهــا. وحــذر المجلــس مــن 
النفطيــة  المنشــآت  اســتهداف  مخاطــر 
والمســاس بســامة البنية التحتية للطاقة 
لاقتصــاد  تهديــد  مــن  ذلــك  يمثلــه  وبمــا 
العالمــي يســتوجب علــى المجتمــع الدولي 
االضطــاع بمســؤولياته في صد مثل هذه 

الجرائم اإلرهابية.
بتوقيــع  الــوزراء  مجلــس  رحــب  بعدهــا 
وثيقــة اإلعــان الدســتوري فــي جمهوريــة 
الســودان الشــقيقة، ووصفهــا بأنهــا خطوة 
تاريخيــة فــي تحقيــق الســام والمصالحة 
والحفــاظ على أمن الســودان واســتقراراه 
بما يلبي طموحات شعبه الشقيق في بناء 

المستقبل الذي ينشده.
الملكــي  الســمو  وّجــه صاحــب  ذلــك،  بعــد 
والشــؤون  العــدل  وزارة  الــوزراء  رئيــس 
شــؤون  ووزارة  واألوقــاف  اإلســامية 
مجلســي الشــورى والنــواب إلــى التعــاون 
مع جمعية المحامين البحرينية والتنســيق 
قانــون  إلصــدار  التشــريعية  الســلطة  مــع 

مــع  متناســبا  ليكــون  الجديــد  المحامــاة 
وجــه  كمــا  الدوليــة،  المســتجدات  أحــدث 
ســموه وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية 
أمــام  المعوقــات  تذليــل  إلــى  واألوقــاف 
بتنفيــذ األحــكام،  المحاميــن فيمــا يتعلــق 
إلــى  المذكــورة  الــوزارة  ســموه  وكلــف 
لتطويــر  القضائيــة  الســلطة  مــع  التنســيق 

يختــص  فيمــا  المحامييــن  مــع  العمــل 
بإجــراءات إدارة التنفيــذ وتطويــر النظــام 
اإللكتروني الحالي؛ ليكون أكثر فعالية في 

هذا الشأن.
من جانب آخر، أمر صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء بتطويــر برنامــج البعثــات 
الدراســية الحالــي وآليــات العمــل المتبعــة 
فيه، وكلف سموه المجلس األعلى لتطوير 

التعليم والتدريب بذلك.
وفــي إطــار متابعــة صاحب الســمو الملكي 
المناطــق  الحتياجــات  الــوزراء  رئيــس 
والقــرى المختلفــة من الخدمــات والمرافق 
الحكومية، فقد وّجه ســموه إلى اســتكمال 
االحتياجــات الخدميــة فــي مدينــة خليفة 
المركــز  إنشــاء  مشــروع  فــي  واإلســراع 
إلــى  ســموه  وجــه  كمــا  فيهــا،  الصحــي 
بمدينــة  الخدميــة  المتطلبــات  اســتكمال 
تخصيــص  إتمــام  فــي  واإلســراع  ســلمان 
الموقــع لبنــاء مشــروع المركــز الصحي في 
البديع، فيما وجه سموه إلى تطوير أعمال 
البنية التحتيــة في العكر والزالق ومتابعة 
تلبية االحتياجات اإلسكانية في جدالحاج 
وجنوســان والقــرى المجــاورة، بينمــا وجه 
ســموه أيضا بدراســة إنشــاء ســوق شــعبي 
في دمستان، وكلف صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء اللجنــة الوزارية للمشــاريع 
التنمويــة والبنية التحتيــة بمتابعة ما جاء 

أعاه.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء يشيد بالنجاح الكبير للسعودية في تنظيم الحج
ســمو رئيــس الوزراء يوجه إلصــدار قانون المحاماة ليكون متناســبا مع أحدث المســتجدات الدولية

سمو رئيس الوزراء مترئسا، بحضور سمو ولي العهد، جلسة مجلس الوزراء أمس
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سمو ولي العهد يهنئ سمو 
رئيس الوزراء بالتكريم المستحق

سموه يوجه الستكمال الخدمات 
في مدينتي خليفة وسلمان

الثالثاء
20 أغسطس 2019 
19 ذو الحجة 1440

بعــد ذلــك نظر المجلــس في المذكــرات المدرجة 
علــى جدول أعماله واتخذ بشــأنها مــن القرارات 

ما يلي:
أوال: وافــق مجلــس الوزراء علــى انضمام مملكة 
البحريــن إلــى االتفاقيــة متعــددة األطــراف بيــن 
الســلطات المختصــة بشــأن تبــادل التقاريــر بين 
الدول ذات الصلة، ضمن متطلبات التزام مملكة 
مكافحــة  مشــروع  معاييــر  بتطبيــق  البحريــن 
تــآكل الوعــاء الضريبــي وتحويل األربــاح، وقرر 
المجلــس اتخــاذ باقــي اإلجــراءات الدســتورية 
االتفاقيــة،  هــذه  علــى  للتصديــق  والقانونيــة 
وذلــك في ضــوء التوصية المرفوعــة من اللجنة 

الوزاريــة للشــؤون القانونية والتشــريعية والتي 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  معالــي  عرضهــا 

رئيس اللجنة المذكورة.
مشــروع  علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  ثانيــا: 
التأســيس  اتفاقيــة  علــى  بالتصديــق  قانــون 
والنظام األساســي لشركة المدفوعات الخليجية 
والمرافقــة لمشــروع القانون أعــاه وإحالته إلى 
السلطة التشــريعية وفق اإلجراءات الدستورية 
والقانونيــة، وذلــك في ضوء المذكــرة المرفوعة 
لهــذا الغــرض مــن معالــي نائــب رئيــس مجلــس 
للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  رئيــس  الــوزراء 

القانونية والتشريعية.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية 
تجنب االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب 
على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب 
الضريبــي بين حكومــة مملكة البحرين واالتحاد 
الفيدرالــي السويســري والبروتوكــول المرفق لها 
والتــي عرضها وزيــر المالية واالقتصــاد الوطني 
نائــب رئيــس اللجنــة الوزاريــة للشــؤون الماليــة 

واالقتصادية والتوازن المالي.
رابعا: اســتعرض مجلس الوزراء نتائج الدراســة 
ونظــام  الصحيــة  المراكــز  وضــع  عــن  الشــاملة 
ســاعات عملهــا، فــي إطار الحرص على تحســين 
مســتوى جــودة الخدمــات الصحيــة لتكــون فــي 

متناول جميع السكان في مختلف المناطق وفي 
كل األوقــات؛ لضمان تمتع المواطن بالكفاية من 
الخدمــات الطبية والرعايــة الصحية، إذ عرضت 
واتخــذ  الدراســة،  هــذه  نتائــج  الصحــة  وزيــرة 

المجلس حيالها القرارات المناسبة.
اللجنــة  فــي  للدراســة  المجلــس  أحــال  خامســا: 
الوزارية للشــؤون المالية واالقتصادية والتوازن 
المالــي مشــروع توســعة كل مــن مركــز الكويــت 
الصحي ومركز الباد القديم، في ضوء المذكرة 

التي رفعتها لهذا الغرض وزيرة الصحة.
الــوزارات  الــوزراء  مجلــس  كلــف  سادســًا: 
والجهات ذات العاقة بتنفيذ األجندة الحضرية 

الجديــدة ومتابعتها وأن تتولــى اللجنة الوطنية 
مــع  األجنــدة  هــذه  تنفيــذ  متابعــة  للمعلومــات 
الــوزارات والجهــات ذات العاقــة لضمان تكامل 
الجهــود الوطنيــة فــي هــذا الشــأن، فــي ضــوء 
المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من ســعادة وزير 

اإلسكان.
الحكومــة  رد  الــوزراء  مجلــس  بحــث  ســابعا: 
علــى اقتــراح برغبــة مرفوع من مجلــس النواب 
بشــأن إحياء الطلب اإلسكاني الفاقد لشرط رب 
األســرة، في ضوء التوصية المرفوعة بشأنه من 
اللجنة الوزارية للشــؤون القانونية والتشريعية، 

وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

قرارات المجلس

ياسر الناصر



أوضح مسؤول بوزارة التربية والتعليم - ردا على مقال رئيس الفريق السياسي بصحيفة “البالد” الزميل راشد الغائب - أن خريج المدرسة الخاصة 
الحاصل على معدل  %100 الذي لم يحصل على رغبته األولى بدراســة الطب؛ ألن عدد البعثات المخصصة للمدارس الخاصة لدراســة الطب يبلغ 
4 مقاعد، فيما بلغ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على هذه المقاعد األربعة من الحاصلين على معدالت 99 % و100 % من المدارس الخاصة 25 
طالبــا، مــن بينهــم 9 حاصلــون علــى معدل 100 %، ما يســتدعي اللجوء إلى التفاضل بينهــم باعتماد نتائج اختبار القدرات والمقابلة الشــخصية إلى 

جانب المعدل التراكمي لتخصيص هذه المقاعد القليلة.
وذكر مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم عيسى الكوهجي أن المعيار األساس في الحصول على البعثة أو المنحة هو المعدل 

التراكمي بدايًة، أما اختبار القدرات والمقابلة فإن لهما دوًرا تكميلًيا تفاضلًيا، خصوصا عند تساوي المعدالت التراكمية بين الطلبة المتنافسين.
وبخصــوص التســاؤل الــوارد بالمقــال عــن طلب نماذج بلدان تطبق النمــوذج البحريني لالبتعاث، رد الكوهجي أن هذا النظام يتشــابه مع العديد من 
األنظمة في دول العالم، ومنها بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والواليات المتحدة األميركية والنمســا وألمانيا وأســتراليا. وفيما 

يأتي رد الوزارة:
باإلشارة إلى ما ورد في مقال الكاتب راشد الغائب بجريدة “البالد” في عددها الصادر يوم االثنين الموافق 19 أغسطس 2019م من تساؤالت حول 
نظام البعثات، عّبر عيســى الكوهجي مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم عن شــكره للكاتب على ما طرحه من تســاؤالت تمّكن 

الوزارة من توضيح األمر للرأي العام على النحو التالي، وبحسب النقاط التي ذكرها الكاتب المحترم:

أوًل:«أن جميع الطلبة المتفوقين ««
البحرينيين من خريجي المدارس 

الحكومية والخاصة الحاصلين على 
90 % فما فوق يحصلون بالضرورة 

على بعثة أو منحة دراسية، بغض 
النظر عن نتائجهم في اختبار القدرات 

والمقابلة الشخصية، وبذلك يكون 
المعيار األساسي في الحصول على 

البعثة أو المنحة هو المعدل التراكمي 
بدايًة، أما اختبار القدرات والمقابلة 

فإن لهما دوًرا تكميلًيا تفاضلًيا، خاصًة 
عند تساوي المعدالت التراكمية بين 

الطلبة المتنافسين، ومثال على ذلك، 
أن 9 طالب وطالبات من المدارس 

الخاصة قد حصلوا على معدل تراكمي 
100 %، وجميعهم كان خيارهم األول 

هو الطب، في حين أن عدد المقاعد 
المخصصة للتنافس لطلبة المدارس 
الخاصة هو 4 مقاعد فقط، بما يعني 

أن 5 من بين الحاصلين على 100 % 
ال يمكن أن يحصلوا على مقاعد في 
هذا التخصص، ويتم حل هذا األمر 

من خالل اللجوء إلى اختبار القدرات 
كجانب تفاضلي.

ثانًيا: بخصوص التساؤل حول ««
طبيعة اآللية المعتمدة للتنافس على 
البعثات، فإن هذا النظام يتشابه مع 
العديد من األنظمة في دول العالم، 

ومنها بعض دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية والواليات 

المتحدة األميركية والنمسا وألمانيا 
وأستراليا، فعلى سبيل المثال 

يتطلب الحصول على بعثة ضمن 
برنامج خادم الحرمين الشريفين 

لالبتعاث إضافًة إلى المعدل 
التراكمي اجتياز االختبارات العلمية 

والمهنية والمقابالت الشخصية 
والمفاضالت األكاديمية، كما أن 
بعض الدول تأخذ بعين االعتبار 

المعدل التراكمي والمقابلة الشخصية 
من دون اختبار القدرات، واألخرى 

تأخذ بالمعدل التراكمي واختبار 
القدرات، ولكن الوزارة اختارت 
تنويع مصادر التقويم، باعتماد 

المعدل التراكمي كأساس، وإضافة 
اختبار القدرات والمقابلة، وذلك 

بهدف تفاضلي، إضافًة إلى التعرف 
على اتجاهات الطالب وميوله 

األكاديمية ومدى اكتسابه للمهارات 
الدراسية، ولكن يظل التنافس على 

هذه البعثات الدراسية قائًما على 
أسس موضوعية شفافة.

ثالًثا:«بالنسبة لتخصيص 12 رغبة ««
للتسجيل اإللكتروني للبعثات، 

أوضح الكوهجي أن هذا اإلجراء 
يهدف إلى منح الطلبة فرصًة أكبر 

في الحصول على البعثات، خصوًصا 
أصحاب المعدالت العالية، مع العلم 
بأنه بإمكان الطالب تسجيل رغبات 

أقل من 12 من التخصصات التي 
يرغب فعلًيا في دراستها، وفي هذه 
الحالة تتقلص فرصته في الحصول 

على بعثة، وإذا لم يسعفه المعدل 
التنافسي فإنه يتحول إلى المنحة 

المالية الدراسية.

رابًعا: أن عدد المقاعد الدراسية ««
المتوافرة محدود، في حين أن 

رغبات الطلبة المتجهة نحو مجال 
الطب على سبيل المثال تتجاوز 

المئات من المتفوقين من أصحاب 
المعدالت العالية، أما بخصوص 

المثال الوارد في المقال بشأن 
الطالب خريج المدرسة الخاصة 
الحاصل على معدل 100 % ولم 

يحصل على رغبته األولى بدراسة 
الطب، فإن عدد البعثات المخصصة 

للمدارس الخاصة لدراسة الطب يبلغ 
4 مقاعد، اثنان للبنين واثنان للبنات، 

فيما بلغ عدد الطلبة المتقدمين 
للحصول على هذه المقاعد األربعة 

من الحاصلين على معدالت 99 
% و100 % من هذه المدارس 

)25 طالًبا وطالبة(، من بينهم )9( 
حاصلون على معدل 100 %، مما 

يستدعي اللجوء إلى التفاضل 
بينهم باعتماد نتائج اختبار القدرات 

والمقابلة الشخصية إلى جانب 
المعدل التراكمي لتخصيص هذه 

المقاعد القليلة.

خامًسا:«بالنسبة لمدى ارتباط خطة ««
البعثات بحاجات سوق العمل، فإن 

هذه الخطة يتم إعدادها سنوًيا 
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة 

في المملكة، بالنظر إلى االحتياجات 

التي ترد إلى الوزارة من الوزارات 
والمؤسسات الحكومية، بحيث 
يتم استقراء هذه االحتياجات، 

ويضاف إليها احتياجات الوزارة، 
ويتم عكسها على الخطة، كما يتم 

إعداد الخطة في ضوء ما هو متاح 
من مقاعد في الجامعات وبحسب 

اإلمكانيات المتاحة.

سادًسا: أما بخصوص ما أشار إليه ««
الكاتب بشأن تخصص المحاسبة 

كمثال، والذي وكما جاء في المقال 
“تخصص فائض، وبال شواغر، 

ومعظم خريجيه عاطلون”، فوجب 
التوضيح بأن خطة البعثات ال 
تبنى على أساس سنوي، وإنما 

على أساس احتياجات البلد من 
الخمس إلى العشر سنوات القادمة 

على األقل، حيث من المتوقع أن 
تستوعب الفترة القادمة خريجي 

هذا التخصص، وتظهر الحاجة 
إلى المزيد من خريجيه، فال توجد 
جهة حكومية أو خاصة ال تحتاج 
إليه، إلى جانب أن برامج اإلحالل 

والبحرنة والتقاعد تستدعي وجود 
خريجين من هذا التخصص في 

سوق العمل.

سابًعا: بالنسبة لعدم نشر أسماء ««
المبتعثين والبعثة الحاصلين عليها 

ومعدالتهم، فقد سبق للوزارة أن 
أوضحت رأيها في هذا األمر أكثر 

من مرة، وأنه جاء استجابًة ألولياء 
األمور بحفظ خصوصيات وبيانات 

أبنائهم.
مع تجديد الشكر للكاتب.

عيسى الكوهجي

9«طلبة«بمعدل«100«%تنافسوا«على«4«بعثات«للطب
ــل الــــغــــائــــب ــ ــ ــي ــ ــ ــزم ــ ــ ــى مــــــقــــــال ال ــ ــلـ ــ “الــــــتــــــربــــــيــــــة” تـــــــــرد عـ

وكان رئيس الفريق السياسي  «
بصحيفة “البالد” راشد الغائب 

قد كتب مقاال بعنوان “البعثات 
بين جنازة ومبخر”. وصلة 
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محرر«الشؤون«المحلية

“اإلسـكان”:«ل«تعـديـالت«أو«تغيـيـرات«بـشأن«“مـزايـا”

أوضحت وزارة اإلسكان أن القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية والمتعلق ببرنامج تمويل السكن االجتماعي “مزايا”، يعد 
إجراًء رسمًيا لتنفيذ أمر ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة الصــادر فــي 28 مــارس الماضي والــذي يقضي بـ “مواصلة العمــل ببرنامج مزايا وإلغاء برنامــج مزايا المطور”، وهو 

األمر الذي أتبعه صدور قرار عن مجلس الوزراء بالمضمون ذاته.

وقالــت الــوزارة إن مــا تــم تداولــه مــن 
معلومــات في بعض الصحــف المحلية 
تتعلق بمعايير جديدة لبرنامج “مزايا”، 
أو تخلــي الــوزارة عــن أي التــزام مالــي 
أو قانونــي يخــص البرنامــج ال أســاس 
اجتهــادات  وتعتبــر  الصحــة،  مــن  لــه 
القانونيــة  البنــود  تفســر  لــم  صحافيــة 

للقرار بالمعنى الصحيح.
وتطرقت الوزارة إلى أبرز ما تم تداوله 
من معلومات غير صحيحة، إذ أشارت 
إلــى اســتمرار الوزارة في دعم أقســاط 
“مزايــا”، والــذي يعــد ركًنــا رئيســا فــي 
البرنامــج، نافيــة أن يكــون قــد دار أي 
نقاش أو وجود نية لوقف هذا الدعم.

كمــا أفــادت الــوزارة أن ســقف التمويل 
الخاص ببرنامج مزايا محدد بـ 90 ألف 
دينار مع التزام المســتفيد بدفع  10% 

صافــي  ليبلــغ  الممــول؛  للبنــك  مقدًمــا 
مبلــغ التمويــل الفعلــي 81 ألــف دينــار، 
وهــذا الســقف معمــول به منذ تدشــين 

البرنامــج بالعــام 2013 ولــم يطرأ عليه 
أيــة تغييــرات، وهــو مــا ينطبــق أيًضــا 
علــى المعيــار الخــاص بالحــد األقصــى 
لقيمــة الوحــدة الســكنية المحــدد فــي 
البرنامــج بـــ 120 ألــف دينــار، والذي لم 

يطرأ عليه تغيير أيًضا.
إقامــة  شــرط  إلغــاء  عــن  أثيــر  وعمــا 
مــن  لالســتفادة  المملكــة  فــي  األســرة 
مزايا، فإن الوزارة تنوه بأن هذا الشرط 
الخدمــات  جميــع  علــى  تطبيقــه  يتــم 
إذ  الــوزارة،  لــدى  المتاحــة  اإلســكانية 
يتعيــن علــى صاحــب الطلــب أن يكون 
مقيًمــا إقامــة متصلــة من وقــت تقديم 
التخصيــص،  تاريــخ  وحتــى  الطلــب 
وتعتبــر األســرة مقيمــة فــي البحريــن 
إذا لــم تتجــاوز إقامتهــا خــارج المملكة 
6 أشــهر، ويســتثنى من ذلــك المقيمين 

فــي الخارج بغــرض العمل أو الدراســة 
أو التدريــب، وحيــث إن برنامــج مزايا 

والمعاييــر  الشــروط  عليــه  تنطبــق 
الموحدة لقبول الطلب اإلســكاني، فإن 

الــوزارة لــم تســتثن مســتفيدي “مزايا” 
من هذا القرار.

المنامة«-«وزارة«اإلسكان

“المطـور” بإلغـاء  العهـد  ولــي  سمـو  أمـــــر  لتنفيـذ  رسمـي  ــراء  ـــ إج ــرار  ــق ال نشر 

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة تهنئة مــن رئيس المجلــس التنفيــذي لالتحاد الحر 
لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد، هذا نصها: 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
سلمان آل خليفة حفظه هللا 

رئيس مجلس الوزراء الموقر 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته... وبعد

أتشــرف يــا صاحــب الســمو باألصالــة عــن 

المجلــس  أعضــاء  عــن  وبالنيابــة  نفســي 
عمــال  لنقابــات  الحــر  لالتحــاد  التنفيــذي 
أرفــع  بــأن  األعضــاء،  ونقاباتــه  البحريــن 
إلــى  والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى 
مقــام ســموكم الكريــم، بمناســبة االحتفاء 

بســموكم فــي العاصمة النرويجية أوســلو 
ومنــح “جمعيــة 14 أغســطس” النرويجية 
لعــام  النرويجيــة  الشــرف  “ضيــف  جائــزة 
فــي  ســموكم  لجهــود  تقديــرا   ”2019
تعزيــز الســالم واألمــن والتســامح والوئام 

اإلقليمي والعالمي.
ونســتذكر فــي هــذا المقــام مــا ذكــره دولة 
النرويــج  مملكــة  وزراء  رئيــس  الرئيــس 
للســالم  أوســلو  مركــز  رئيــس  الســابق 
وحقوق اإلنســان شــيل ماغنــى بوندفيك، 
أن ســموكم يبــذل قصــارى جهــده بهــدف 
رفع مســتوى المعيشة في مملكة البحرين 
المســتدامة،  التنميــة  علــى  التركيــز  عبــر 
اقتصاديــة  تنميــة  وتحقيــق  والتحديــث 
مســتدامة شاملة للجميع، وإذ نعيش نحن 

هذا األمر واقعا ملموسا، فنرى أن الجائزة 
التــي  الجوائــز  مــن  تنــدرج ضمــن حزمــة 
ثمّنــت جهــود ســموكم العظيمــة لتحقيــق 

تطلعات المواطن البحريني.
وفي الوقت الذي نرفع التهنئة والتبريكات 
عــن  باإلعــراب  أيضــا  نتشــرف  بالجائــزة، 
فــي  مواطنــون  بأننــا  واعتزازنــا  فخرنــا 
مملكــة يكرس قادتها جهودهم في ســبيل 
إســعاد كل مواطــن فيهــا، وننتهــز الفرصــة 
إلــى هللا تعالــى أن يحفظكــم  ألن نبتهــل 

دومــا ذخــرا وفخــرا لمملكتنــا الحبيبة وأن 

يســدد خطاكــم لمــا فيــه الخيــر واالزدهــار 

والنماء.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يعقوب يوسف محمد 
رئيس المجلس التنفيذي 
االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

المنامة«-«بنا

سمو«رئيس«الوزراء«يبذل«قصارى«جهده«لرفع«مستوى«المعيشة
ــف الــشــرف الــنــرويــجــيــة” ــي ــزة “ض ــائ ــج ــوه ب ــم ــس “الــحــر لــلــنــقــابــات” يــهــنــئ س ــي رئ



مرة أخرى، أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في واقعة جمع أموال وتسليمها ونقلها بشكل مباشر وبالواسطة لتمويل عناصر إرهابية 
مطلوبين أمنيا لتأمين احتياجاتهم اليومية أثناء فترة هروبهم من قبضة الشرطة، إذ تضم القضية 9 متهمين تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عاما 
وبينهــم ســيدة ال تــزال هاربــة، وتراوحــت المبالغ الشــهرية التي كانــوا يحصلون عليها من قبــل المتهم األول في القضية وهــو أحد أعضاء جمعية 
الوفاق - المنحلة بحكم قضائي - ما بين 20 و390 دينارا، حتى جلســة 5 ســبتمبر المقبل؛ لقرارها الســابق بعدما كلفت النيابة بتنفيذ بجلب كشــف 

مفصل عن تاريخ القبض على المتهم الثاني وتاريخ حبسه وأرقام القضايا المحبوس على ذمتها.

وعــن تفاصيــل القضية قــال مــازم أول بوزارة 
الداخليــة فــي باغــه لــدى النيابــة العامــة، إنــه 
قيــام  عــن  إليــه  واردة  معلومــات  علــى  وبنــاء 
المــادي  الدعــم  بهــدف  أمــوال  بنقــل  أشــخاص 
المطلوبيــن  واألشــخاص  اإلرهابيــة  للعناصــر 
أمنيــا؛ بغرض تأمين احتياجاتهم واســتمرارهم 
فــي نشــاطاتهم اإلرهابيــة والتخريبيــة بداخــل 
مملكــة البحريــن. وأضــاف أنــه أجــرى تحرياتــه 
واســتعان بمصــادره الســرية وتوصــل إلى قيام 
المتهــم األول وهــو أحد أعضــاء جمعية الوفاق 

المنحلــة، بجمــع أمــوال ومــن ثــم توزيعهــا على 
العناصــر اإلرهابيــة والمطلوبيــن أمنيا بواســطة 
يأخــذ  إذ  والثالثــة،  الثانــي  المتهميــن  مــن  كل 
الثانــي جــزءا منهــا كونــه مطلــوب أمنيــا - قبــل 
القبــض عليــه - ومــن ثــم ينقــان تلــك المبالــغ 

ويسلمانها للرابع المطلوب أمنيا هو اآلخر.
وتابع، أن الرابع كان أيضا يأخذ جزء من المبالغ 
اإلرهابيــة  العناصــر  بقيــة  علــى  توزيعهــا  قبــل 
لمســاعدة المتهمين الخامس والسادس، اللذين 
بدورهمــا قامــا بنقــل األمــوال وتســليمها لتلــك 

لعناصــر أخــرى، إذ عــرف مــن هــؤالء العناصــر 
والبقيــة  والتاســع  والثامــن  الســابع  المتهميــن 
مجهوليــن. وبالتحقيق مع المتهم األول اعترف 
بأنــه يقوم بجمــع األموال، وبأنــه التقى بالمتهم 
الرابع المطلوب أمنيا مع علمه بذلك، وقد طلب 
منــه األخير مبلغا ماليا فســلم إلى أهله 5 مرات 
أمواال تتراوح ما بين 30 و60 دينارا. وأفاد بأن 
المتهم التاســع والمطلوب أمنيا - مع علم األول 
بذلك - تواصل معه وطلب منه هو اآلخر مبلغا 

ماليا فقام بتسليم أهله مبلغ 300 دينار.

أما المتهم الثاني فقال عند سؤاله حول القضية 
مــا كان مطلوبــا  2015 وأثنــاء  العــام  فــي  أنــه 
للشــرطة وهــارب من العدالة طلــب مبالغا مالية 
مــن شــقيقه المتهــم األول مــرات عــدة، إذ ســلم 
ذلــك المبلــغ للمتهــم الرابــع لتأميــن احتياجاتــه، 
مقررا أنه محكوم عليه بالســجن لمدة 11 ســنة 
ومســقطة جنســيته علــى خلفيــة اشــتراكه فــي 
وقائــع إرهابيــة، مؤكدا تســليم شــقيقه األموال 
للمتهــم الرابــع. وقــال أيضــا المتهــم الرابع عقب 
القبــض عليــه إنــه بالفعــل كان أحــد المطلوبيــن 
أمنيــا منــذ العــام 2015، وإنــه منــذ ذلــك الوقت 
اســتلم من المتهم الثاني مبلغ 20 دينارا بشــكل 
شــهري ليصــرف علــى نفســه، حتــى تــم القبــض 
على المتهم الثاني في العام 2016، وبقي لمدة 

5 أشهر يستلم ذات المبلغ من المتهم األول.
مبلغــا  الثالثــة  المتهمــة  ســلمه  األول  أن  وقــرر 
وقــدره 390 دينــارا لتوصيلهــا إليــه، وكان ذلــك 

لمدة 4 شــهور، بحيث كان يأخذ منها 30 دينارا 
ويقوم بتوزيع باقي المبلغ على المطلوبين أمنيا 
بعلم المتهم األول، إذ كان يســّلم المتهم الســابع 
والتاســع كل منهمــا مبلــغ 30 دينارا، فيما يســلم 
الباقي وهو 300 دينار إلى عائلة المتهم الثامن، 
فيمــا اعتــرف باقي المتهمين أنهــم بالفعل كانوا 
يســتلمون مبالــغ ماليــة ويوزعونهــا علــى باقــي 
العناصــر. يذكــر أن المتهميــن المطلوبيــن أمنيــا 
صــدرت بحقهــم أحــكام عدة أقلها ســنة ونصف 
وأكثرها بالســجن المؤبــد. هذا وأحالتهم النيابة 
العامــة للمحكمــة علــى اعتبــار أنهم فــي غضون 

العام 2015 ولغاية 2018، ارتكبوا اآلتي:
أمــواال  وأعطــى  جمــع  األول:  المتهــم  أوال: 
لمجموعة أفراد داخل مملكة البحرين يمارسون 
نشــاطا إرهابيــا مــع علمــه بذلــك تنفيــذا لغــرض 
إرهابــي؛ وذلــك بــأن جمــع تلك األموال وســلمها 
وتســليمها  لنقلهــا  والثالثــة  الثانــي  للمتهميــن 

لعناصر إرهابية ومطلوبين أمنيا الستغالها في 
مصلحتهم وضمان استمرار نشاطهم اإلرهابي.

ثانيــا: المتهميــن مــن الثانــي وحتــى الســادس: 
تســلموا مباشــرة وبالواســطة أمواال مــن المتهم 
فــي  الســتغالها  وســلموها  ونقلوهــا  األول 
العناصــر اإلرهابيــة بداخــل  مصلحتهــم ودعــم 

مملكة البحرين تنفيذا لغرض إرهابي.
ثالثا: المتهمين من السابع حتى التاسع: تسلموا 
بالواســطة أمــواال مــن المتهم األول الســتغالها 
فــي مصلحــة دعــم نشــاطهم اإلرهابــي بداخــل 

مملكة البحرين تنفيذا لغرض إرهابي.
حــازا  والســابع:  الســادس  المتهمــان  رابعــا: 
مــواد إباحيــة بداخــل وســيلة تقنيــة معلومــات 

)هواتفهما النقالة(.
خامســا: المتهم السادس: حاز وأحرز مفرقعات 
بهــا  المصــرح  األحــوال  غيــر  فــي  )شــراخيات( 

قانونا.

ال تهاون مع المخالفات في محيط المدارس
ــة ــب ــل ــط ــة ال ــ ــام ــ ــى س ــلـ ــرور”: حـــريـــصـــون عـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــر “الـ ــ ــدي ــ م

أكد المدير العام لإلدارة العامة للمرور العميد 
الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة 
أنــه ال تهاون مع المخالفات التي ترتكب في 
محيــط المدارس وتؤثر بشــكل مباشــر على 
ســامة الطلبــة، الفًتــا إلــى أن اإلدارة العامــة 
الجهــات  مــع  مكثــف  بشــكل  تعمــل  للمــرور 
لطــاب  آمنــة  لعــودة  للتحضيــر  المختلفــة 
المــروري،  التنظيــم  فــي جوانــب  المــدارس 
وتأهيــل  المروريــة،  والهندســة  والتوعيــة، 
كل مــن يتعامــل مــع الطلبــة، ووضــع الحلول 
قــرب  المروريــة  الحركــة  النســياب  الازمــة 
المدارس، منوها إلى إعادة تنظيم المسارات 
الســلوكيات  علــى  والتشــديد  واتجاههــا، 
المروريــة المعرقلــة للحركــة والمؤثــرة علــى 
ســامة الطــاب والذيــن هــم عماد مســتقبل 
لهــم  الســامة  توفيــر  والواجــب  الوطــن 

الحكوميــة  الجهــات  مــع  حقيقيــة  بشــراكة 
والخاصــة والمجتمــع؛ كــون المســؤولية تقع 

على الجميع.
وأشــار إلــى أن جميــع إدارات المــرور تعمــل 
إلــى  للعــودة  اســتعداًدا  مضاعــف  بجهــد 
المــدارس والتنســيق مــع مختلــف الجهــات 
المــدارس،  محيــط  فــي  بالســامة  المعنيــة 
المقبلــة سلســلة  الفتــرة  فــي  تقــام  وســوف 
الطلبــة  بســامة  المعنيــة  المحاضــرات  مــن 
ومنهــا لســواق الحافــات وشــرطة المجتمع 
والتعليميــة  اإلداريــة  والهيئــات  والحــراس 
بالمــدارس الحكوميــة والخاصة، موجًها إلى 
تكثيــف الوعــي المــروري بالســلوكيات التــي 
الطلبــة والتــي يرتكبهــا  تؤثــر علــى ســامة 
بعــض أوليــاء األمــور ومنهــا زيــادة الســرعة 
واســتخدام الهاتــف وعــدم االنتبــاه لحركــة 
المشــاة من الطلبــة، والوقوف الخاطئ قرب 

مداخــل ومخــارج المدارس وســط تجمعات 
الطلبــة مما يزيد احتمــال وقوع الحوادث ال 

سمح هللا. 
ســواق  مــع  التعاقــد  عــدم  علــى  وشــدد 

الحافــات غير النظاميين الذين لم يحصلوا 
على ترخيص رســمي من الجهات المختصة 
بــوزارة المواصــات لنقــل الطلبــة، ولــم يتــم 
تأهيلهم من اإلدارة العامة للمرور بالمحاضرة 
الســنوية والفحص الفني الســنوي للحافات 
لضمــان تطبيــق االشــتراطات ومنهــا وضــع 

الكاميرا وأسطوانة الحريق. 
بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  العميــد  واختتــم 
عبدالوهــاب آل خليفــة تصريحــه بتأكيــد أن 
الوعــي الــذي يتميــز بــه المجتمــع البحرينــي 
ســاهم فــي الســنوات الدراســية األخيرة في 
الحــد مــن الحــوادث المروريــة البليغــة فــي 
محيــط المدارس، وهــذا يعكس المســؤولية 
باهتمــام  المجتمــع  يوليهــا  التــي  المشــتركة 
بالغ ألي إرشــادات مرورية تصب في النهاية 
فــي صالــح الجميــع وســامة المجتمــع مــن 

الحوادث المرورية المؤلمة.

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

المنامة - وزارة الداخلية

بدء توزيع المعلمين المستجدين والقيادات على المدارس
تنظيـــم ورش تدريبيـــة مكثفـــة علـــى مـــدى أســـبوعين

صــرح وكيل وزارة التربيــة والتعليم للموارد 
الــوزارة  بــأن  جمعــة  محمــد  والخدمــات 
المقبلــة بتســليم  ســوف تبــدأ خــال األيــام 
إفــادات توزيــع المعلمين المســتجدين الذين 
شــتى  فــي  التوظيــف  متطلبــات  اســتكملوا 
التخصصــات العلمية على مختلف المدارس 
لمباشــرة  البحريــن؛  مملكــة  فــي  الحكوميــة 
أعمالهــم مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد 
2019 - 2020.وأشــار إلى أن قطاعات التدريب 

والتعليم والموارد البشرية قد عكفت على تنظيم 
عبــر  للمعلميــن  تهيئــة  وجلســات  تدريبيــة  ورش 
تقســيمهم إلى دفعات ومجموعات لتدريبهم على 
أســس إستراتيجيات التعليم، وأفضل الممارسات 
األكاديميــة فــي التعامــل مــع المنهــج المدرســي، 
وضوابــط وأنظمة العمل فــي المدارس، مع توفير 
والئحتــه  المدنيــة  الخدمــة  لقانــون  شــروحات 
التنفيذيــة وبعــض تعليماته ذات األهمية بالنســبة 
إلــى المعلميــن، إضافة إلى شــرح اللوائح المتعلقة 
الــوزارة  ببرامــج  والتعريــف  المســلكي،  بالجانــب 

التعليميــة،  القطاعــات  وأدوار مختلــف  التربويــة 
حيــث تســتمر هــذه الورش مــدة أســبوعين وعلى 
عــدة دفعــات. وأكــد أنــه بشــكل متــواٍز مــع توزيــع 
المعلمين المســتجدين على المــدارس عبر دفعات 
بــدأت أيضــا فــي تســليم  الــوزارة  متواليــة، فــإن 
القيــادات التربويــة الجديــدة علــى مســتوى مدير 
مدرســة ومديــر مدرســة مســاعد قــرارات النــدب 
والتعيين والتكليف بالتنســيق مــع ديوان الخدمة 
النقــل  عمليــات  إجــراء  إلــى  إضافــة  المدنيــة، 

والتدوير المطلوبة. محمد مبارك جمعة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صرحــت مديــرة إدارة التعليــم االبتدائــي بــوزارة 
التربيــة والتعليــم فاطمــة البوعينيــن، بــأن الوزارة 
قد وضعت اســتمارة تســجيل الطلبة المســتجدين 
من مواليد سبتمبر 2013 على موقعها اإللكتروني 
األمــر  لولــي  يمكــن  )www.moe.gov.bh(، حيــث 
طباعة استمارة التسجيل الموجودة على الصفحة 

وإرفــاق  بياناتهــا،  واســتكمال  للموقــع  الرئيســة 
المســتندات المطلوبــة معها خال حضــوره لعملية 
التســجيل التي ستتم من الساعة 8 صباًحا وحتى 
1 ظهــًرا فــي صالــة مدرســة الخنســاء االبتدائيــة 

للبنات بمدينة عيسى، وفًقا للترتيب اآلتي:
مواليــد 1 - 10 ســبتمبر يــوم الثاثــاء الموافــق 20 

أغســطس الجــاري، مواليــد 11 - 20 ســبتمبر يــوم 
األربعــاء الموافــق 21 أغســطس الجــاري، ومواليد 
 22 الموافــق  الخميــس  يــوم  ســبتمبر   30  -  21

أغسطس الجاري.
يذكــر أنه يشــترط إلتمام عملية التســجيل حضور 
الطالــب شــخصًيا مــع ولــي أمــره أو متولــي أمــره، 

مصطحبين معهما األوراق الثبوتية التالية:
شــهادة الميــاد األصليــة للطفــل، البطاقــة الذكيــة 
األصلية للطفل وولي أمره )سارية المفعول(، جواز 
السفر األصلي للطفل وولي أمره )ساري المفعول(، 
ونســخة من اإلقامة ســارية المفعول للطفل وولي 

أمره )لغير البحرينيين(.

تسجيل مواليد سبتمبر 2013 عبر موقع “التربية”
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليــم  التربيــة  وزارة  وكيــل  شــارك 
لشــئون التعليم والمناهج ورئيس اللجنة 
الوطنية لتقويم المؤهات العلمية فوزي 
الجودر، في االجتماع الثامن عشر للجنة 
رؤســاء لجــان معادلــة شــهادات التعليــم 
لــدول  التعــاون  مجلــس  بــدول  العالــي 
الخليــج العربية، والذي عقد في مســقط 
بســلطنة عمان الشقيقة خال الفترة من 

19 إلى 20 أغسطس الحالي.
وناقــش االجتمــاع مقتــرح إنشــاء موقــع 
إلكترونــي موحــد للجنــة رؤســاء معادلة 
ودراســة  المجلــس،  لــدول  الشــهادات 
لمواطنــي  الموحــدة  الشــهادات  معادلــة 
دولــة  أي  مــن  الصــادرة  المجلــس  دول 
خليجية حسب األنظمة المعمول بها في 

كل دولة، وآلية االعتراف بها.

مناقشة معادلة الشهادات الموحدة للخليجيين

Û  أكتــب مقالــي اليــوم، بشــكر وتقديــر بالغيــن، لرئيســة جمعيــة الصحفييــن
األســتاذة عهديــة أحمــد، والتــي أحيــت ســاحات التغريــد أخيــرا، برســائل 
جميلــة، تذكــر بهــا عــن مآثــر الصحافييــن واإلعامييــن والمصوريــن، مــن 
أبطــال القلــم والكلمة والموقف، وكيف أنهم ينقلــون الحقيقة، وكيف أنهم 

يوصلون صوت المواطن، ويرسمون األمل، والبسمة لغيرهم.
Û  ،واقعــًا جميــًا نفوســنا  فــي  القــت  أمــل،  رســائل  هــي  التغريــدات،  هــذه 

ونحــن نتصفــح ونقــرأ عــن زمائنــا الكــرام، ممن يقفــون خلــف الكاميرات، 
والميكروفونات، واألقام، وشاشات التلفاز، بمسئولية بناء مجتمع مثقف 

وواع وُمدرك، يعي ماله وما عليه من حقوق وواجبات.
Û  ثقافــة )الشــكر واالمتنــان( التــي أحيتهــا عهديــه مجــددا، وهــي تقــف على

مســافة واحــدة مــن زمائهــا، داعية إياهــم ألن يزودوها بالصــور الجديدة 
لهم، وبالمعلومات التي من المهم أن يعرفها الناس عنهم، ثقافة عظيمة، ال 

ينعم بها، إال من يستحقها، وهو جدير بها.
Û  ،وعــادة مــا يغيــب عــن الوســطين الصحافــي واإلعامــي، وبيئــات العمــل

ثقافــة الشــكر واالمتنــان هــذه، والتــي يكــون مفعولها كالســحر في نفوس 
الموظفيــن، مهما اختلفت مســمياتهم ومســئولياتهم الوظيفية، فهي وجه 
آخر للمروءة والنبل، وكم من كلمات بسيطة، أخمدت براكين اإلحباط في 

النفوس، وداوتها، لتكون ينابيع خير وعطاء لآلخرين.
Û .فشكرًا لعهدية، وشكرا لمن يرسم األمل في غيره، والى فجر جديد

عهديه أحمد إحياء 
ثقافة الشكر

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ــة ــاربـ هـ ســـيـــدة  وبـــيـــنـــهـــم  عـــامـــا  و49   19 ــن  ــيـ بـ ــم  ــ ــاره ــ ــم ــ أع ــراوح  ــ ــتـ ــ تـ

تأجيل محاكمة 9 متهمين بتمويل وتسليم أموال لعناصر إرهابية

عباس إبراهيم

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى 
وافــدا ثاثينيــا، أديــن بتعمد االعتــداء على 
شــرطي أثنــاء اســتيقافه للتأكــد مــن هويته 
وعصــا  يــده  بواســطة  بالضــرب  وبياناتــه، 
للمجنــي  كانــت بحوزتــه، وتســبب  خشــبية 
الخــدوش،  وبعــض  عضاتــه  بتمــزق  عليــه 
وذلــك بســجنه غيابيــا لمــدة 3 ســنوات عمــا 
أســند إليــه، كمــا أمــرت بإبعــاده نهائيــا عــن 

الباد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
إن  حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وقالــت 
المتهــم لــم يحضر أيا من جلســات المحاكمة 
ولم يدفع في الدعوى بدفع ينال من سامة 

االتهام المسند إليه.
وذكــرت أن الواقعــة تتحصــل بأنــه وأثنــاء 
مــا كان رئيــس العرفاء المجنــي عليه برفقة 
شــرطي أول يؤديــان واجب عملهمــا بتنفيذ 
أوامــر القبــض، اســتوقفا المتهــم وطلبــا منه 

تسليمهما بطاقة هويته، فاستجاب لهما.

وأضافــت أنــه بعــد االســتعام عــن بياناتــه، 
اتضــح أنــه مطلــوب ومعمــم عليــه بالقبــض، 
فحــاول رئيــس العرفاء القبــض عليه، إال أن 
المتهــم شــرع بمقاومتــه، كمــا اعتــدى عليــه 
بالضــرب بواســطة يــده وعصــا خشــبية كان 
يحملهــا، مــا تســبب للمجنــي عليــه بإصابات 
فيمــا  بــه،  الخــاص  الطبــي  بالتقريــر  مثبتــة 
حــاول الشــرطي المرافــق لــه القبــض علــى 
والذ  ذلــك  مــن  يتمكــن  لــم  لكنــه  المعتــدي، 

األخير بالفرار من الموقع.
أنــه  الطبــي  التقريــر  مــن  للمحكمــة  وثبــت 

بفحص الشــرطي المجني عليــه معاناته من 
تمــزق فــي العضات وخــدوش باليد اليمنى 

واليسرى.
وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على 
اعتبــار أنــه بتاريــخ 5 يونيــو 2018، اعتــدى 
على سامة جسم أحد منتسبي األمن العام 
وهــو رئيــس العرفــاء المجني عليــه وأحدث 
الطبــي  بالتقريــر  الموصوفــة  اإلصابــات  بــه 
المرفــق، وكان ذلــك أثنــاء وبســبب تأديتــه 
ألعمــال وظيفتــه ولــم يفــض فعــل االعتداء 
إلى مرضه أو عجزه لمدة تزيد عن 20 يوما.

رفضــت المحكمــة الكبرى الجنائية الثالثة )بصفتها االســتئنافية( قبول اســتئناف 
مــدان بتعاطــي مــواد مخــدرة وأخــرى مؤثــرة عقليــا، برفقــة 4 متهميــن آخريــن، 
للتقرير به بعد الميعاد القانوني بحوالي 7 أشهر، ما يعني تأييد معاقبته بالحبس 

لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 500 دينار وبمصادرة المضبوطات.

وكانــت النيابــة العامة قد أســندت للمتهمين 
الخمســة فــي القضيــة تهما تمثلــت في أنهم 

بتاريخ 29 مايو 2018، ارتكبوا اآلتي:
بقصــد  وأحــرز  حــاز  األول:  المتهــم  أوال: 
التعاطــي مــادة المورفيــن المخــدرة والمؤثر 
األحــوال  غيــر  فــي  الديازيبــام  العقلــي 

المرخص بها قانونا.
مــادة  وأحــرز  حــاز  الثانــي:  المتهــم  ثانيــا: 
العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرة  المورفيــن 

الديازيبام والميتامفيتامين والكلونازيبام.
بقصــد  وأحــرز  حــاز  الثالــث:  المتهــم  ثالثــا: 
التعاطي مادتي المورفين والميتامفيتامين.

بقصــد  وأحــرز  حــاز  الرابــع:  المتهــم  رابعــا: 
المورفيــن  المخــدرة  المــواد  التعاطــي 

والديازيبام والكلونازيبام.
خامســا: المتهم الخامس: حاز وأحرز بقصد 

التعاطي مادتي المورفين والكلونازيبام.
وتتحصــل تفاصيــل القضيــة فيمــا ورد مــن 
مــن  المخــدرات  مكافحــة  إلدارة  معلومــات 
المــواد  يتعــاط  بالقضيــة  األول  المتهــم  أن 
المخــدرة، فتــم اســتصدار إذن مــن النيابــة 
العامــة للقبــض عليه وتفتيشــه ومســكنه، إذ 
توجــه فريــق الضبــط إلــى مســكنه للقبــض 

عليه بناء على ذلك اإلذن.
شــوهد  األول  المتهــم  مســكن  وبدخــول 
برفقته المتهمين الثاني “المســتأنف” والرابع 
والخامــس، والذيــن كانــوا حينهــا فــي حالــة 
غيــر طبيعيــة، وفي تلك األثنــاء أيضا حضر 

المتهــم الثالــث، والــذي مــا إن شــاهد رجــال 
األمــن حتــى قــام برمــي حقنــة طبيــة كانــت 
بحوزتــه، فالتقطهــا مــازم أول وقبض عليه 

هو اآلخر.
وبعــد جلبهــم لــإلدارة األمنيــة وأخــذ عينــة 
منهــم  كل  عينــة  احتــواء  ثبــت  إدرارهــم، 
علــى مــادة المورفيــن المخــدرة، كمــا تبيــن 
احتــواء عينــة كل منهم على مؤثرات عقلية 
مختلفة تمثلت في الديازيبام والكلونازيبام 

والميتامفيتامين.
فلهــذه األســباب قضــت محكمــة أول درجــة 
بحبســهم جميعــا   2018 نوفمبــر   8 بتاريــخ 
لمــدة ســنة واحدة مع النفــاذ وأمرت بتغريم 
وبمصــادرة  دينــار   500 مبلــغ  منهــم  كل 
المضبوطــات، فلــم يقبــل المتهــم الثاني هذا 
الحكــم وطعن عليه باالســتئناف بتاريخ 25 
يونيــو 2019 أي بعــد أكثــر مــن 7 أشــهر مــن 
صــدور الحكــم، فما كان مــن المحكمة إال أن 
قضــت بعدم قبول اســتئنافه للتقرير به بعد 

الميعاد القانوني.

3 سنوات سجنا لوافد ضرب شرطيا بعصا تأييد السجن لمدمن وحبسه سنة
محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية



business
@albiladpress.com 08

توظيف مستشاري خدمة العمالء لـ“تمكين” بـ 171.6 ألف دينار

الكهرباء: 362 ألف دينار لنقل البيانات عبر اإلنترنت

طرحــت هيئــة الكهربــاء والمــاء فــي جلســة مجلــس 
لتوفيــر  مناقصــة  أمــس  والمزايــدات  المناقصــات 
خدمــات نقــاط الوصــول لنقــل البيانــات عــن طريــق 
شبكة االنترنت لمدة 4 سنوات تقدم إليها 3 عطاءات، 
أقلهــا لشــركة زيــن بنحــو 362.9 ألــف دينــار وأكبرها بـ 

982.8 ألف دينار.
ووفًقــا لوصــف المناقصــة، فــإن العمــل فــي المناقصــة 
يتضمــن علــى توفيــر خدمة االتصــال باإلنترنــت لنقل 
بيانــات العــدادات الذكيــة والتحكــم بهــا عــن بعــد، إذ 
توفــر هــذه الخدمــة وبكفــاءة عاليــة جــًدا لــه أهميــة 
قصوى، حيث ينعكس بصورة مباشــرة على اعتمادية 
قــراءة العدادات الذكية وفعاليــة التحكم بها عن بعد، 
وبالتالي على توفير خدمات الكهرباء والماء عموما.

كمــا طرحــت “تمكيــن” مناقصــة لتوظيــف مستشــاري 
خدمــة العمــاء لمركــز اتصــال تمكيــن تقــدم إليهــا 3 
عطاءات، علق أحدها وأقل عطاء بـ 171.6 ألف دينار 

وأكبرها بنحو 299.7 ألف دينار.
صنــدوق العمــل )تمكيــن( يبحــث عــن مــزود خدمــات 
اتصال للزبائن ذو خبره وذلك الســتقطاب 12 موظف 
لخدمــات الزبائــن الهاتفيــة للعمل بشــكل مؤقت طيلة 
فتره العقد، وذلك للتعامل مع أسئلة الزبائن المتفرعة 

والتعامل مع الشكاوى وطلبات الخدمة المتنوعة.
وأظهــرت أحــدث بيانات نشــرت على موقــع المجلس 
أمــس فتــح 6 مناقصــات تابعــة لـــ 6 جهــات حكوميــة 
بإجمالــي 25 عطــاء، فــي حيــن تــم تعليــق عطــاءان 
العطــاءات  أقــل  لمناقصتيــن. وبلــغ مجمــوع  تابعيــن 

المقدمة للمناقصات نحو 707 ألف دينار.
للســياحة  البحريــن  لهيئــة  المجلــس مناقصــة  وفتــح 
والمعارض الســتخدام الشــخصيات األكثر تأثيرا على 
منصــات التواصــل االجتماعــي فــي األســواق الدولية 
 4 إليهــا  تقــدم  بلدكــم”  بلدنــا  “البحريــن  تحــت شــعار 
بـــ  ألــف دينــار وأكبرهــا   42.1 عطــاءات، أقلهــا بنحــو 

199.5 ألف دينار.
وتهــدف الهيئــة لتطويــر وإدارة وتنفيــذ اســتراتيجية 
دول  مــن  مؤثريــن  اســتخدام  خــال  مــن  التســويق، 
مجلس التعاون على وسائل اإلعام االجتماعية التي 
تستهدف السياح الدوليين مع تغطية جميع التكاليف 
لتطويــر مكانــة البحرين ســياحيا في منصات وســائل 

اإلعام االجتماعية دولًيا.

كمــا فتــح المجلــس مناقصة للشــركة العامــة للدواجن 
)الدواجــن( لتوريــد أعــاف صيصــان بياضــه لمزرعــة 
 644.9 بنحــو  أقلهمــا  عطــاءان،  إليهــا  تقــدم  التربيــة 
ألــف درهــم إماراتي )ما يعادل 66 ألــف دينار( وأكبرها 

بقرابة 77.8 ألف دينار.
الخارجيــة  لــوزارة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  وكذلــك 
للقيــام بأعمــال متفرقة فــي مبنى ديوان عــام الوزارة 
تقــدم إليها 8 عطاءات، علق أحدها وأقل عطاء بنحو 

46.9 ألف دينار وأكبرها بقرابة 133.8 ألف دينار.
يشتمل المشروع على االنتهاء من التصميمات وأعمال 
التجهيــز الداخلــي لمناطــق محــددة فــي مبنــى المقــر 
الرئيســي لــوزارة الشــؤون الخارجيــة علــى النحو الذي 
اقترحــه قســم المشــاريع والصيانــة. يتضمن المشــروع 
وغرفتــي  لاجتماعــات،  غــرف   3 إنشــاء  تجديــدات/ 
صــاة، ومنطقــة خدمــة بالطابــق الثالث تشــمل مقهى، 

وقاعة للمدخنين، إضافة إلى كبينة عرض للجوائز.
األشــغال  لــوزارة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  وأيًضــا، 
لتقييــم  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
الهياكل اإلنشائية لمبنى شؤون البلديات تقدم إليها 5 
عطــاءات، أقلهــا بنحو 17.5 ألــف دينار وأكبرها بـ 250 

ألف دينار.
وترغب شئون البلديات بعمل تقييم الهياكل اإلنشائية 
لمبنــى الــوزارة بشــئون البلديــات، وذلــك عــن طريــق 
للمبنــى  اإلنشــائية  للعناصــر  التحليليــة  االختبــارات 
حســب ما تقتضيه متطلبات التقييم الشــامل للمبنى، 
نظرا لعمر المبنى وأهميته التاريخية والحضارية فإن 
أعمــال الترميــم والصيانــة يجــب أن تتوافق وبشــكل 

أساسي مع قيمة المبنى العالية.

إيرادات السياحة 
في تونس 
تقفز 44 %

أظهــرت بيانــات رســمية ان إيــرادات 
نمــت  تونــس  فــي  الســياحة  قطــاع 
44 % لتصــل إلــى 3.16 مليــار دينــار 
منــذ بدايــة العــام وحتــى العاشــر مــن 
أغســطس الحالــي مقارنــة مــع نفــس 

الفترة من 2018.
وهــو  الحيــوي،  الســياحة  وقطــاع 
مصدر رئيســي لجلب العملة االجنبية، 
يمثــل نحــو 8 % مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالي.

تونس )رويترز(

لندن - رويترز )رويترز(

اســتقر اليورو أمس االثنين بعد أن تكبد أكبر انخفاض أســبوعي في نحو شــهرين مع عودة اإلقبال على المخاطرة تدريجيا إلى 
األسواق العالمية بعد أسبوع اتسم باالضطراب.

علــى  ألمانيــا  إقــدام  آمــال  تنامــي  ومــع 
اتخاذ خطوات للتيســير المالي بينما أدت 
اإلجــراءات التي اتخذتهــا الصين لخفض 
صعــود  إلــى  الشــركات  إقــراض  تكاليــف 
األســهم، ارتفعــت أيضا العمات الشــديدة 

التأثر بالنمو مثل الدوالر األسترالي.
ومقابــل الــدوالر األمريكــي، اســتقر اليــورو 
فــي  دوالر   1.1094 عنــد  عامــة  بصفــة 
المعامات المبكرة في لندن بعد أن انخفض 
واحــدا بالمئــة األســبوع الماضــي، وهو أكبر 

انخفاض أسبوعي منذ أوائل يوليو.
وارتفــع مؤشــر الــدوالر، الذي يقيــس أداء 
العملــة األميركيــة مقابــل ســلة مــن ســت 
المعامــات  فــي  قليــا  رئيســة،  عمــات 
اآلســيوية إلــى 98.201، بالقرب من أعلى 
مســتوى في أســبوعين عند 98.339 الذي 

سجله يوم الجمعة.

وشــهدت األســواق العالميــة هبوطــا حــادا 
منحنــى  انقــاب  بعــد  الماضــي  األســبوع 
يشــير  مــا  األميركيــة  الســندات  عوائــد 
إلــى أن االقتصــاد العالمــي يتجــه صــوب 
الركــود، مما دفع المســتثمرين المذعورين 

إلــى األصــول التــي تعتبــر ماذا آمنــا مثل 
الذهب والين.

ومقابــل اليــن، لــم يســجل الــدوالر تغيــرا 
يذكر عند 106.37 ين، قرب أعلى مستوى 

في أسبوع عند 106.98 ين.

تراجعــت أســعار الذهــب أمس االثنين بفعل ارتفاع الدوالر وتعافي األســهم فيما ســاهمت تلميحــات من بنوك مركزية 
كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود.

ونــزل الذهــب فــي التعامــات الفورية 
0.4 بالمئة إلى 1507.11 دوالر لألوقية 
 0602 الســاعة  بحلــول  )األونصــة( 
بتوقيت جرينتــش، وهبط الذهب في 
العقــود األميركيــة اآلجلــة 0.5 بالمئــة 

إلى 1515.70 دوالر لألوقية.
يتتبــع  الــذي  الــدوالر،  مؤشــر  وحــام 
أداء العملــة األميركية مقابل ســلة من 
ســت عمــات، قرب أعلى مســتوى في 
أســبوعين الــذي ســجله يــوم الجمعــة، 
مــا يرفع تكلفة الذهب المقوم بالدوالر 
مــن  للمســتثمرين  بالنســبة  األميركــي 

حائزي العمات األخرى.
وارتفــع الذهب في المعامات الفورية 
19 بالمئــة منــذ أن هوى ألقل مســتوي 
في عام عند 1265.85 دوالر في مايو 

الماضي.

األخــرى،  النفيســة  للمعــادن  وبالنســبة 
تراجعــت الفضة 0.6 بالمئة الي 16.99 

دوالر لألوقية.

وزاد الباتيــن 0.5 بالمئــة إلى 848.54 
دوالر وارتفع الباديوم 0.2 بالمئة إلى 

1450.55 دوالر لألوقية.

ــم ــه ــود األس ــع ــص ــت ب ــم ــاه ــن س ــي ــص إجـــــــراءات ال الــركــود ــاوف  ــخ م تــهــدئ  مــركــزيــة  بــنــوك  تلميحات 
اليورو يرتفع بعد أكبر انخفاض في 6 أسابيعالذهب ينخفض بفعل قوة الدوالر واألسهم

اســتقال نيكــوالس دوخوفنــي وزير الخزانة األرجنتيني من منصبه أمــس األول )األحد(، مبررا ذلك بأنه يرى أن الحكومة بحاجة 
إلى “تجديد كبير” في فريقها االقتصادي، في ظل أزمة اقتصادية حادة وفوضى في السوق أدتا إلى هبوط كبير في قيمة البيزو 

األسبوع الماضي.

فــي  دوخوفنــي  عــن  “رويتــرز”،  ونقلــت 
رسالة إلى الرئيس األرجنتيني ماوريسيو 
ماكري أنه أعطى كل طاقته لعمله وأسهم 
مــن  والحــد  الكبيــر  العجــز  خفــض  فــي 
اإلنفــاق العــام.. “ارتكبنا أخطــاء أيضا، با 
شــك، ولم نتردد قــط في االعتراف بذلك، 

وبذلنا كل الجهود الممكنة لتصحيحها”.
وزيــر  الكونــزا،  هيرنــان  ماكــري،  وعيــن 
االقتصــاد الحالــي إلقليــم بوينــس آيرس، 
البيــزو  شــهد  بعدمــا  لدوخوفنــي،  خلفــا 
األرجنتينــي هبوطــا حــادا خــال معظــم 
تمخضــت  بعدمــا  الماضــي،  األســبوع 
االنتخابــات التمهيدية عن نتيجة صادمة 
يــوم األحــد الماضــي، حيــث أنزل مرشــح 

الهزيمــة  فرنانديــز  ألبرتــو  الوســط  يســار 
بماكــري المنتمــي ليمين الوســط، فيما عّد 
على نطاق واســع اســتفتاء على مســاعي 
مــن  قــرض  علــى  للحصــول  الحكومــة 
صندوق النقد الدولي وإجراءات التقشف 

المشروطة لتقديم القرض.
الــذي  تأتــي اســتقالة الوزيــر دوخوفنــي، 
تولــى هــذا المنصب فــي عــام 2017 وقاد 
النقــد  صنــدوق  مــع  اإلنقــاذ  مفاوضــات 
العــام الماضــي، بعــد ثاثة أيــام من إعان 
ماكــري حزمــة مــن اإلعفــاءات الضريبيــة 
وغيرهــا من اإلجــراءات لتخفيــف العبء 
االقتصادي على العمال والشركات، بعدما 
االنتخابــات  فــي  مفاجئــة  بهزيمــة  منــي 

التمهيدية يوم األحد قبل الماضي.
خفضــت  لماكــري،  جديــدة  ضربــة  وفــي 
بــورز،  آنــد  وســتاندرد  فيتــش،  وكالتــا 
األرجنتينــي،  الســيادي  للديــن  تصنيفهمــا 
ما أثار شــبح تخلف األرجنتين عن ســداد 
ديونها مع اقتراب انتخابات تشرين األول 
)أكتوبــر(، وشــغل الكونزا مــن قبل منصب 

المدير العام للبنك المركزي األرجنتيني.
وأشــارت “فيتــش” فــي بيان إلى “شــروط 
التمويــل التــي تراجعــت بحــدة والتدهور 
المتوقــع فــي بيئــة االقتصــاد الكلــي الذي 
يزيــد مــن احتمــال التخلــف فــي تســديد 
الدين السيادي أو إعادة هيكلة هذا الدين 

بشكل أو بآخر”.

أمــا “ســتاندارد آنــد بــورز” فقــد رأت مــن 
جهتهــا أن “االضطــراب المعلــن في ســوق 
المال” وانخفاض قيمة البيزو األرجنتيني 
اللذيــن تليــا اقتراع األخير “أضعفا بشــكل 
كبيــر الصــورة المالية الهشــة أصــا” للدين 
فــي أمريــكا  الواقــع  البلــد  لهــذا  الســيادي 

الجنوبية.
لكــن  قليــا،  الماليــة  العاصفــة  وهــدأت 
“فيتش” ترى أن “الخطر في تمويل الدين 
التســديد  عــن  التخلــف  واحتمــال  العــام 

ارتفعا”.
التــي  الكبيــرة  الماليــة  المســاعدة  ورغــم 

قدمهــا صنــدوق النقــد الدولــي وقــروض 
أخــرى هذه الســنة، تعتقد وكالة التصنيف 
االئتمانــي أن الحكومــة يمكــن أن تواجــه 
مشــكات إلعادة تمويل الدين بالســندات 
القصيــرة األمد التي تبلغ قيمتها 24 مليار 

دوالر.
بالعملــة  الســندات  هــذه  نصــف  َر  وُســعِّ
د ثاثة  األمريكيــة، بينما يفترض أن ُتســدَّ
أرباعهــا فــي نهايــة العام الجــاري، وتخلت 
الحكومــة األرجنتينيــة عــن جمــع أمــوال 
التــي  التقلبــات  بســبب  األجــل  قصيــرة 
تشــهدها البــاد، وَعدَّت “فيتــش” في ذلك 

“نذير شؤم”.
األرجنتينــي  المركــزي  البنــك  وبــاع 
مــن  دوالر  مليــون   250 إجماليــه  مــا 
فــي  الماضــي  اإلثنيــن  منــذ  احتياطياتــه 
اســتقرار  علــى  المســاعدة  إلــى  مســعى 

العملة المحلية، لكنه لم ينجح.

الرياض - االقتصادية

فوضى السوق تطيح بوزير الخزانة األرجنتيني

نيكوالس دوخوفني

أمل الحامد

قطاع األعمال من القطاعات التي تتميز بالحيوية في جميع المراحل، وهذا األمر يبدأ مع بداية 
عمل الشــركة وحتي بلوغها ســن الرشــد وعنفوان الشباب وتدفق االنتاج. ولدعم قطاع األعمال 
والشــركات، نجــد “حاضنــات األعمــال” وكذلــك نجد “مســرعات األعمال” وكل منهمــا تقوم بمهام 

محددة لدعم قطاع األعمال، ولكن يبدو أن هناك لبسا وخلطا في المهام.
بعــد تأســيس الشــركة وبدايــة أعمالهــا، قد تكــون هناك حاجة لبعض الشــركات لاســتعانة بدعم 
جهة متخصصة وهذه الجهة هي “الحاضنة - انكيوبيتر”، ومن االسم يتضح أن مهمتها “حضن” 
الشركة الجديدة. وخال هذه الفترة تمنح الحاضنة المأوى والمؤول للشركة الجديدة. وبدون 
هذا ال تستطيع الشركة الجديدة من البقاء ألن المؤول ضروري ومن أساسيات االستقرار اآلمن. 
وخــال فتــرة المؤل يتــم تقديم الرعاية والعناية واالهتمام المطلوب من التوجيهات والتدريب 
والمعونــات  اللوجســتية والفنيــة وغيــره، وهــذا يســتمر لفترة زمنيــة محددة خالهــا يقوي عود 
الشركة وتشتد عضاتها للسير على قدميها بمفردها. وهذه الفترة الحاضنة مفصلية وأساسية 

لغالبية الشركات، وعبر هذا المنفذ والمأوى اآلمن تستطيع الشركات االستمرار في العمل.
وبعــد تجــاوز هــذه المرحلــة “الطفوليــة”، تأخــذ الشــركات بــراءة “االســتقال” بمــا يمكنهــا مــن 
الدخــول فــي العمــل مع الشــركات المنافســة وفق قانون الســوق، ويســتمر العمل وقــد ينجح أو 
يفشــل، والبقــاء لألصلــح األقــوى. وفــي خضــم المســبرة، ربما تحتاج الشــركة لجهــة متخصصة 
لتقديم المزيد من اآلراء والجديد من األفكار واالستشــارات والرؤى المســتقبلية بنظرة جديدة 
أو جريئــة، وهنــا دور مســرعات األعمــال “أكســاريتور”. وتقــوم بهذا شــركات مهنية استشــارية 
متخصصــة ذات كفــاءات نــادرة، وتســاعد “مســرعات األعمال” الشــركة فــي تســريع أعمالها عبر 
التوســيع والتحديــث والتجديــد واالســتفادة مــن الخبــرات لانطــاق نحو فضــاء جديد أرحب 
وأوســع. وما تقدمه مســرعات األعمال تحتاج له كل الشــركات الطموحة، لكســر الرتابة ولكسب 
زبائن جدد ونطاق عمل جديد و”نيو لوك” لتدخل السوق بروح واثقة. مع ماحظة أن الشركات 
المبتدئة خاصة الصغيرة والمتوســطة تحتاج للحاضنات، ولكن كل الشــركات صغيرها وكبيرها 

تحتاج لمسرعات األعمال ألهميتها االستيراتيجية للتطور واالزدهار. 

مهام حاضنات 
د. عبد القادر ورسمه ومسرعات األعمال

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com
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العطاءات المفتوحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

171,600 Gulf Customer Experience W.L.L 3 توظيف مستشاري خدمة العمالء لمركز اتصال تمكين تمكين

17,518.60 URBAN VISION CO.S.P.C 5 تقييم الهياكل اإلنشائية لمبنى شؤون البلديات األشغال والبلديات 

46,905.80 Emaar Brothers Contracting 8 أعمال متفرقة في مبنى ديوان عام الوزارة  وزارة الخارجية

644,850  درهم إماراتي Gulf Feed Mill company 
Al-Ghurair Resorces LLC 2 توريد أعالف صيصان بياضة الشركة العامة 

للدواجن

362,864.00 Zain 3 توفير خدمات نقاط الوصول لنقل البيانات عن طريق شبكة 
االنترنت لمدة 4 سنوات هيئة الكهرباء 

42,107.00 Motivate Events & Media W.L.L 4 الشخصيات األكثر تأثيرا على منصات التواصل االجتماعي 
في األسواق الدولية تحت شعار البحرين بلدنا بلدكم

هيئة السياحة 
والمعارض
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ارتفعــت تحويــالت العمالــة الفلبينيــة العاملــة فــي البحرين خالل الشــهور الخمــس األولى من العــام الجاري )حتــى نهاية مايو( 
بنسبة 69.7 % لتصل إلى 129.5 مليون دوالر، مقارنة بـ 76.3 مليون دوالر خالل الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك حسب 

البيانات الرسمية للبنك المركزي الفلبيني.

 58 حوالــي  البحريــن  فــي  ويوجــد 
ألــف مقيم فلبيني )رقم غير رســمي(، 
يعملــون فــي العديــد مــن القطاعــات 
كالتعليم والطب والهندسة والمطاعم 

والخدمات والمنازل وغيرها.
وعلى مستوى دول الخليج، تصدرت 
القائمــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
مــن حيــث قيمــة التحويــات بواقــع 
954.7 مليــون دوالر خــال الخمســة 
الحالــي،  العــام  مــن  الماضيــة  أشــهر 
 ،%  1.9 نســبته  ســنوي  وبانخفــاض 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  تلتهــا 
بتحويات بلغت 713.3 مليون دوالر 
قياســا   %  18.2 حوالــي  متراجعــة 
بالفتــرة المماثلــة من العــام 2018، ثم 

قطر بتحويــات بلغت 341.9 مليون 
دوالر بتراجع سنوي 19.6 %.

وحلــت الكويــت بالمركــز الرابع حيث 
دوالر  مليــون   336.5 إلــى  وصلــت 
فــي الفتــرة المعنيــة، )خمســة أشــهر(، 
بارتفاع قدره 12.4 % ســنويا مقارنة 
ب 299.4 مليــون دوالر، ثــم ســلطنة 
تحويــات  تراجعــت  التــي  عمــان 
لنفــس  فيهــا  المقيميــن  الفلبينييــن 
الفترة، على أساس سنوي بنسبة 8.9 
% منخفضــة إلى 88.1 مليون دوالر، 
مقارنــة بـــ 88.7 مليــون دوالر خــال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
والتدفقــات  التحويــات  وتعتبــر 
الماليــة القادمــة مــن الخــارج مصــدرا 

مهمــا للتمويل الخارجــي في الفلبين، 
الخليــج علــى  حيــث تســتحوذ دول 
النصيــب األكبر من هــذه التحويات، 
األميركيــة،  المتحــدة  الواليــات  بعــد 
العتمادهــا علــى العمالــة الوافــدة في 

أغلب التخصصات.
وحســب تقرير حديث للبنك الدولي، 
حيــاة  شــريان  هــي  فالتحويــات 
للبلــدان منخفضة ومتوســطة الدخل 
ووســيلة فعالــة للحــد مــن الفقــر ألنها 
توجــه مباشــرة إلــى األســر، علمــا أن 
فــي  الرابــع  المركــز  تحتــل  الفلبيــن 
اســتقطاب تحويــات العمــال بقيمــة 

33.8 مليار دوالر خال 2018.

تحويالت الفلبينيين بالبحرين في 5 أشهر
%  70 إلــــــــــى  وصــــــلــــــت  كـــــبـــــيـــــرة  بــــنــــســــبــــة  ارتــــــفــــــعــــــت 

قــال وزيــر التجــارة األميركــي ويلبــور روس أمس االثنين إن إدارة ترامب ليســت راضيــة عن الكيفية 
التــي تدعــم بهــا السياســة النقديــة لمجلــس االحتياطــي االتحــادي )البنك المركــزي األميركــي( الدوالر 

ليظل قويا.

وردا على سؤال من شبكة فوكس 
بيزنس عما إذا كان الدوالر القوي 
يؤثــر ســلبا علــى االقتصــاد، قــال 
للغايــة  منزعجــون  ”نحــن  روس 
بســبب  الــدوالر  ارتفــاع  بشــأن 
يتبعهــا  التــي  النقديــة  السياســة 

مجلس االحتياطي االتحادي“.

علــى  ترامــب  إدارة  وتضغــط 
المركزي األميركي لخفض أســعار 

الفائدة.
كمــا انضم روس يــوم االثنين إلى 
المســؤولين في اإلدارة األميركية 
الذين يقللون من المخاوف بشأن 
حــدوث ركود وشــيك بعد انقاب 

عوائد ســندات الخزانة األميركية 
بشــكل مؤقــت األســبوع الماضــي 

للمرة األولى منذ 12 عاما.
”فــي  المقابلــة  فــي  روس  وقــال 
نهاية المطاف سيحدث ركود لكن 
هذا االنقاب ال ُيعول عليه، مثلما 

يعتقد الناس“.

قال مصدران مطلعان في بكين لرويترز يوم االثنين إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية )سي.إن.بي.سي( وهي من 
أكبر مشتري النفط الفنزويلي، أوقفت تحميل شحنات الخام في أغسطس عقب أحدث عقوبات أميركية على الدولة 

الُمصدرة للنفط في أميركا الجنوبية.

األميركــي  الرئيــس  إدارة  وجمــدت 
الشــهر  مطلــع  فــي  ترامــب  دونالــد 
الجــاري جميع أصول حكومة فنزويا 
في الواليــات المتحدة في حين كثف 
مســؤولون أميركيون التهديدات ضد 

الشركات التي تتعامل مع فنزويا.
وقــال أحد المصدرين ”األمر التنفيذي 

لمتابعــة  توجيهــات  تضمــن  لترامــب 
اإلجــراءات الخاصــة بالعقوبــات التي 
ستعلنها الخزانة األميركية... سي.إن.

بي.ســي قلقــة مــن احتمــال تضررهــا 
جراء عقوبات ثانوية“.

ســي.إن. باســم  متحــدث  ورفــض 
بي.سي التعقيب.

مســؤول  وهــو  ثــان  مصــدر  وصــرح 
تنفيــذي في شــركة رئيســية لتســويق 
أن  الصيــن،  فــي  الفنزويلــي  الخــام 

شركته ُأبلغت بقرار التعليق.
وأضــاف ”ُأبلغنــا بــأن تشــاينا أويــل لن 
تحمل أي شــحنات نفط في أغسطس 
)آب( وال نعلم ماذا سيحدث بعد ذلك“.

البترول الصينية تعلق النفط الفنزويلي بسبب العقوباتوزير التجارة األميركي: سياسات “المركزي” تدعم الدوالر
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قفزه في عائدات هيئة االتصاالت من التراخيص
2018 فـــي  ــيـــص  ــراخـ ــتـ والـ ــوم  ــ ــرس ــ ال إيــــــــرادات  إجـــمـــالـــي  ديـــنـــار  مــلــيــون   9.5

نمت عائدات هيئة تنظيم االتصاالت البحرينية من إيرادات رسوم التراخيص في العام 2018 ما يعكس تحسنًا في إيرادات قطاع 
االتصاالت، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أرباح عدد من شركات االتصاالت العاملة بالبالد في ذلك العام، إذ تحتسب رسوم التراخيص 

كنسبة مئوية من إيرادات الشركات.

وبلغــت إيــرادات هيئــة تنظيــم االتصــاالت 
فــي فئــة “رســوم التراخيص” لتبلــغ نحو 3 
ماييــن دينار فــي العــام 2018، مقارنة مع 
2.37 مليونــًا فــي العام الســابق، أي بنســبة 

نمو قدرها 27%
نشــرتها  التــي  الماليــة  البيانــات  وبحســب 
هيئــة تنظيــم االتصــاالت قبــل أيــام، فــإن 
التراخيــص،  رســوم  مــن  العوائــد  إجمالــي 
ورســوم التــردد والنطــاق، ورســوم إصــدار 
األرقــام، بلــغ نحــو 9.6 مليــون دينــار فــي 
2018 مقارنــة مــع 9.1 مليــون دينــار بالعام 

السابق، اي بنمو قدره 5.4%.
شــركات  عائــدات  تحســن  شــأن  ومــن 

االتصــاالت أن يصــب فــي خزينــة الدولــة 
كرسوم للتراخيص وغيرها.

وكانــت اربــاح “بتلكــو” قفــزت بشــكل كبير 
مليــون   3.4 مــن  وذلــك   2018 العــام  فــي 
دينــار إلــى 50.1 مليــون دينــار حينهــا، كمــا 
نمــت أربــاح زين فــي ذات الفتــرة من نحو 
4.3 مليــون دينــار إلــى 5.17 مليــون دينار، 
وهمــا الشــركتان المدرجتنــان فــي بورصــة 
الشــركات  معظــم  حيــن  فــي  البحريــن، 
األخرى شركات مغلقة وغير مطالبة قانونًا 

بنشر بياناتها المالية للعلن.
وبلغــت إيــرادات هيئــة تنظيــم االتصــاالت 
مــن التردد والنطاق نحــو 5.5 مليون دينار 

فــي 2018 مقارنــة مــع 5.6 مليــون دينــار 
فــي العام الســابق أي بتراجــع طفيف قدره 
رســوم  مــن  الهيئــة  إيــرادات  أمــا   .2.7%
إصدار األرقام فقد بلغت نحو مليون دينار 

مقارنة مع تراجع طفيف بمقدار 0.3%
فــي حيــن هــوت بنــد “إيــرادات تنظيميــة 
 7.4 مــن  وذلــك   85.5% بنســبة  أخــرى”، 
دينــار  مليــون  نحــو  لتبلــغ  دينــار  مليــون 
فقــط، وهــو مــا أثر علــى إجمالــي العائدات 

والفائض المحقق.
وبإضافــة بندي “ايراد الفوائــد”، و”إيرادات 
أخــرى”، بلــغ إجمالي إيــرادات هيئة تنظيم 
االتصــاالت 12.1 مليــون دينــار فــي 2018 

مقارنــة مع العام الســابق والــذي كانت فيه 
نحــو 17 مليــون دينــار، أي بتراجــع قــدره 
رغــم  اإليــرادات  انخفــاض  وأثــر   .29%
تحســن عائــدات التراخيــص، علــى فائــض 
العــام 2018 والــذي بلــغ 6.6 مليــون دينــار 

بهبوط قدره 44%.
 ولدى الهيئة التي تأسست في العام 2002 
بغية دعم المنافســة في قطــاع االتصاالت 
فوائــض متراكمــة منــذ ســنوات بنحــو 9.3 

مليون دينار بنهاية الفترة.

ينطلــق األســبوع المقبل وبمشــاركة خليجية واســعة، المؤتمــر الخليجي التاســع لتطوير 
إنتاجية الكوادر البشرية تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة 
المدنيــة بســلطنة عمــان، وذلــك فــي الفتــرة مــن 26 - 27 أغســطس 2019 تحــت عنــوان 
“االبتــكار المؤسســي وتوظيــف التكنولوجيــا لتعزيــز اإلنتاجيــة” بمنتجــع ميلينيــوم فــي 

صاللة. وُينظم المؤتمر مجموعة أوريجين الرائدة دولًيا في تنظيم وإدارة الفعاليات.

وُيعــد هــذا المؤتمر الذي ينعقد في نســخته 
التاسعة على التوالي حدًثا مهًما في تحسين 
المســتجدات  وطــرح  الموظفيــن  إنتاجيــة 
فــي هذا الشــأن ســنوًيا، خصوًصــا مع تطور 
التكنولوجيــا الهائــل والتركيــز علــى أفضــل 
تقنيــات المعلومات، ومنها انترنت االشــياء 
وانترنت كل األشــياء، الــذكاء االصطناعي، 
الخوارزميــات  األتمتــة،  العاطفــي،  الــذكاء 
والصحــة المثالية وغيرها من المســتجدات 

التي برزت على الساحة العالمية.
أول  مديــر  صرحــت  الصــدد،  وبهــذا 

فــي مجموعــة  العامــة واإلعــام  العاقــات 
أواخــر  “فــي  أوريجيــن، صفــاء عبدالغنــي: 
القــرن العشــرين مررنــا بفترة مــن التغيرات 
والسياســية.  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
جميع هذه التغيرات كانت بداية ما يســمى 
بـــ “عصــر المعرفــة”، وإذا نظرنــا إلــى القــرن 
الحادي والعشــرين، فإن التطورات األخيرة 
كانت متمثلة في األزمة االقتصادية وقيود 
الميزانيــة، التغيــرات االجتماعيــة، االبتــكار 
التكنولوجــي، العمــل القائــم علــى المعرفــة، 
العولمــة وغيرهــا. وفي ظل هــذه التغيرات، 

يتوجــب علــى الموظف أن ُيبرز نفســه برفع 
مســتوى إنتاجيتــه بطــرق مختلفــة وأهمهــا 

اإلبداع واالبتكار المؤسسي”.
معهــد  أجراهــا  دراســة  “أظهــرت  وتابعــت: 
تتحســن  اإلنتاجيــة  أن  العالمــي  ماكينــزي 
التــي  المؤسســات  فــي   %  20-25 بنســبة 
لديها موظفين ذو تواصل فعال. الموظفين 
الذيــن لديهــم حافــز لابتــكار واإلبــداع فــي 
مــن  عملهــم.  فــي  المتعــة  يجــدون  العمــل 
جهــة أخــرى أيًضــا، أشــارت دراســة مماثلــة 
أجرتهــا مؤسســة غالوب إلــى أن الموظفين 
المرتبطيــن بوظائفهــم هــم أكثــر الموظفين 

ابتكاًرا في العمل وذوو أداء وظيفي ممتاز 
بنسبة 27 % مقارنة بزمائهم اآلخرين”.

وســوف يســلط المؤتمر الضوء على محاور 
عــدة، ومنهــا اســتعراض آلخــر مســتجدات 
أدوات ومعاييــر قيــاس األداء واإلنتاجيــة، 
التعــرف على التطبيقات والحلول المبتكرة 

مثلــث  اإلنتاجيــة،  ورفــع  الوقــت  إلدارة 
االبــداع لتعزيــز اإلنتاجيــة: )بيئــة العمــل – 
التحــول  الفعــال(،  والتواصــل  الموظفيــن 
ثقافــة  غــرس  األعمــال،  لمســتقبل  الرقمــي 
المرونــة والتبنــي لرفــع إنتاجيــة الموظــف، 
الــذكاء االصطناعــي وأثــره علــى اإلنتاجية 
وغيرهــا مــن المحــاور التي ســيقدمها نخبة 
مــن  والمهنييــن  والخبــراء  المفكريــن  مــن 
مختلف دول مجلس التعاون الخليجي من 
المملكــة العربيــة الســعودية، دولــة الكويت، 
العربيــة  االمــارات  دولــة  البحريــن،  مملكــة 

المتحدة وسلطة عمان. 
وسيشــمل برنامــج اليــوم األول من المؤتمر 
اإلثنيــن 26 أغســطس 2019 علــى ورشــتي 
عمــل متزامنتــان، األولــى بعنــوان )التحــول 
الرقمــي في عالم األعمال( ويقدمها عبدهللا 
الحامد من المدير التنفيذي لشركة إنترميد 
فهــي  الثانيــة  الورشــة  أمــا  البحريــن،  مــن 

بعنــوان )رفــع اإلنتاجيــة من خــال منهجية 
)Lean Six Sigma(( والتي سيقدمها عارف 

العوضي من دولة الكويت.
الحواريــة  بالجلســة  المؤتمــر  وســُيختتم 
محمــد  أحمــد  الدكتــور  سيرأســها  التــي 
لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس   – البنــاء 
أوريجين لمناقشة أهم وأحدث الممارسات 
والتطبيقات في كبرى المؤسســات العالمية 
فــي  واإلبــداع  المؤسســي  االبتــكار  حــول 
العمــل وأثره على زيادة وتحســين إنتاجية 

الموظفين.
فــي  المشــاركين  عــدد  أن  بالذكــر  الجديــر 
مشــارك   200 تعــدى  العــام  لهــذا  المؤتمــر 
مــن مختلــف دول الخليــج العربــي، كمــا إن 
المؤتمــر يتزامــن مع إطــاق رحات طيران 
الخليــج المباشــرة مــن البحرين إلــى صالة 
ماســيوفر راحــة أكبــر للراغبيــن بالمشــاركة 

في المؤتمر.

ضاحية السيف - مجموعة أوريجين

انطالق المؤتمر الخليجي التاسع لتطوير اإلنتاجية االسبوع المقبل

صفاء عبدالغني

سنغافورة - رويترزواشنطن - رويترز

تحسن عوائد 
شركات االتصاالت 

يصب في خزينة 
الدولة

يسلط الضوء 
على “االبتكار 

المؤسسي”

المحرر االقتصادي

علي الفردان
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عرض وطلب

تحديث18
الُمخطط األكثر تمُيًزا 

بالمنطقة من حيث الموقع و السعر
مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com
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حجوزات
مخطط ضيف

السكني
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1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967   

17300.219 61,396 

  21300.21961,396  

34403.320 86,822   

5336020 77,501 

56309.519 63,298 

57309.419 63,277 

58309.419 63,277 

59309.519 63,298 

60309.419 63,277 

61309.419 63,277 

62309.519 63,298 

63309.419 63,277 
70478.920 103,098 

71429.520 92,463 

72300.319 61,416 

80300.319 61,416 

81300.319 61,416 

82300.219 61,396 

83300.319 61,416 

84365.720 78,728 

85315.620 67,942 

  8731919

 

65,241

 8831919

 
65,241

 8931919

 
65,241

 9031919

 
65,241

 9131919

 
65,241

 9231919

 
65,241

 9331919

 
65,241

 9431919

 
65,241

 9531919

 
65,241

 9631919

 

65,241

 97409.920

 

88,243

 98593.520

 

127,769

 9938019

 

77,716

 10038019

 

77,716

 10138019

 

77,716

 10238019

 

77,716

 103300.219

 

61,396

 104300.219

 

61,396

 105300.21961,396
  109368.920

 

79,417

 1103632078,147

 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 
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RAالسكني مدينة حمد COMالتجاري  محجوزتم البيع

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد/ ســاجان جيريــان باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة طريــق 

اليكو ش.ش.و لمالكها ســاجان جيريان، المســجلة كشركة الشخص الواحد 

بموجــب القيــد رقــم ١٠٣٠٤٣، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســيد/ MUHAMMED IQUBAL باعتباره المصفي القانوني لشــركة السالم 

ميديا سولوشــنس ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مسئولية محدودة بموجب 

القيــد رقــم ١١٦١٧٠، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 

اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٩٨٤١٠-CR2019( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة طريق اليكو ش.ش.و لمالكها ساجان جيريان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٨٩٠٥٢( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة السالم ميديا سولوشنس ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )١٠٨٥٤٠
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019 -اعالن رقم )٧٦٢١٣
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )١٠٢٩٧٨
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: جابر حسن عبدهللا حبيل

االسم التجاري الحالي: الخط الساخن لإلستشارات اإلدارية
االسم التجاري الجديد:  سمارت زوم للبرمجة الحاسوبية

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: رحمة علي ناصر محمد

االسم التجاري الحالي: مانجيري للتجارة
االسم التجاري الجديد:  سوبر ماركت الطيبين

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حنان فيصل احمد شاهين جناحي
االسم التجاري الحالي: وايت كلوزيت للخياطة

االسم التجاري الجديد: جوري للتجارة العامة

قيد رقم: ٦٧٥٦٧-٢ قيد رقم: ١٠-٩٢١٨١

قيد رقم: ٥٩٣٠٠-٢

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة بروميد ش.ش.و لمالكها بانداكاساالييل جاكوب جورج

سجل تجاري رقم ٩٨٨٠٩-١

بنــاء علــى قــرار  المالــك لشــركة بروميــد ش.ش.و لمالكهــا بانداكاســاالييل 
الشــركة  بتصفيــة   ،٩٨٨٠٩-١ رقــم  قيــد  علــى  المســجلة  جــورج  جاكــوب 

اختياريا وتعيين السيد/ ABRAHAM EIPE مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
ABRAHAM EIPE :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 34567710 )973+(
akhil.mercuryps@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة 2019

بشأن تغيير اسم  سونو لتخليص المستندات

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

اصحــاب شــركة ســونو لتخليــص المســتندات المســجلة بموجــب القيــد رقــم 

١٠٣٥١٥-٢، طالبا تغيير اســم ســونو لتخليص المســتندات  الى ابتوميســتك 

لخدمات للدعم االعمال ش.ش.و

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١٠٣٥١٥-٢ 

 تاريخ: 2019/١٨/٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ريو بلس للنجارة ذ.م.م 
سجل تجاري رقم ١-١٢٣٣٣٤

بنــاء علــى قــرار  الشــركاء فــي شــركة ريو بلــس للنجــارة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
١٢٣٣٣٤-١، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيدة/ ايــه محمــد رفيــق علــي حســين 
والســيدة/ وفاء محمود عبداللطيف ســالمة مصفيا للشــركة. بهذا يعلن المصفيان ان ســلطة 
المديريــن قــد انتهــت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجاريــة البحريني الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو 
المصفيــان جميــع دائنــي الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: ايه محمد رفيق علي حسين

رقم الموبايل: ٣٦٣٥٥٣٩٢ )973+(
wessan.art197@yahoo.com

عنوان المصفي: وفاء محمود عبداللطيف سالمة
رقم الموبايل: 34451818 )973+(

greenlight.bh@gmail.com

)CR2019 -81540( ٕاعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

)CR2019 - 98480( ٕاعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا المعلن ٔادناه ورثة المرحوم : مهدي ســلمان حســين الملك بطلب 
تحويــل المحــل التجاري التالي : ٕالى الســيد / حســن مهدي ســلمان حســين 

الملك
 فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة 

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

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادنــاه الســيد/ حمــزة علــي حســن علــي تحويــل المحــل 

التجاري التالي : ٕالى السيد / نادر عبدالحسين سلمان علي صالح القفاص

 فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة 

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

رقم القيد
١-٩٨٣٢

رقم القيد
١-٨٩٩٥١

االسم التجاري
صالون مهدي الملك للحالقة الرجالية

االسم التجاري
مالك االسعار للتجارة

 تاريخ: 2019/٨/15

 تاريخ: 2019/٨/6
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أمير الكويت يتعافى 
من عارض صحي

أكد وزیر شؤون الديوان األميري الكويتي 
باإلنابة محمد ضيف هللا شرار، أن أمير 

الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح، تعافى من عارض صحي ألم به.

وأشار شرار، إلى أن نتائج الفحوصات 
الطبية التي أجرها أمير الكويت )90 عاما( 

جاءت إيجابية. من جهتها، أعلنت وكالة 
األنباء الكويتية “كونا”، أن الشيخ صباح 

األحمد الجابر الصباح أمير الكويت “تعافى 
من العارض الصحي، وأنه اآلن في حالة 

صحية طيبة”. وأصبح الشيخ صباح أميرا 
للكويت العام 2006، خلفا لسعد العبدهللا 

السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم 
ألسباب صحية، وكان حينها يشغل منصب 
رئيس الوزراء، ليزكيه المجلس أميرا للبالد.

تشييد القصور تحت غطاء الحوزات الدينية واستغالل المنصب

صراع أجنحة نظام إيران.. شتائم وتهديد بنشر فضائح

بلغ صراع آيات هللا الحاكمين في إيران حد الشتائم والتهم المتبادلة، إذ رد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام اإليراني آية هللا صادق آمولي الريجاني، على 
منتقديــه بشــدة واتهــم عضــو فقهــاء مجلس صيانة الدســتور، آيــة هللا محمد يزدي بالكذب والتدليس. بينما دعا المرجع الشــيعي ناصر مكارم الشــيرازي، إلى تهدئة 

التوتر بين الريجاني ويزدي؛ “حفاظا على سمعة رجال الدين والنظام الحاكم”، حسب تعبيره.

“نشر األكاذيب”

وكان الريجانــي قــد اتهــم يزدي في رســالة 
اإليرانيــة  الــوكاالت  نشــرتها  مفتوحــة 
الرســمية، بـ “نشــر األكاذيب وبث اإلشاعات 
الريجانــي  اتهــم  يــزدي  ألن  والتشــهير”؛ 
الحــوزات  غطــاء  تحــت  القصــور  بتشــييد 
الدينية واستغالل منصبه عندما كان رئيسا 
للقضــاء. ونفــى رئيــس مجلــس تشــخيص 
مصلحــة النظام اإليراني صحة تقارير التي 
تحدثت عــن نيته الهجرة إلى النجف، نافيا 

أيضا اعتقال مدير مكتبه بتهم فساد.
وكان يزدي قد قال إن وجود الريجاني في 
قــم أو ذهابــه إلــى النجــف لــن يحــدث فرقــا 
ألن الرجــل لــم يكن له أي تأثيــر ديني يذكر، 
حســب تعبيــره. وهذا ما دفــع بالريجاني أن 
يــرد علــي يــزدي بقســوة قائــال فــي رســالته 
“ال أحــد يأخــذ آراءك ودروســك فــي الحوزة 
الدينيــة فــي قــم علــى محمــل الجــد”. وكان 
خــالل  بــث  الرســمي  اإليرانــي  التلفزيــون 
تقاريــر ومقابــالت  الماضيــة  القليلــة  األيــام 
عدة تنتقد بشــكل غير مســبوق ســوء إدارة 

وفســاد القضاء في عهــد الريجاني، وتتهمه 
بالفساد واستغالل المنصب وقمع المنتقدين 
وإســكات المتنافســين. في الرســالة، لم يرد 
الريجانــي علــى التهــم الموجهــة ضــده على 
التلفزيــون الحكومي، لكنه قال إن الهجمات 
التلفزيــون،  شاشــة  علــى  خصوصــا  ضــده، 
كانت جزًءا من “سيناريو مخطط له مسبًقا” 

و”مشروع أكبر” لتشويه صورته.

“قائمة أسرار”

كمــا هــدد بــأن لديــه قائمــة مــن األســرار عن 
شخصيات سياسية رفيعة المستوى وأبناء 
إيــران،  فــي  الحاكمــة  السياســية  النخبــة 
أنــه كان علــى  إلــى  فــي حيــن أشــار أيًضــا 
علــم بالفســاد بين المســؤولين فــي مختلف 
المكاتــب بمــا فــي ذلــك جهــاز اســتخبارات 

الحرس الثوري اإليراني.
أن  اإليرانــي  للشــأن  المحللــون  ويعتقــد 
الخــالف حول الريجاني هو جزء من حملة 
تصفية الخلفاء المحتملين لمنصب المرشد 
فــي إيــران مــا بعــد وفــاة خامنئــي، لصالــح 
نجلــه مجتبى أو شــخص آخر يراه المرشــد 

مناسبا.

صمت خامنئي

كمــا يعتقــد البعــض بســيناريو آخــر ويربــط 
الهجــوم على الريجانــي، بخلفه في منصب 
رئيس القضاء، إبراهيم رئيســي الذي يروج 

له المتشددون كخليفة محتمل لخامنئي.
وفســر مراقبــون صمــت خامنئــي عــن هــذه 
المعارك المتبادلة بين آيات هللا بأنها موافقة 

ضمنية على الهجمات ضد الريجاني.
هذا بينما يذهب البعض اآلخر إلى أبعد من 
ذلك، إذ يرون بأن خامنئي يريد من رئيسي 
يتخلــص  ثــم  الريجانــي  علــى  يقضــي  أن 
المرشــد مــن رئيســي لصالــح نجلــه مجتبى 

خامنئي ليورث المنصب من بعده.

لندن ـ العربية نت

الكويت ـ وكاالت

محمد يزدي )يمين( وصادق الريجاني 

أنقرة ـ وكاالتهلسنكي - رويترزرام اهلل - أ ف ب

أصــدر الرئيس الفلســطيني محمود عباس، أمس االثنين، قــرارا بإنهاء خدمات 
كافة مستشاريه، وإلغاء العقود والقرارات المتعلقة بهم والحقوق واالمتيازات 
المترتبــة علــى عملهــم كمستشــارين بصــرف النظر عــن مســمياتهم أو درجاتهم، 

وفق ما أعلنت وكالة األنباء الفلسطينية “وفا”.

إلــى  الرســمية  الوكالــة  تتطــرق  ولــم 
الســبب الــذي دفــع عبــاس التخــاذ هذا 
القــرار، لكــن التحليــالت تشــير إلــى أن 
األزمــة الماليــة التــي تعيشــها الســلطة 
الفلســطينية ربمــا تكــون الســبب وراء 
هذا اإلجراء. ويحيط عباس عدد كبير 

من المستشارين بمسميات مختلفة.
وتعيش السلطة الفلسطينية منذ 

شــهر فبرايــر الماضــي أزمــة 
بســبب  حقيقيــة  ماليــة 
أمــوال  اســتالم  رفضهــا 
الضرائــب التــي تجبيهــا 

لصالحهــا  إســرائيل 
منقوصة.

 127 نحــو  إســرائيل  وتجمــع 

الشــهر علــى شــكل  فــي  مليــون دوالر 
رســوم جمركية مفروضة على البضائع 
الفلســطينية  األســواق  إلــى  المتجهــة 
والتــي تمــر عبــر الموانــئ اإلســرائيلية 
الســلطة  إلــى  تحولهــا  أن  قبــل 

الفلسطينية.
وأقــر الكنيســت العــام الماضي قانونا 
يقضــي باقتطــاع جــزء مــن هــذه 
تقديــم  علــى  ردا  األمــوال 
مبالــغ  الفلســطينية  الســلطة 
إلى عائالت الفلسطينيين 
لــدى  المســجونين 
بســبب  اســرائيل 
ضــد  هجمــات  تنفيذهــم 

مواطنين إسرائيليين.

أعلــن وزيــر الخارجيــة اإليراني، محمد جواد ظريف، أمس االثنين، أن بالده 
ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن، لكن ينبغي أن تركز أي وساطة 
علــى إعــادة الواليــات المتحــدة إلــى االتفــاق النــووي المبــرم في عــام 2015 

والذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

فنلنــدا  فــي  يتحــدث  ظريــف  وكان 
بعــد لقــاء وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
الفنلنــدي بيــكا هافيســتو، الــذي أعلن 
أن أوروبا تبذل قصارى جهدها إلنقاذ 

االتفاق.
ومــن جانبــه، قــال الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامب، إن “إيــران ترغب في 

الظــروف  بســبب  المحادثــات” 
التــي  الســيئة  االقتصاديــة 

البــالد.  إليهــا  وصلــت 
“صــوت  لقنــاة  ووفقــا 
شــدد  فقــد  أميــركا”، 
األحــد،  مســاء  ترامــب، 

قبيــل عودتــه مــن إجازته 
أن  علــى  نيوجرســي،  فــي 

“إيــران علــى الرغــم مــن رغبتهــا فــي 
تصــل  كيــف  تعــرف  ال  المحادثــات، 
إلــى هنــاك”، حســب تعبيــره. ووصــف 
ترامــب، اإليرانيين بأنهم “شــعب أبي 
فــي  اقتصادهــم  “لكــن  قائــال:  جــدا”، 
النهايــة،  بلــغ  التضخــم  انهيــار،  حالــة 
إنهم يتصرفون بشــكل ســيئ حًقا”. 
أن  “يمكننــا  ترامــب:  وأضــاف 
نفعــل شــيًئا ســريًعا”، مضيفــا 
النفــط،  يبيعــون  ال  “إنهــم 
أي أن عقوباتنــا جعلتهــم 
أقــل  نفطــا  يبيعــون 
اعتقدنــا،  ممــا  بكثيــر 
إنــه يشــبه التقطيــر، ولذا 

يريدون بجد عقد صفقة”.

اســتيقظت تركيــا، أمــس االثنيــن، علــى أخبــار حملــة اعتقــاالت جديدة واســعة 
اســتهدفت أكــراد البــالد، حيــث أقالــت وزارة الداخلية رؤســاء بلديــات ينتمون 
لحــزب مؤيــد لألكــراد فــي مــدن ديــار بكــر وفــان وماردين بجنــوب شــرق البالد، 

بسبب تحقيقات تتعلق باإلرهاب، وعينت مسؤولين في مواقعهم.

وهؤالء المســؤولون المحليون ينتمون 
الديمقراطــي،  الشــعوب  حــزب  إلــى 
وأن  ســبق  الــذي  لألكــراد،  الموالــي 
تعــرض لحملــة قمع مماثلة عــام 2016، 
مــن  عــددا  الســلطات  أوقفــت  حينمــا 
كبــار مســؤوليه ونوابــه. فحينهــا أقيــل 
العشرات من رؤساء البلديات التابعين 

لــه، وعينت وزارة الداخلية بدالء 
لهم في عامي 2016 و2017. 

وبعــد 3 ســنوات من هذه 
نظــام  يكــرر  الحملــة، 
طيــب  رجــب  الرئيــس 
أردوغان السيناريو ذاته، 

بحــق كل مــن رئيــس بلدية 
ســلجوق  عدنــان  بكــر  ديــار 

مارديــن  بلديــة  ورئيــس  ميزراكلــي، 
أحمد تورك، ورئيســة بلدية فان بديعة 
أوزغوكتشي إرتان الذين انتخبوا على 
رأس هذه المدن، الواقعة جنوب شــرق 
خــالل  الكرديــة،  األغلبيــة  ذي  تركيــا، 
مــارس.   31 فــي  البلديــة  االنتخابــات 
الحديثــة،  القمــع  لحملــة  واســتكماال 
شــخصا   418 الشــرطة  اعتقلــت 
فــي 29 إقليمــا، ضمــن تحقيــق 
فــي أمــر مــن يشــتبه فــي أن 
لهــم صالت بحــزب العمال 
الكردستاني. وجاء ذلك 
بعد اإلعالن عن إقالة 3 
رؤساء بلديات لمدن كبرى 

في جنوب شرق البالد.

أردوغان يباغت األكراد بإقالة رؤساء بلدياتظريف يستبعد محادثات مع أميركاالرئيس الفلسطيني ينهي خدمات مستشاريه
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عمان ـ وكاالت

بغداد ـ وكاالت

أوصــى مجلــس النــواب األردنــي، أمــس االثنيــن، حكومة بــالده بطرد الســفير 
اإلســرائيلي مــن عّمــان، واســتدعاء الســفير األردنــي مــن إســرائيل، ردا علــى 
االعتداءات التي يتعرض لها المسجد األقصى من قبل السلطات اإلسرائيلية.

الخارجيــة  أكــدت  ســابق،  وقــت  وفــي 
اإلســرائيلية، نبــأ اســتدعاء ســفيرها في 
األردنيــة،  الخارجيــة  وزارة  إلــى  عّمــان 
تســليمه  عــن  أنبــاء  ورود  عقــب  وذلــك 
النــواب  مجلــس  ودعــا  حازمــة.  رســالة 
األردنــي إلــى إعــادة النظــر فــي اتفاقيــة 

ودعــوة  اإلســرائيلية،  األردنيــة  الســالم 
لالجتمــاع  العربــي  البرلمانــي  االتحــاد 
التوصيــات  هــذه  وجــاءت  عّمــان.  فــي 
فــي  األردنيــة  للحكومــة  الملزمــة  غيــر 
اجتمــاع لمجلس النواب، بحضور وزراء 
الخارجية واإلعالم والشؤون البرلمانية.

قالت وزارة الدفاع العراقية، أمس االثنين، إن االستخبارات تمكنت من “إطاحة” 
قيادي في تنظيم “داعش” مقرب من زعيمه أبوبكر البغدادي، بحسب بيان رسمي.

وذكــرت الــوزارة فــي بيــان لهــا أنــه “مــن 
نوعيــة،  اســتخبارية  عمليــة  خــالل 
لمعلومــات  وفقــا  الكميــن  تنفيــذ  تــم 
شــعبة  تمكنــت  إذ  دقيقــة،  اســتخبارية 
االســتخبارات العســكرية فــي الفرقــة 7، 
وبالتعــاون مع اســتخبارات الفوج األول 
لواء المشــاة 29 من اإلطاحــة بأحد أبرز 

اإلرهابيين في مقاطعة هيت باألنبار”.
وذكــرت أن القيــادي كان يشــغل منصب 
قبــل  لمقاطعــة هيــت  العســكري  األميــر 
التحرير، وهو والد عدد من اإلرهابيين.

ولم تكشــف وزارة الدفاع العراقية اســم 
القيــادي “الداعشــي”، كما لــم تعلن ما إذا 

كان قد قتل أم اعتقل في العملية.

النواب األردني يوصي بطرد السفير اإلسرائيلي

إطاحة قيادي “داعشي” مقرب من البغدادي

الخرطوم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

قضــت محكمــة ســودانية فــي الخرطــوم، 
أمــس االثنيــن، بتأجيــل محاكمــة الرئيس 
الســوداني السابق عمر البشير إلى السبت 
المقبــل، فــي تهــم تتعلــق بالفســاد خــالل 

فترة حكمه التي استمرت 30 عاما.
ووصــل الرئيــس الســوداني الســابق إلــى 
محاطــا  الخرطــوم  فــي  المحكمــة  مقــر 

بحراسة مشددة.
وكان عــالء الديــن عبــدهللا، وكيــل نيابــة 
مكافحة الفســاد والتحقيقــات المالية، قد 
قــال فــي يونيــو الماضي إن البشــير متهم 
“بحيــازة المــال األجنبــي واســتالم هدايــا 

بصورة غير رسمية”.
وفــي حــوار ســابق، أكــد رئيــس المجلــس 
العســكري االنتقالــي عبدالفتــاح البرهــان، 
أنــه تــم العثور في منــزل الرئيس الســابق 
بثــالث عمــالت، تصــل  نقــدي  علــى مبلــغ 

قيمته إلى أكثر من 113 مليون دوالر.
وتأتــي  أول جلســة لمحاكمــة البشــير بعد 

يوم من توقع المجلس العسكري االنتقالي 
في السودان اتفاقا مع قوى إعالن الحرية 
والتغييــر علــى إدارة المرحلــة االنتقاليــة 

التي ستسمر 3 سنوات و3 أشهر.
وأفاد المتحدث باســم المجلس العســكري 
الحريــة  قــوى  أن  أمــس،  الســودان،  فــي 

حتــى  ســاعة   48 مهلــة  طلبــت  والتغييــر 
تتمكن مــن التوصل لتوافق بين مكوناتها 

على قائمة مرشحيها للمجلس السيادي.
تشــكيل  إرجــاء  تــم  أنــه  المجلــس  وأكــد 
قــوى  تأخــر  بســبب  الســيادي؛  المجلــس 

التغيير في تقديم مرشحيها.

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الــذي  القصــف  إزاء  البالــغ”  “القلــق  عــن 
تتعــرض له منطقــة إدلب الســورية، وقال 
إن  بوتيــن،  فالديميــر  الروســي  لنظيــره 
االلتــزام بوقــف إطــالق النار فــي المنطقة 

“أمر ُملح”.
وقــال ماكــرون لبوتيــن: “أعرب عــن القلق 
البالــغ حيــال الوضــع فــي إدلــب، الســكان 
واألطفــال  القصــف،  تحــت  يعيشــون 
ُيقتلــون. مــن الُملــح للغايــة التقيــد بوقــف 
إطــالق النــار الــذي تــم االتفــاق عليــه فــي 

سوتشي”.
وقالــت تركيا إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 
12 فــي غــارة جويــة ســورية علــى رتــل 
عســكري تركــي فــي شــمال غــرب ســوريا، 
أمــس االثنيــن، فــي الوقــت الــذي حققــت 
فيــه القــوات الحكوميــة الســورية تقدمــا 

على مقاتلي المعارضة في بلدة رئيسية.
وتتمركــز قوات تركية في إدلب بمقتضى 

اتفاقــات مع روســيا، أقــوى حليف لرئيس 
وتســاند  األســد.  بشــار  الســوري  النظــام 
فــي  المعارضــة  جماعــات  بعــض  أنقــرة 
وســائل  ووصفــت  ســوريا.  غــرب  شــمال 
اإلعــالم الرســمية للنظام الســوري، دخول 
الرتــل العســكري التركي ســوريا بأنه عمل 
عدوانــي، وأوضحــت أنــه دخل لمســاعدة 
مقاتلــي المعارضة الذيــن يتصدون لتقدم 

القــوات الحكوميــة الســورية حــول بلــدة 
خان شــيخون، التي يســيطر عليها مقاتلو 
المعارضــة. ويهــدد تقــدم قــوات الجيــش 
الســوري نحــو البلــدة، التي تســيطر عليها 
بمحاصــرة   ،2014 عــام  منــذ  المعارضــة 
مقاتلــي المعارضــة وطردهــم مــن الرقعــة 
فــي  عليهــا  يســيطرون  التــي  الوحيــدة 

محافظة حماة المجاورة.

الرئيس السوداني السابق في قفص االتهام )أ ف ب(

لم يتضح على الفور من الذي يقف وراء الغارات الجوية

بطلب قوى التغيير.. إرجاء تشكيل المجلس السيادي السوداني ماكرون لبوتين: يجب التقيــد بوقف إطالق النار في إدلب
تأجيل محاكمة البشير في قضية “الثراء الحرام” قتلى بغارة على رتل عسكري تركي في سوريا
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لــم تكن ثورة الســودان األولى مــن نوعها في محيطهــا العربي-األفريقي، 
إذ عانت الدول العربية منذ عام 2010 من سلسلة ثورات أطاحت العديد 
من القادة، لكن لم يكن الحال في أغلب تلك الدول بعد الثورة أفضل مما 
كان عليه قبلها، فانقســمت بين دول ســيطرت فيها القوى المتأسلمة على 
الســلطة وبيــن دول تولــى فيهــا العســكر الحكم، وفي الكثيــر من الحاالت 
نشــب صــراع بيــن الطرفيــن، ما أدى إلى أن تعم حالة مــن الفوضى وعدم 
االســتقرار واالنقســام في تلك الدول، لتذهب ثورات الشعوب التي كانت 
تطمــح فــي حيــاة وأوضاع أفضــل هباء منثــورا، فحالهم لم يتحســن عما 
كانوا عليه بسبب الخالف على السلطة والتي استثمرته أطراف خارجية 
ذات أجنــدات فقامــت بتجنيــد قــوى وأحــزاب، وفــي كثيــر مــن األحيــان 

مؤسسات وطنية لصالحها.
الســودان أبــى أن يكــون حلقــة جديــدة فــي مسلســل الثــورات العربيــة 
المشؤومة، إذ إن وعي شعبه وإدراكه لما هو في مصلحته الوطنية جعله 
في موقف يمكنه من اإلمساك بزمام األمور وقيادة وطنه لبر األمان، ذلك 
أن جميــع األطــراف التــي ثارت على النظام الســابق، والمجلس العســكري 
الــذي أطــاح به، التفــوا حول نقطة اتفاق أال وهــي تغليب مصلحة الوطن 

على المصالح الفئوية والحزبية. 
ذلك ما تم تســطيره يوم الســبت الماضي بتوقيع وثيقة الفترة االنتقالية 
مــا بيــن قــوى الحرية والتغييــر، الممثلــة للمعارضــة، والمجلس العســكري 
االنتقالي، وســط مباركة وحضور دولي واســع، حيث نصت الوثيقة على 
المشــاركة ما بين الطرفين في المجلس االنتقالي ليطوي الســودان اليوم 
بإرادة أبنائه صفحة االســتبداد ويفتح صفحة جديدة في ســبيل التحول 

إلى الحكم الديمقراطي. 

تابعت باهتمام األوضاع في السودان حيث وجدت فيها دولة عربية  «
نجحت في أن تكسر الصورة النمطية وتدحض المزاعم السلبية حول 
المواطن العربي كونه غير مهيأ لممارسة الديمقراطية، لكن السودان 

اليوم أثبت عكس ذلك ليبرهن للعالم أن المواطن العربي قادر على أن 
يمارس الديمقراطية الصحيحة وذلك بتغليب المصلحة القومية على 

كل شيء.

هنــاك حاجــة ملحــة إلــى جهــات وحاضنــات ترعــى الموهوبيــن فــي 
دأبــت  التــي  التخصصــات  أعنــي  وال  عــدة،  وتخصصــات  مجــاالت 
محاوالتنــا علــى االهتمام بها، مثل الرياضات المختلفة، والموســيقى، 
والرســم، ومؤخرًا ما يتصل بعلوم الروبوت )اإلنســان اآللي( والفضاء، 
بــل إضافــة إلــى المواهب النــادرة، والتي قد تنبع مــن مجاالت طاعنة 
فــي التخصــص، نســتثمر بهــا إبداعــات ومواهــب ال متناهيــة، تخــدم 
رعايتهــا الوطــن، وتنشــئ جيــالً قــادرًا علــى مواجهة ثــورة التطورات 
الهائلة التي جعلت منا مستهلكين، وربما مستهلكين سيئين بقدر أكبر 
للتكنولوجيــا واالبتــكارات واالختراعــات، وهــو ما يجعلنــا اليوم أمام 
تحــٍد كبيــر جــدًا، إن أردنا أن نؤســس لجيل مقبل مؤثــر وقوي، يحمل 

راية الوطن عن ثقة وجدارة، مستثمرين بهم قدراتهم.
وبغض النظر عن منهجية استثمارنا الموهوبين، والطريقة التي أردنا 
بها رعايتهم واستثمار قدراتهم، فإن القائمين على هذه المهمة ينبغي 
أن يكونــوا مــن أهــل االختصــاص، فهنــاك مواهــب ال نمتلــك حقيقــة 
المختــص برعايتهــا واســتثمارها، إنمــا قــد نكتفــي بتشــجيعها، وهــي 
مشــكلة حقيقيــة تواجــه بعــض ُأســر الموهوبيــن التي تعانــي من هذا 
القصور، ليس من ناحية ماهية برامج استثمار المواهب وحسب، بل 
حتى القدرة على تحديد الموهبة، ورسم طريق رعايتها بشكل سليم، 
فــي الوقــت الــذي ُيشــكل فيه أي هــدر لوقت اســتثمار هــذه المواهب 

خسارًة فادحًة.

إننا لسنا بصدد حصر المواهب في القدرة المعرفية واالبتكار فقط،  «
بل إلى أبعد من ذلك لتشمل مواهب غير مألوفة، بما قد يتسم به 
الموهوب من قدرات مغايرة تمامًا عن اآلخرين، وقد تتجلى كمنحة 
ربانية، قل نظيرها، وإن كانت نادرة الوجود، إال أن كل حالة تستحق 

منا االلتفات واالهتمام بوضع البرامج والمختصين لتنميتها 
واستثمارها بما يخدم المصلحة الخاصة للموهوب، والعامة 

للمجتمع الذي ينتمي إليه.

لماذا اختلفت الثورة السودانية عن غيرها؟

استثمار المواهب

السعودية التي تحارب وتعانق الجمال في آن
ــن يعملــون فــي الدعايــة  قــرأت تعليقــًا لشــخص ممَّ
القطرية المعادية للسعودية، خالصته أن السعودية 
تتعــرَّض للهجــوم من صواريخ الحوثي ومســّيراته، 

والشعب الٍه بـ “الرقص في الجنادرية”.
الجنادريــة لغيــر العارفيــن مهرجان ســعودي عريق، 
يحتفــي بالتــراث والثقافــة والفنــون، وهــو عالمــة 
مضيئــة مــن عالمــات القــوة الســعودية الناعمة منذ 

عقود.
نة من كثير من العينات التي تتكالب  هذا المعلق عيِّ
الجديــد  الســعودي  النهــج  علــى  وتثريبــًا  توبيخــًا 
الحيــوي فــي تشــجيع الثقافــة، وإطــالق مكنونــات 
القــدرة الســعودية، خصوصــًا مــع حقيقــة أن أغلبية 

الشعب السعودي من شريحة الشباب.
هــذا المنطــق التوبيخــي الــذي يجــُد لــه رجــع صدى 
أو  الســعودية،  فــي  “الصحــوة”  فلــول  بعــض  عنــد 
بعــض العــوام العادييــن المتوجســين مــن أي تغيير، 
هــو منطق متــذاٍك غرضــه الباطن التحريــض، ومنع 
الكآبــة، وغرضــه  ونشــر  االنطــالق،  مــن  الســعودية 
الســعودية فــي حــرب  المعلــن الحــرص علــى فــوز 

اليمن.
الهزيمــة الفعليــة هــي الركــون للكآبــة، والعزوف عن 
الحياة، وال تعارض البتة بين اليقظة التامة لمخاطر 
الحروب ومكر األعداء، واإلقبال الكامل على تثمير 
وتعميــر البهجــة فــي الحياة، وهذه كوريــا الجنوبية 

من نصف قرن مازالت في حالة حرب أو شبه حرب 
مــع جارتهــا الشــمالية “النوويــة”، ولــم يجعلهــا ذلــك 
دولة منكمشة مظلمة منقبضة؛ مثالً وليس حصرًا.

مــن هنــا، فــإن إعالن وزيــر الثقافة الســعودي األمير 
بــدر الفرحــان مؤخرًا عن اعتمــاد أكاديميات للتراث 
والفنــون خبر رائع. التفاصيل تقول، نقالً عن الوزير 
الســعودي المختــص: “أكاديميــات الفنــون ســتكون 

بداية للتأهيل األكاديمي لها داخل المملكة”.
فــي  بأكاديميتيــن  الفنــون  أكاديميــات  وســتنطلق 
التــراث  المرحلــة األولــى: واحــدة متخصصــة فــي 
والفنــون التقليدية والحرف، وســتبدأ في اســتقبال 
طلبــات االلتحــاق بها في خريف 2020، وتســتهدف 
ألــف طالــب ومتدرب فــي البرامج طويلــة وقصيرة 
الثانيــة خاصــة  األكاديميــة  ســتكون  فيمــا  المــدى؛ 
ومتــدرب  طالــب  ألــف  وستســتقبل  بالموســيقى، 

ابتداًء من عام 2021.

أظن أن خبراً كهذا هو الذي يزعج الحوثي،  «
ومن يقف خلفه من عرب وعجم، حتى الذين 

يظهرون بثياب الناصحين المشفقين، ألنه 
يعني أن السعودية طبيعية قوية تعانق األمل 

والمستقبل، من غير خدر وال غفلة عن حلبة 
الحرب؛ يفعل هذا الواثق بقدراته المقتنع 

باختياراته... على هذه األرض ما يستحق الحياة. 
“الشرق األوسط”.
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بدور عدنان

علي الصايغ

مشاري الذايدي

“النهج السعودي الجديد  «
والحيوي في تشجيع الثقافة 

أطلق مكنونات القدرة والقوة 
السعودية”.

13
 إشادة سيدي 

سمو رئيس الوزراء 
بالصحافة

أشــاد ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه لدى استقبال سموه عددا من أفراد 
العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين “بالدور المهم الذي يقوم به رجال 
الصحافــة واإلعــالم وكتاب الرأي في تنوير المجتمع تجاه مختلف القضايا 
الوطنيــة والدوليــة، وذلــك عبــر ما يطرحونــه من أفكار تتســم بعمق الوعي 

والتحليل”.
وفي كل لقاءات ســموه دائما يشــير أيده هللا إلى الدور الطليعي للصحافة 
البحرينيــة ومكانتهــا وكيانها المســتقل وذلك لما لهــذه الصحافة من تاريخ 
عريق ودور مشهود في الصحافة العربية، والمجتمع ال ينهض وال يزدهر وال 
يشع من دون صحافة حرة ونزيهة، وازدهار وحيوية الصحافة تعتمد على 
حريــة التعبيــر، والبحريــن قدمت دفعا قويــا لحرية الصحافــة في المنطقة 
ونموذجا رائعا في استقاللية هذا المنبر والتزامه بالبناء والتطوير وتمتعه 
بمنــاخ خــاص قــادر علــى العطاء بفضــل الرعاية الســامية من القيــادة التي 
تكــن كل االعتــزاز والتقدير للكتــاب والصحافيين وتعتبرهــم في الصفوف 

األولى في مسيرتنا الحضارية.

كأحــد أبنــاء الصحافــة والســاهرين علــى أمــن الوطــن بـــ “القلــم” أقــول إن 
الصحافة البحرينية ترسخت أقدامها وتحقق وجودها عن جدارة وأصالة 
عميقة بفضل تشــجيع ســيدي ســمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه الذي 
يقــدر للكاتــب والصحافــي تحملــه المســؤوليات وحمل لــواء الكلمــة الحرة 
وقوتهــا، ويتابــع ســموه بشــكل يومــي مــا نكتبــه ويثنــي “شــخصيا” علــى 
األفــكار الواعيــة النيــرة البنــاءة والمواضيــع التــي تالمــس الوطــن وترفــع 
صوته وتصونه، فالصحافة عند ســموه حفظه هللا تحمل رســالة خالدة من 
أجــل تقــدم المجتمع وازدهاره وهي الحصن الذي تتحطم عنده الشــائعات 
والحمالت المغرضة التي تهدد المجتمع، وشريك أساسي وفاعل في البناء 
والتنمية، فالصحافة أثر ملموس في اإلســهام بدفع مســيرة التنمية ومزيد 
من التطور والنماء، ومن هذا المنطلق تجاوزت الصحافة البحرينية النطاق 
المحلي إلى العالمية، وأشادت بها المنظمات الدولية في مناسبات عديدة.

صحافتنا ترتكز على الحريات وتتمتع بروح وطنية مسؤولة للبناء،  «
وكتاب الرأي يشعرون بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في نشر 

الوعي والثقافة وتنوير المجتمع.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

شعب غاضب ونظام فاشل وبديل متربص
ال يوجــد شــعب فــي هذا العصــر، القى ظلمــا وجورا 
كما هو الحال مع الشعب اإليراني الذي ذاق األمرين 
علــى يــد واحد من أســوأ األنظمة االســتبدادية التي 
شــهدها التاريــخ، فنظام الماللي يريــد أن يحكم في 
هذا العصر شعبا متحضرا وعريقا كالشعب اإليراني 
القــرون  إلــى  كلهــا  تعــود  متحجــرة  وأفــكار  بقيــم 
الوســطى، لذلــك كانــت المقاومــة اإليرانيــة محقــة 
تماما عندما وصفت هذا النظام في أدبياتها بالنظام 

القرووسطائي.
األنظمــة  أكثــر  مــن  يعتبــر  الــذي  الماللــي  نظــام 
يســتطيع  ال  كونــه  وإخفاقــا،  فشــال  الديكتاتوريــة 
التأقلــم مــع هــذا العصر كمــا ال يمكنــه أن يبني إيران 
وفــق روح العصــر، إذ إن األوضــاع االقتصاديــة لهذا 
النظــام متهالكــة، كما أنه بإلقاء نظــرة على الجوانب 
الصناعية والزراعية والبنى التحتية للبالد، سنجدها 
جميعــا تواجه أوضاعــا صعبة، والمجــاالت الوحيدة 
التي تشــهد انتعاشــا واهتماما من جانب هذا النظام 
هــي المجاالت القمعيــة والتدخالت في بلدان العالم 
وتطويــر الصواريــخ والســعي ســرا للحصــول علــى 

القنبلة الذرية.
طــوال أربعــة عقــود مــن حكم هــذا النظام المســتبد، 
علــى  كثيــرا  منــه  اإليرانــي  الشــعب  عانــى  والــذي 
مختلــف األصعدة، كانت المقاومة اإليرانية وذراعها 
الضاربــة منظمة مجاهــدي خلق، متواجدة دائما في 

الساحة ومتصدية للنظام وساعية دونما كلل أو ملل 
لكشــف وفضــح جرائمــه وانتهاكاتــه وإيصال صوت 
الشعب اإليراني للعالم أجمع، وقد نجحت المقاومة 
اإليرانيــة نجاحــا ال نظيــر لــه فــي فضح هــذا النظام 
أمام العالم من جانب وكذلك إثبات أنه نظام فاشــل 
وأن بقــاءه يعنــي اســتمرار معانــاة الشــعب اإليراني 
واستمرار المصائب والمآسي، لذلك ال يوجد أي حل 

سوى إسقاطه.

اقتناع الشعب اإليراني بشكل خاص وشعوب  «
المنطقة والعالم بشكل عام بوجهة نظر 

المقاومة اإليرانية الداعية إلسقاط النظام اإليراني، 
عكس تقدما نوعيا للنضال الذي تخوضه هذه 

المقاومة ونجاحها في إقناع الجميع بأطروحاتها 
وأفكارها التي تستمد قوتها وعنفوانها من 

كونها تنبع من الواقع اإليراني نفسه والعالقة 
الجدلية التي ربطت وتربط بينها وبين الشعب 

اإليراني، فالشعب اإليراني يرى أن المقاومة 
اإليرانية الطرف الوحيد الذي يمكنه التعبير عن 
آماله وطموحاته، كما أن المجتمع الدولي صار 

هو اآلخر ينظر بعين االحترام والتجليل لهذه 
المقاومة ونضالها المستمر والدؤوب الذي 

يضع مصلحة الشعب اإليراني وأمن واستقرار 
المنطقة والتعايش السلمي بين شعوبها فوق 

كل اعتبار. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

“نظام الماللي من أكثر  «
األنظمة الديكتاتورية فشال 
وإخفاقا، ألنه ال يستطيع أن 

يبني إيران وفق روح العصر”.
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نرفع القبعة لألداء العالي 
الذي قدمه ممثل الكرة 

البحرينية فريق الرفاع في بطولة 
“محمد السادس” وتفوقه على 

نظيره اتحاد طنجة المغربي “صاحب 
األرض والجمهور”. نقطتان ثمينتان 

ستعطيانه دفعة معنوية كبيرة 
لتقديم المزيد والذهاب بعيدا.

تفريط إدارة نادي الدير 
بعنصرين مؤثرين من صفوف 

فريقها األول لكرة اليد، وهما 
حسن مدن ومحمد ميرزا، يعتبر 

“الضربة التي قصمت ظهر 
البعير”، إذ من شأن ذلك أن 

ينهي الصورة الجميلة الفنية 
التنافسية التي ظهر بها أخيرا.

أكــد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد أن دوري خالــد بــن حمــد للمراكــز الشــبابية ولــذوي اإلعاقة 
والفتيات والوزارات والجاليات والبنوك والشركات لكرة قدم الصاالت شهد تطورا كبيرا من مختلف النواحي 
التنظيميــة والفنيــة، وهــو دليل على المكانة الكبيرة التي باتت يحتلها الدوري على الســاحة الرياضية المحلية 
وقدرته على اجتذاب اهتمام منسوبي األسرة الشبابية والرياضية الذين يتطلعون لمعايشة مجرياته بصورة 
ســنوية باعتبــاره مــن المبــادرات الرائــدة التــي تتوافــق مع رؤيــة ممثل جاللة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وتتفق مع المبادرات 
التــي يقدمهــا النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل خليفــة، الرامية إلى احتضان الشــباب وتوجيــه طاقاتهم بالصــورة االحترافية 

التصحيحية. 

الشــباب  شــؤون  وزيــر  وقــال 
والرياضة في تصريح له بمناسبة 
حمــد  بــن  خالــد  دوري  انطــاق 
لكــرة القــدم للصاالت في نســخته 
 21 ســتنطلق  التــي  الســابعة، 
أغســطس الجــاري بمدينــة خليفة 
الشــيخ  ســمو  “أخــذ  الرياضيــة 
علــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد 
عاتقه مسؤولية االرتقاء بالحركة 
الشــبابية والرياضيــة فــي المملكة 
والعمل المخلص في سبيل شباب 
الوطــن؛ مــن أجل تطويــر مهارات 
المبــادرات  تقديــم  عبــر  الشــباب 
المختلفــة التــي تجتذبهــم وتنمي 
مواهبهــم فــي مختلــف المجــاالت 
بمــا فيهــا الجانــب الرياضــي، وإن 
التطوير المســتمر لدوري خالد بن 
حمد يجسد الرؤية الحكيمة لسمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة، 
كمــا يظهر حــرص ســموه الواضح 
على توسيع إسهامات الدوري في 
خدمة الحركــة الرياضية المحلية 
من خال إتاحة الفرصة أمام أكبر 
عدد ممكن من الشــباب والشابات 
الرياضيــة  هوايتهــم  لممارســة 
المفضلــة فــي هــذا الــدوري الــذي 
بــات يمثل عامــا مهما من عوامل 
اكتشــاف المواهــب الجديــدة فــي 
كــرة القــدم داخــل الصــاالت حتى 
أضحى رافدا لألندية والمنتخبات 

الوطنية“.  
الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأضــاف 
والرياضــة “حققت تجربة توســيع 

فــي  المدرجــة  األلعــاب  قاعــدة 
كبيــرا ومتميــزة،  الــدوري نجاحــا 
كبيــرا  إيجابيــا  صــدى  وأحدثــت 
األمــر  المشــاركين،  جميــع  بيــن 
الــذي عزز مــن النجاحــات الكبيرة 
التــي حققهــا الــدوري فــي الفتــرة 
الماضيــة، وأن ذلــك التوســع فــي 

األلعــاب يصــب بصــورة إيجابيــة 
المعنيــة  األلعــاب  خدمــة  فــي 
متابعــة  أهميــة  علــى  ويحفزهــا 
مجريــات الدورة النتقــاء العناصر 
الجديــدة مــن الاعبيــن المؤهلين 

لمواصلة مسيرتهم الرياضية”. 

 الجديد.. دوري للبنوك 

والشركات 

وبيــن المؤيــد أن “دوري خالــد بــن 
مــر  للصــاالت  القــدم  لكــرة  حمــد 
بالعديد مــن المحطات التطويرية 
المتميزة التي ســاهمت في زيادة 
البرنامــج  فــي  المشــاركين  حجــم 
باعتبــاره  أهدافــه؛  إلــى  للوصــول 
مكانــا مناســبا للشــباب والشــابات 
الــذي  األمــر  وهــو  المملكــة،  فــي 
جعــل مــن وزارة شــؤون الشــباب 
العــام  هــذا  تتجــه  والرياضــة 
لزيــادة عدد المشــاركين من خال 
لبنــوك  خــاص  دوري  اســتحداث 

إضافــة  يشــكل  ممــا  والشــراكات 
مــن  ويزيــد  الــدوري  فــي  نوعيــة 

قوته وتنافسه”. 

 اكتشاف المواهب الواعدة 

الشــباب  شــؤون  وزيــر  وتابــع 
والرياضة “تعمل الوزارة بكل عزم 
ومضاء من أجل تحقيق األهداف 
التي وضعها سمو الشيخ خالد بن 
حمــد آل خليفة للــدوري والرامية 
الشــباب  بمســيرة  االرتقــاء  إلــى 
البحرينــي بمختلف فئاته، وتعزيز 
القطــاع  تطويــر  فــي  إســهاماته 
اســتقطاب  خــال  مــن  الشــبابي 
الشــباب إضافة إلى المساهمة في 
اكتشــاف المواهــب الرياضيــة في 

لعبة كرة القدم للصاالت”. 

 نتطلع للنجاح

 وأضــاف المؤيــد “ننظر إلى دوري 
خالــد بــن حمــد فــي عامــه الســابع 
بعيــن مــن التفــاؤل باعتبــاره مــن 
المملكــة  فــي  المهمــة  المســابقات 
التي تستقطب الشباب البحريني، 
وقــد عملت الــوزارة علــى تحقيق 
جميع وســائل النجاح لهذا التجمع 
الشــبابي الكبير، الــذي من المؤمل 
أن يشــهد تنافســا قويــا بين جميع 
المشاركين للظفر بالكأس الغالية”.

المنظمة تنهي االستعدادات لدوري المراكز الشبابية للصاالت

المؤيد: اهتمام خالد بن حمد جعله وجهة مفضلة للشباب 14

نجــح ممثــل المملكــة فريــق نــادي الرفــاع فــي تحقيق بدايــة إيجابيــة بالتصفيــات األولية 
لــكأس محمــد الســادس لألنديــة العــرب األبطال، حينمــا أطاح بفريــق نادي اتحــاد طنجة 
المغربي على أرضه وبين جماهيره، وذلك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الطرفين، 
مســاء أمــس األول، علــى ملعــب محمــد الخامــس بالمغــرب، ضمــن إطــار الجولــة األولــى 

للمجموعة األولى للتصفيات.

فــي  مميــزا  أداء  الرفــاع  ســماوي  وقــدم 
المبــاراة، وتمكــن مــن فــرض أســلوبه علــى 
الفريق المغربي، وتمكن من تسجيل هدفين 

في الشوط الثاني من المباراة.

ســيد  الرفــاع  العــب  المبــاراة  فــي  وتألــق 
هاشــم عيســى المنتقل حديثا مــن المالكية، 
إذ تســبب فــي دخولــه بديــا الشــوط الثاني 
فــي حصوله على ركلة جزاء تقدم لها كميل 
األســود وســدد كرتهــا، لكــن حــارس الفريــق 
المغربــي رد الكــرة لألســود الــذي ســدد كــرة 
بيساره عجز عن صدها الحارس معلنا تقدم 
الســماوي فــي الدقيقــة )70(. وفــي الدقيقــة 
)82( سجل سيد هاشم عيسى الهدف الثاني 
لفريقــه بطريقة رائعــة بكعبه، بعد تلقيه كرة 
عرضيــة مــن المحترف الليبــي محمد صولة 

وسط فرحة سماوية كبيرة وعارمة.
وكان المــدرب الوطنــي للرفاع علي عاشــور 
بــدأ اللقــاء بتشــكيلة مكونــة مــن الحــارس 
عبدالكريم فردان، والاعبين:حمد شمسان، 
ســيد مهدي باقر، ســيد رضا عيســى، فيصل 

غــازي، علي حرم، جي جــي، محمد مرهون، 
ومهــدي  األســود  كميــل  صولــة،  محمــد 
عبدالجبــار. ويســتعد الرفــاع لخــوض لقاءه 
الثانــي فــي التصفيات األوليــة، وذلك حينما 
يــوم  الصومالــي  هورســيد  فريــق  ياقــي 

أغســطس   21 الموافــق  المقبــل  األربعــاء 
الجــاري، علمــا أن الفريــق الصومالــي خســر 
أمــام الــزوراء العراقــي بنتيجــة )0-2( يــوم 

التصفيــات  نظــام  وينــص  األول.  أمــس 
األوليــة على تأهل صاحب المركز األول من 

المجموعة إلى دور ال 32.

السماوي يطيح بطنجة المغربي “عربًيا”

فرحة سماوية تكررت مرتين

ســيكون العب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم المحترف في صفوف 
نادي ســافيا براغ التشــيكي، عبدهللا يوســف أمام موعد تاريخي حينما 
يخــوض مــع ناديه لقاء تحديد المتأهل لــدور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبــا لكرة القدم، إذ يحل ســافيا براغ ضيفــا على نادي كلوج الرماني 

في مرحلة الذهاب.
وبنــاء علــى نتيجتــي الذهــاب واإليــاب ســتتحدد هويــة الفريــق الــذي 
ســيتأهل إلــى مرحلــة المجموعــات لــدوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم 

للموسم 2019 - 2020.
وســتقام مبــاراة الذهــاب اليــوم عند 10 مســاء، فيمــا مبــاراة اإلياب يوم 

األربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري.
وتعتبر مشــاركة عبدهللا يوســف مع ناديه بعد اســتدعائه لقائمة المباراة 
اليــوم تاريخيــة؛ خصوصا إذا ما تمكــن الاعب ونجح في التأهل لدوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم؛ ليكون أول العب بحريني يشارك في البطولة 

األوروبية العريقة.
وشــق عبــدهللا يوســف طريــق احترافــه بنجــاح بعــد تألقه فــي الماعب 
المحليــة، إذ مثــل ناديــي الرفاع الشــرقي والمحرق، كما لعــب لمنتخباتنا 
الوطنيــة فــي فئاتهــا العمريــة إضافــة إلــى منتخبنــا الوطنــي األول، قبل 
أن يحصــل علــى فرصــة االحتــراف فــي الــدوري التشــيكي رفقــة فريــق 
بوهيميانز براغ، في حين انتقل هذا الموســم إلى نادي ســافيا براغ في 

تجربة احترافية جديدة بمسيرة الاعب الشاب.

ويبلغ الاعب عبدهللا يوســف من العمر 25 عاما، ويتمتع بإمكانات فنية 
وبدنيــة مميــزة جعلته محط األندية في الخارج، ويجيد اللعب في خط 

المقدمة.

عبدالله يوسف رافعا قميص نادي سالفيا براغ التشيكي

فرصة تاريخية للمحترف البحريني برفقة ناديه التشيكي
عبداهلل يوسف في ملحق دوري أبطال أوروبا

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تــرأس رئيــس مجلس إدارة االتحاد البحرينــي لكرة القدم رئيس 
لجنــة المنتخبــات الوطنيــة الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة، 
اجتماعــا دوريــا للجنة المنتخبات الوطنية، عقد مســاء األحد 18 

أغسطس الجاري في مقر االتحاد بالرفاع.
وفي بداية االجتماع، رفع رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية خالص التهاني وأحر 
التبريــكات إلــى مقام عاهل الباد صاحــب الجالة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، وإلــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وإلــى ولــي العهــد األميــن 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة فوز منتخبنا الوطني 
األول لكــرة القــدم بلقــب بطولــة اتحاد غرب آســيا التاســعة، التي 
اســتضافتها العــراق خــال الفتــرة 30 يوليــو الماضــي وحتــى 14 

أغسطس الجاري.
وخال االجتماع، اطلع الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بحضور 
أعضــاء اللجنــة علــى التقاريــر الــواردة بشــأن المنتخــب الوطنــي 
األول، إذ ناقــش الحضــور التقريــر الخــاص ببطولــة غــرب آســيا 
إضافة إلى المعسكر الخارجي الذي أقامه المنتخب في البرتغال 
إلــى معســكر المنتخــب  خــال شــهر يوليــو الماضــي، باإلضافــة 

األولمبي في ذات الفترة بالبرتغال.
كمــا ناقــش المجتمعــون البرنامــج الخاص بمشــاركات المنتخبات 

الوطنية خال الفترة المقبلة.

 علي بن خليفة مترئسا االجتماع

مناقشــة تقرير “غرب آسيا” ومعســكر األولمبي والمشاركات المقبلة
علي بن خليفة يترأس اجتماعا دوريا للمنتخبات
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أحمد مهدي

فوز مستحق 
للسماوي في 
بداية التصفيات 

األولية لكأس 
محمد السادس

من لقاء الرفاع واتحاد طنجة المغربي

Û  صــادق رئيــس المحكمــة التجاريــة علــى
ليغــا( )ال  االســباني  الــدوري  رابطــة  طلــب 

بالســماح بإقامة بعض مباريات الدوري االســباني يوم الجمعة في ســياق نزاع كبير مع االتحاد 
االســباني لكرة القدم الذي كان معترضًا على إقامة مباريات الليغا ايام الجمعة واالثنين بســبب 

بعض االمور المتعلقة بحقوق النقل التلفزيوني.
Û  هــذا الصــراع الملتهــب بيــن “ال ليغــا” واالتحاد المحلــي من المفترض أن ينعكس اشــتعاله داخل 

المســتطيل االخضــر عندمــا تبدأ االندية االســبانية مشــوارها الطويل في صراع المنافســة على 
لقب الدوري وال سيما بين الفرق الثاثة المرشحة غالبًا إلحراز اللقب.

Û  لــن يتــم التركيــز كثيــرًا علــى حامــل اللقــب برشــلونة ومــدى جاهزيته للمنافســة فــي الليغا ألنه 
ببســاطة يبــدو فــي وضع  مثالي لشــق الطريــق واالحتفاظ باللقــب بعد التعاقــدات الكبيرة التي 
ابرمهــا بوصــول كًا مــن غريزمان ودي يونغ واللذين سيســهمان في رفع جــودة الفريق.. ناهيك 
عــن االحتمــال المنتظــر لعــودة نيمــار الــى برشــلونة رغــم ان الفريــق لم يعــد بحاجة له فنيــًا بعد 

صفقة غريزمان!
Û  ريــال مدريــد كان اســوأ الفرق االســبانية مــن حيث النتائج في مرحلة االعــداد ولذلك لن يكون 

في وضع قوي للمراهنة عليه في سباق التنافس على لقب الدوري رغم ان الحكم سابق ألوانه 
بكثير.

Û  زيــدان لــم يوفــق فــي إدارتــه للفريق ولم يعــرف كيفية التعامل مــع الوافدين الجــدد..إذ ال يبدو
انــه ســيعتمد كثيــرا علــى االســماء الجديــدة بــل ان اعتماده ســيكون اكثــر على الحــرس القديم 
الــذي صنــع معــه النجــاح مســبقًا.. ربمــا هــازارد الوحيد الذي مــن الممكــن ان يأخــذ دورًا واضحًا 
فــي حســابات زيــدان وربمــا الوافد الجديد الذي لم يعرف اســمه بعد اما البقيــة فإن دكة البدالء 
ســتأويهم! بينمــا يبــدو ان اتليتكو مدريد ســيقدم موســمًا مميــزًا رغم فقده للعديد من االســماء 
البــارزة إال ان التعاقــدات الجديــدة التي قام بها ســيميوني ســيكون لها تأثيــرًا إيجابيًا في جعل 
الفريــق نــدًا عنيــدًا فــي الصراع على اللقــب.. ورغم فرضية كل االحتماالت إال أن اندية فالنســيا 
واشبيليه وفياريال يبدو انها لن تكون قادرة إال على المنافسة على المقعد الرابع المؤهل لدوري 

االبطال وال اكثر من ذلك!!.

من أروقة المحاكم 
تبدأ الليغا اإلسبانية

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

سمو الشيخ خالد بن حمد 

أيمن المؤيد

أحمد مهدي



يغــادر اليــوم الثالثــاء الفريــق األول لكــرة القــدم بالنادي األهلي إلــى دولة الكويت الشــقيقة إلقامة مبــاراة ودية أمام 
النادي العربي الكويتي الشقيق. 

وتمثــل هــذه المبــاراة الوديــة أهميــة للفريقيــن الشــقيقين 
ضمــن  كونهــا  المرجــوة؛  األهــداف  لتحقيــق 

اســتعدادات فريــق النــادي األهلــي فــي مرحلة 
اإلعــداد لخــوض غمار منافســات دوري ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد.
وبالنســبة إلــى النــادي العربــي الكويتي 
البحرينــي  األهلــي  أمــام  فالمبــاراة 
بمثابــة البروفــة األخيــرة قبــل خوض 

منافسات بطولة محمد السادس لألندية األبطال.
وتضــم بعثــة النادي األهلي كال من رئيس النشــاط 
الرياضــي أحمــد العلــوي، عضو مجلــس اإلدارة 
عبدالعزيز بوخمسين، رئيس جهاز كرة القدم 
مجــدي خلــف، المديــر التنفيــذي للنــادي 
محمد فكــري، مدير الفريق خالد هالل، 
وجميــع أعضــاء الجهاز الفنــي للفريق 
عيســى  المــدرب  بقيــادة  والالعبيــن 

السعدون.

شــارك نائب رئيــس مجلــس إدارة االتحاد 
البحرينــي لكــرة الطاولــة علي المــادح في 
اجتمــاع مجلــس إدارة اتحــاد غــرب آســيا 
العاصمــة  فــي  عقــد  الــذي  الطاولــة  لكــرة 
األردنيــة )عّمان( علــى هامش بطولة غرب 
للجنــة  رئيســا  بصفتــه  للمنتخبــات،  آســيا 

التسويق باتحاد غرب آسيا.
وشــهد االجتمــاع حضــور جميــع أعضــاء 
أن  المــادح  أكــد  إذ  اإلدارة،  مجلــس 
مــن  العديــد  مناقشــة  تخلــل  االجتمــاع 
األمور المتعلقة باالتحاد ومناقشة أوضاع 
العاصمــة  فــي  المقامــة  الحاليــة  البطولــة 

األردنية عّمان.
وتقديــره  شــكره  عــن  المــادح  وأعــرب 
لالتحــاد األردني علــى اســتضافة البطولة 
الحاليــة، مقدمــا شــكره إلــى اتحــاد غــرب 

آسيا على حسن الضيافة واالستقبال.
وشــهد االجتماع استعراض الوضع المالي 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  ومصاريــف 
ومراجعــة تعديالت النظام األساســي قبل 
تحــت  المنضويــة  االتحــاد  علــى  تعميمــه 
مظلــة اتحــاد غــرب آســيا، واطلــع مجلــس 
اإلدارة علــى محاضــر اجتماعــات اللجــان 
واللوائح الداخلية، كما ناقش بطولة غرب 

آسيا المقامة حاليا في األردن واطلع على 
الرسائل الواردة وغيرها.

المادح يشارك باجتماع غرب آسيا للطاولةاألهلي يغادر للكويت اليوم

الوطنــي  منتخبنــا  فــوز  علــى  أيــام  مــرت 
لكــرة القــدم بــكأس غــرب آســيا إثــر تفوقه 
فــي المبــاراة النهائية على نظيــره العراقي، 
فــي  كربــالء،  اســتاد  علــى  أقيمــت  والتــي 
إنجاز تاريخي للكرة البحرينية على صعيد 

المشاركات الخارجية.
ولــم تكــن فرحة الفوز بالــكأس طبيعية من 
ِقبل أفراد منتخبنا الوطني لحظة التتويج، 
الحــب  منطلــق  مــن  “مجنونــة”  كانــت  بــل 
يرتديــه  الــذي  للقميــص  والــوالء  والعشــق 
العبونــا فــي التمثيــل الخارجــي، ولتتويــج 
مملكة البحرين بأولى األلقاب وجعل علمها 
خفاًقــا في هذا المحفل الذي طال انتظاره، 
ولتفوقهــم علــى صاحــب األرض والجمهور 

بجدارة واستحقاق وحصد المركز األول.
أيــدي  بيــن  الــكأس  وتنقــل  الفرحــة  هــذه 
العبينــا لحظــة التتويــج ومــا صاحبهــا مــن 
تصوير جماعي وشــخصي لم تنته بســالم، 
إذ تعــرض حينهــا للتلــف عبــر خلــع إحــدى 
صــور  خــالل  مــن  ذلــك  وتبيــن  ذراعيــه، 

ومقاطــع الفيديــو لالعبي منتخبنــا بالكأس 
وهــو ناقــص الــذراع، هــذا األمــر فتــح بــاب 
االنتقــادات والســخرية بشــكل واســع فــي 
وخارجهــا،  العراقيــة  الرياضيــة  الســاحة 
العراقــي  االتحــاد  نحــو  الســهام  ووجهــت 
لكــرة القدم خصوصا؛ كونه المعني بتنظيم 

واســتضافة البطولة حتــى لحظة التتويج، 
إذ تــم تخصيــص مبلــغ وقدره مليــار و200 

مليون دينار لذلك.
البحرينــي  الرياضــي  الشــارع  يكــون  قــد 
لــم يعــط هــذا األمــر أهميــة كبيــرة بقــدر ما 
تغنــى بإحــراز اللقــب األول وما صاحبه من 

احتفــاالت رســمية، إال أن الشــارع العراقــي 
فــي  منتخبــه  بخســارة  غضبــه  مــزج  قــد 
المخلــوع” وصبــه  الــكأس  النهائــي “وذراع 
على اتحاد الكرة لديه، وهذا ما أثار حفيظة 
المســؤولين هنــاك وجعلهــم يقومــون بالــرد 

في الوسائل اإلعالمية لتبيان الحقيقة.

حيــث أكد االتحاد العراقي أنه غير معني 
اتحــاد  مســؤولية  تحــت  كونــه  بالــكأس 
غرب آســيا المشــرف علــى البطولــة، وأنه 
)االتحــاد العراقــي( ليس له عالقة بشــراء 
الــكأس  الــكأس، وأن صناعــة  أو تصنيــع 
تعــود للعام 2000 وله قيمة مادية كبيرة، 

إذ تــم تصنيعــه بتوجيــه مباشــر مــن ِقبــل 
رئيس اتحاد غرب آســيا سمو األمير علي 
بــن الحســين. وأشــار إلــى أنــه تــم تســليم 
الــكأس إلى منتخبنا الوطني وهو ســليم، 
إال أن الفرحــة العارمــة لالعبينــا بــه أدت 

إلى الخلع.

ــي غــــرب آســيــا ــائ ــه ــد ن ــع ــي ب ــراقـ ــعـ ــاد الـ ــ ــح ــ انـــتـــقـــادات ســـاخـــرة طـــالـــت االت

ما قصة الكأس “مخلوع الذراع”؟

البحرين تحتضن مباراة اليمن والسعودية
آسيا وكأس  العالم  لكأس  المؤهلة  المزدوجة  للتصفيات  الثانية  الجولة  في 

وافق االتحاد البحريني لكرة القدم على طلب نظيره اليمني باســتضافة مباراة منتخبي اليمن والســعودية، والتي ســتقام 
يوم 10 سبتمبر المقبل، ضمن إطار الجولة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

منافســات  المبــاراة ضمــن  وســتقام 
المجموعــة الرابعة التــي تضم أيضا 
وفلســطين  ســنغافورة  منتخبــات 

وأوزبكستان.
البحريــن  فــي  المبــاراة  وســتقام 
المنتخــب  أرض  علــى  باعتبارهــا 

اليمني.
وتأتــي موافقــة االتحــاد البحرينــي 
عالقــات  إطــار  ضمــن  القــدم  لكــرة 
التعــاون المثمــر مــع االتحــاد اليمنــي 

لكرة القدم.
التصفيــات  أن  بالذكــر  الجديــر 
المزدوجــة المؤهلــة إلــى كأس العالــم 
2022 وكأس آســيا 2023 ســتبدأ يوم 
سيدشــن  وفيــه  المقبــل،  ســبتمبر   5

منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم 
مشــواره فــي التصفيات أيضــا، وذلك 
حينما يســتضيف منتخب العراق في 
الثالثــة،  للمجموعــة  األولــى  الجولــة 
فيما ســيخوض “األحمــر” لقاء الجولة 
الثانيــة يــوم 10 ســبتمبر، حينما يحل 
ضيفــا على نظيــره الكمبودي، علما أن 
المجموعــة تضم أيضا منتخبي إيران 

وهونج كونج.
وينــص نظــام التأهــل فــي التصفيــات 
أصحــاب  تأهــل  علــى  المزدوجــة 
المجموعــات  مــن  األولــى  المراكــز 
 4 أفضــل  إلــى  باإلضافــة  الثمــان، 
يحتلــون المركز الثاني إلى التصفيات 
النهائيــة المؤهلة لــكأس العالم 2022، 

حيــث ســيتم توزيــع المنتخبــات على 
مجموعتيــن بواقــع 6 منتخبــات لــكل 
مجموعــة للمنافســة علــى 4 بطاقــات 
أن  علــى   ،2022 لمونديــال  ونصــف 
أيضــا   12 ال  المنتخبــات  تتأهــل 
مباشــرة إلــى كأس آســيا 2023، فيمــا 
الثانــي  المركــز  أصحــاب  ســيلعب 
المركــز  وأصحــاب  المتبقيــن  األربعــة 
الثالــث والرابــع باإلضافــة إلــى أفضل 
4 يحتلــون المركز الخامــس تصفيات 
 6 عبــر   2023 آســيا  لــكأس  مؤهلــة 
لــكل  4 منتخبــات  مجموعــات بواقــع 
مجموعــة يتأهــل منهــا األول والثاني 

إلى كأس آسيا.

مدرب منتخبنا هيلو سوزا مع الكأس مخلوع الذارع سيد مهدي باقر مع الكأس مخلوع الذراعسيد ضياء سعيد مع الكأس بكامل الذراعين

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالميالمجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

زار رئيــس اتحــاد الجــودو يوســف الكوهجــي، 
العميــد  العســكري  الرياضــي  االتحــاد  مديــر 
بــن جــالل، وذلــك  الركــن محمــد عبداللطيــف 
فــي مقــر االتحــاد الرياضــي العســكري؛ لبحــث 
التعــاون بيــن االتحادين لدعــم رياضة الجودو 

البحرينية. 
االتحــاد  مديــر  رحــب  الزيــارة،  بدايــة  وفــي 
الرياضــي العســكري العميــد محمــد بــن جــالل 
الكوهجــي،  يوســف  الجــودو  اتحــاد  برئيــس 
مهنئــا بحصولــه على ثقة النائــب األول لرئيس 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد 
التحــاد  رئيســا  بتعيينــه  آل خليفــة  بــن حمــد 
الجــودو، متمنيــا لــه التوفيق والنجــاح لتطوير 

وارتقاء هذه الرياضة. 
مــن جانبــه، نقل رئيــس اتحاد الجودو يوســف 
الرياضــي  االتحــاد  مديــر  إلــى  الكوهجــي 
العســكري تحيــات رئيــس المجلــس البحرينــي 
بــن  ســلمان  الشــيخ  ســمو  القتاليــة  لأللعــاب 

محمــد آل خليفــة، وتمنيات ســموه له التوفيق 
والنجاح في مجال عمله، بما يسهم في خدمة 

الرياضة البحرينية. 
وخــالل الزيــارة، بحــث رئيــس اتحــاد الجــودو 
مــع مديــر االتحــاد الرياضــي العســكري الســبل 
لدعــم العالقــات وتعزيز أطــر التعــاون الثنائية 
بين االتحادين، بما يسهم في مواصلة الجهود 
فــي النهــوض بلعبة الجودو، على الشــكل الذي 

يدفع نحو تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية 
لتمثيل مملكة البحرين بالصورة المشــرفة في 

مختلف البطوالت القارية والدولية المقبلة. 
وشــكر رئيــس اتحــاد الجــودو مديــر االتحــاد 
الرياضــي العســكري؛ علــى مــا أبداه مــن تعاون 
مثمــر، سيســهم فــي خدمــة هــذه الرياضــة، بما 
يترجــم تطلعــات المجلــس البحرينــي لأللعــاب 

القتالية لتحقيق النجاحات المطلوبة.

تمكــن النوخــذة خالــد علي مــن تحقيــق الفوز 
مجــدًدا بعــد أن جــاء أوال فــي مســابقة الهيــر 
الســتخراج المحار بالطريقــة التقليدية، وذلك 
علــى كأس ســمو الشــيخ محمــد نجــل ممثــل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة، ضمن 
إطار موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث 

البحري الذي يقام في نسخته الثانية.
وكان النوخــذة خالــد علــي قــد حقــق مســابقة 
الهيــر الثانيــة على كأس ســمو الشــيخ عبدهللا 
نجــل النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى 
اللجنــة األولمبيــة  للشــباب والرياضــة رئيــس 
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة 
خليفــة، بعــد أن جمــع لؤلــؤ يبلغ مجمــوع وزنه 
2.001 جــرام، فيمــا جــاء فــي المركــز الثانــي 
النوخذة جاســم أحمــد بعد أن حصد لؤلؤ يبلغ 
مجمــوع وزنــه 1.820 جــرام، بينمــا حــل فــي 
المركــز الثالث النوخذة بــدر العازمي بمجموع 

لؤلؤ يزن 1.524 جرام.
عبــدهللا  النوخــذة  الرابــع  المركــز  فــي  وجــاء 
يوســف  النوخــذة  جــرام(،   1.412( ســلمان 
النوخــذة  جــرام(،   1.370( خامًســا  ســرحان 
جــرام(،   1.306( سادًســا  إبراهيــم  محمــد 
 1.274( ســابًعا  البورشــيد  طــارق  النوخــذة 
 1.128( ثامًنــا  نبيــل حســن  النوخــذة  جــرام(، 
جرام(، النوخذة أحمد الذوادي تاســًعا )1.110 

جــرام(، وأخيــًرا النوخــذة فهــد الفهيــد عاشــًرا 
)1.080 جرام(.

ويســتكمل موســم ناصــر بــن حمــد لرياضــات 
بإقامــة  المقبــل  األســبوع  البحــري  المــوروث 
منافســات مســابقة الهيــر الســتخراج المحــار 
إذ  الغــوص(،  )أســطوانات  الحديثــة  بالطــرق 
تقــام 4 كــؤوس في هــذه المســابقة على مدى 

األسابيع المقبلة.

جانب من مسابقة الهير الستخراج المحارجانب من اللقاء 

بمســابقة الهير في موسم ناصر بن حمد للموروث البحريبحث التعاون بين االتحادين لدعم رياضة الجودو البحرينية

خالد علي يفوز مجدًدا بكأس محمد بن ناصرالكوهجي يلتقي مدير االتحاد الرياضي العسكري
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علي مجيد

أحمد مهدي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أكــد األميــن العام لالتحــاد البحريني 
لكــرة القــدم إبراهيــم البوعينيــن أن 
كــرة  دوري  إطــالق  بصــدد  االتحــاد 
الرياضــي  للموســم  للســيدات  القــدم 
2019 - 2020، بــدءا مــن 2 ديســمبر 

المقبل.
االتحــاد  إن  البوعينيــن  وقــال 
خاطــب  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
بضــرورة  األعضــاء   19 الـــ  األنديــة 
تشكيل فرق للسيدات ضمن صفوف 
العبــي األندية المســجلين من فئات: 
الفتيــات تحــت 18 ســنة وتحــت 15 

سنة.
خطــوة  أن  البوعينيــن  وأكــد 
االتحــاد تأتــي التزامــا منــه بشــروط 
برامــج التطويــر المعتمــدة مــن قبــل 
االتحاديــن الدولــي واآلســيوي لكــرة 
مــن  بــات  أنــه  إلــى  مشــيرا  القــدم، 
الضــروري تنظيم مســابقات نســائية 

من قبل كافة االتحادات األعضاء.
وفي هذا اإلطار، أوضح األمين العام 
أن  القــدم  لكــرة  البحرينــي  لالتحــاد 
االتحاد سيوفر التجهيزات الرياضية 
الالزمــة لألنديــة لهــذه الفئــات، داعيا 
األندية إلى المبادرة بتشــكيل الفرق، 
االتحــاد  خطــوات  مــع  يتوافــق  بمــا 
التطويريــة والراميــة إلــى تعزيز كرة 

القدم النسائية وتوسعة نطاقها.

دوري للفتيات تحت 18 وتحت 15 سنة

 إبراهيم البوعينين
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ضــرب منتخبنــا الوطنــي لكرة الســلة للشــباب بقوة في مســتهل مشــواره بالبطولة 
الخليجيــة المؤهلــة لكأس آســيا، إثر تغلبه على شــقيقه المنتخــب الكويتي بنتيجة 
قوامها 95/51، في افتتاح منافسات البطولة التي انطلقت أمس على أرض مملكة 

البحرين، وتستمر منافساتها حتى 25 الشهر الجاري.

في  له  نقطتين  أول  منتخبنا  بذلك  وحصد 
بنقطة  الكويتي  األزرق  خرج  فيما  البطولة، 

الخسارة.
وسيلتقي منتخبنا اليوم في ثاني مواجهاته 
الساعة  في  العماني  بالمنتخب  البطولة  في 
لمواصلة  منتخبنا  يسعى  إذ  مساء،  الثامنة 

ظهوره القوي وتحقيق الفوز الثاني.
وجاءت نتائج أشواط المباراة كاآلتي: 29/6 
البحرين   15/14 البحرين،   31/12 البحرين، 

و20/19 البحرين.
مصطفى  ضــمــت  بتشكيلة  منتخبنا  ــدأ  ــ وب
عمران  أحــمــد،  سلمان  أمــيــر،  مزمل  حسين، 

حسن وأحمد خليفة.
بشكل  المباراة  في  منتخبنا  بداية  وجــاءت 
جــيــد، إذ تــمــكــن مـــن خــطــف عــصــا الــتــقــدم 
المرتد  والهجوم  المحكم  الــدفــاع  بواسطة 

السريع بتألق مزمل أمير 11/5.
وواصل األحمر دفاعه المستميت والضاغط 
طوال مجريات الربع األول متمكنا من تعزيز 
تقدمه منتصف الفترة بعد أن حرم منافسه 
من تسجيل النقاط، وصوال لحسم هذا الربع 

بفارق وصل إلى 23 نقطة وبنتيجة 29/6.
واستمرت األفضلية في الربع الثاني لألحمر 
ــع غــلــة الــنــقــاط بــواســطــة  ــل رفــ ــ ــذي واصـ ــ الـ

ــزمـــل أمــيــر  ــادة مـ ــيـ ــقـ ــت بـــريـــك” وبـ ــاسـ ــفـ “الـ
العبو  يستطع  لــم  فيما  حسين،  ومصطفى 
لمنتخبنا  الهجومي  المد  إيقاف  من  الكويت 
ــــذي عــّمــق الـــفـــارق بــنــهــايــة الــشــوط األول  ال

.60/18
تامة  أريحية  منتخبنا  الكبير  الفارق  ومنح 
إذ  الثاني،  الشوط  التعامل مع مجريات  في 
عزز تقدمه في الربع الثالث إلى 75/32، قبل 
في  بتفوقه  األول  فــوزه  األحمر  يحسم  أن 

الربع األخير أيضا.

األحمر يسجل الظهور األول بـ “شخصية البطل”

من لقاء منتخبنا أمام الكويت

تنطلــق اليــوم الثالثــاء منافســات البطولــة العربيــة الثامنــة والعشــرين للرجــال واألولــى 
للناشــئين للكــرة الطائــرة الشــاطئية، التــي تحتضنهــا مدينــة صاللــة بســلطنة عمــان من 18 

ولغاية 24 أغسطس الجاري.

للرجال  الــوطــنــي  منتخبنا  بعثة  ووصــلــت 
)األحــد(  األول  أمــس  صاللة  إلــى  والناشئين 
حسين  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  برئاسة 
جعفر،  علي  الرجال  منتخب  ومــدرب  حماد 
ــان وأيــمــن  ــاصــر عــن ــذي تــضــم قــائــمــتــه ن ــ والـ
هـــرونـــة وعــلــي مـــرهـــون ومــحــمــد يــعــقــوب، 
الــهــدار  يــونــس  الناشئين  منتخب  ومــــدرب 
وتضم قائمته سيد أمين مصطفى ومجتبى 
الــشــاخــوري وحــســن نــاصــر وأحــمــد عليوي، 
عبدهللا  المرافق  الدولي  الحكم  إلى  إضافة 

حبيب.
والمدربان  حماد  حسين  الوفد  رئيس  وكان 
علي جعفر ويونس الهدار قد حضرا االجتماع 
الفني ومراسم سحب القرعة والتي أجريت 
كافة،  المشاركة  المنتخبات  ممثلي  بحضور 

كما تم عقد اجتماع االستعالم المبدئي.

قرعة الرجال
مجموعتين  على  الرجال  منتخبات  وزعــت 
ضمت األولى كال من البحرين )أ(، فلسطين، 
السعودية  )ب(،  عمان  )أ(،  قطر  )ب(،  اليمن 
من  كال  الثانية  المجموعة  ضمت  فيما  )ب(، 

البحرين )ب(، قطر )ب(، اليمن )أ(، السعودية 
المجموعتين  وتعتبر  لبنان،  )أ(،  عــمــان  )أ(، 
المستوى  حــيــث  مــن  تــقــريــبــا  مــتــســاويــتــيــن 
ويتنافس على بطاقات التأهل للدور التالي 
وقــطــر  وعـــمـــان  الــوطــنــي  منتخبنا  مـــن  كـــال 
ــى مــع احــتــمــال ورود بعض  ــ بــالــدرجــة األول

المفاجآت.
وأوقعت القرعة منتخب البحرين )أ( المكون 
مـــن عــلــي مـــرهـــون ومــحــمــد يــعــقــوب في 
مواجهة منتخب اليمن )ب( المكون من أيمن 
منافسات  إطــار  في  هللا  خير  وجمال  يزيد 
منتخب  سيلعب  فيما  ــــى،  األول المجموعة 
البحرين )ب( المكون من أيمن هرونة وناصر 
عنان أمام قطر )ب( المكون من زياد الواعر 
منافسات  إطــار  فــي  المجيد  الــديــن  وسيف 

المجموعة الثانية.
ويشارك في بطولة الرجال 12 فريقا يمثلون 
6 دول من بينهم منتخب عمان حامل اللقب 
في النسخة الماضية التي أقيمت في تونس 
2018 والذي يتطلع الستغالل عاملي األرض 
والجمهور للفوز باللقب مجددا، فيما يطمح 
منتخبنا الحاصل على فضية العرب لإلطاحة 

أحــد  عــلــى  والــمــنــافــســة  الــعــمــانــي  بالمنتخب 
قوية  منافسة  األولــى وسط  الثالثة  المراكز 

بين جميع المنتخبات العربية المشاركة.

قرعة الناشئين

بطولة  منافسات  انسحابها من  أعلنت مصر 
المنتخبات  جــمــيــع  وضـــع  لــيــتــم  الــنــاشــئــيــن 
عمان  تضم  واحــدة  مجموعة  في  المشاركة 
)ب(،  البحرين  )أ(،  البحرين  )ب(،  عمان  )أ(، 

اليمن )أ(، اليمن )ب(، السعودية.
من  المكون  )أ(  البحرين  منتخب  وسيفتتح 

السعودية  أمــام  عليوي  وأحمد  ناصر  حسن 
المكون من هادي األصمع ونور الزواد، فيما 
من  المكون  )ب(  البحرين  منتخب  سيلتقي 
الشاخوري  ومجتبى  مصطفى  أمــيــن  سيد 
ماجد  مــن  الــمــكــون  )أ(  عــمــان  منتخب  أمـــام 

الشبلي ومعصم الحارثي.
ويشارك في بطولة الناشئين 7 فرق يمثلون 
4 دول، إذ تم استحداث بطولة فئة الناشئين 
تنفيذا  الــعــربــي  الــمــســتــوى  عــلــى  مـــرة  ألول 
الطائرة  للكرة  البحريني  االتــحــاد  لمقترح 
التنفيذية  الــلــجــنــة  بــمــوافــقــة  قــوبــل  ــذي  ــ وال

لــالتــحــاد الــعــربــي بــرئــاســة الــشــيــخ عــلــي بن 
لتقام  العمومية  والجمعية  خليفة  آل  محمد 
ليسجل  النسخة؛  هــذه  من  ابــتــداء  البطولة 
منتخبنا للناشئين ظهوره األول في البطولة 

بهدف المنافسة على اللقب العربي.

لجنة االحتكام

الشاطئية  للبطولة  االحتكام  لجنة  يترأس 
ــلـــوان، وتـــضـــم كـــال من  ــعـ األردنــــــي بــشــيــر الـ
األعضاء التالية أسماؤهم: عادل عبدالكريم 
خالد  )لبنان(،  طايع  إلياس  )البحرين(،  البناء 

بشير  خــالــد  )اإلمــــــارات(،  الحنطوبي  ــد  راشـ
الــعــدوان  محمد  عــبــدهللا  )الـــعـــراق(،  محمود 
)السودان(،  محمد  الطيب  وليد  )السعودية(، 

عبدهللا محمد أمين )السعودية(.

حكام البطولة
يشارك في إدارة منافسات البطولة 8 حكام 
وهم عبدهللا حبيب من البحرين، مسعد عطا 
فلسطين،  من  المقيد  أسامة  مصر،  من  هللا 
خالد الحديثي من السعودية، أحمد المروني 
عمان،  سلطنة  من  الريامي  مهنا  اليمن،  من 

فيما لم يرافق لبنان أي حكم.

حسين حماد والجهاز الفني باجتماع االستعالم المبدئي منتخب الرجال والناشئين للكرة الطائرة الشاطئية

انطالق البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية
ــر ــطـ وقـ ــن  ــ ــم ــ ــي ــ ال ــان  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ يـ “ب”  و  “أ”  الــــــرجــــــال  ــا  ــبـ ــنـــتـــخـ مـ

حسن علي

الــثــانــيــة فــي افتتاح  ــاراة  ــمــب ال وفـــي 
المنتخب  تمكن  الخليجية،  البطولة 
الــتــفــوق عــلــى شقيقه  الــعــمــانــي مـــن 

المنتخب اإلماراتي بنتيجة ٦٢/ ٥٦.
نقطتين  بــأول  عمان  منتخب  وظفر 
فيما  الخليجي،  المشوار  بمستهل  له 
حصد منتخب اإلمارات نقطة واحدة 

بالخسارة أمس.
وســيــلــتــقــي الــــيــــوم اإلمــــــــــارات مــع 
الـــســـعـــوديـــة، فــيــمــا ســيــواجــه عــمــان 

منتخبنا الوطني.
ــواط الـــمـــبـــاراة  ــ ــتــائــج أشــ ــاءت ن ــ وجــ
 ١٥/ ١٣ ــان،  ــمــ عــ  ١٣/ ١٢ كــــاآلتــــي: 
و٢٠/ ١٦  عــمــان   ١٦/ ١٣ اإلمـــــــارات، 

عمان.
العام  فــي مجملها  الــمــبــاراة  وجـــاءت 
مــتــوســطــة الـــمـــســـتـــوى الـــفـــنـــي بــيــن 
السيطرة  تقاسما  اللذين  المنتخبين 
تقدم  إذ  الــشــوطــيــن،  مــجــريــات  على 
بفارق  األول  الــشــوط  فــي  اإلمــــارات 
نقطة واحدة ٢٧/ ٢٦، قبل أن يسجل 

الــشــوط  فــي  نسبية  أفضلية  الــفــائــز 
الــجــمــاعــي  األداء  ــفــضــل  ب ــانـــي  ــثـ الـ

والتركيز في حسم الهجمات.
وجــــــاء العـــــب مــنــتــخــب اإلمـــــــارات 
يــوســف وســــام أفــضــل مــســجــل في 
فيما  نقطة،  بــــ٢٠  ولفريقه  الــمــبــاراة 

أفضل  الوهيبي  زكريا  العماني  جــاء 
مسجل لمنتخب بالده بـ١٣نقطة.

من  مكون  تحكيم  طاقم  اللقاء  أدار 
عبدالحسين،  عــبــدالــرضــا  البحريني 
سيف  والقطري  زيــن  وســام  السوري 

الدوسري.

فــوزا  الــســعــودي  المنتخب  حقق 
صعبا على حساب منتخب قطر، 
بنتيجة 70/60، في المباراة التي 
جمعتهما مساء أمس، في افتتاح 
الخليجية  الــبــطــولــة  مــنــافــســات 

لكرة السلة لمنتخبات الشباب.
ــد مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة  وحــــصــ
ثمينتين،  نقطتين  أمــس  بــفــوزه 
بنقطة  قطر  منتخب  خــرج  فيما 

الخسارة.
المباراة  أشـــواط  نتائج  وجـــاءت 
 12/11 قــطــر،   19/18 ــي:  ــاآلتـ كـ
الــســعــوديــة   21/16 ــســعــوديــة،  ال

و19/14 السعودية.
واتسم شوط المباراة األول، الذي 
بــاألداء   ،30/30 بالتعادل  انتهى 
المنتخبين  جانب  من  المتكافئ 
والتقدم  التسجيل  تبادال  اللذين 
والثانية  األولــى  الفترتين  طــوال 

بفارق بسيط.
وشكل األخضر السعودي أفضلية 

الــذي  الثاني  الــشــوط  فــي  نسبية 
 10 بفارق  التقدم  من  فيه  تمكن 
مناسبات وسط  عــدة  فــي  نــقــاط 
مــالحــقــة مـــن مــنــافــســه، قــبــل أن 
بالفارق  بــفــوزه  الــمــبــاراة  يحسم 

نفسه.
للسعودية  مسجل  أفضل  وجــاء 
بتحقيقه  السبيعي  سعد  الالعب 

المنذر  زميله  وأضــاف  نقطة،   21
من  بــرز  فيما  نقطة،   14 إبراهيم 
منتخب قطر الالعب أحمد سعيد 

بتسجيله 19 نقطة.
مكون  تحكيم  طاقم  اللقاء  أدار 
ــبــحــريــنــي مــحــمــد الــســلــم،  ــن ال مـ
اإلماراتي سالم الزعابي والعماني 

أحمد البلوشي.

عمان تتفوق على اإلمارات السعودية تهزم قطر

من لقاء السعودية وقطر

من لقاء عمان واالمارات

محمد الدرازي | تصوير رسول الحجيري

الملك  أنجال ممثل جاللة  شارك 
ــة وشـــــؤون  ــريـ ــيـ ــخـ لـــألعـــمـــال الـ
األعلى  المجلس  رئيس  الشباب 

الشيخ  سمو  والرياضة  للشباب 
سمو  خليفة،  آل  حمد  بــن  ناصر 
ناصر آل خليفة  الشيخ حمد بن 

وسمو الشيخ محمد بن ناصر آل 
خليفة وسمو الشيخة شيمة بنت 
مسابقة  فــي  خــلــيــفــة،  آل  نــاصــر 

الحواجز  على  للقفز  الفروسية 
ــاج الـــتـــي أقــيــمــت في  ــ ــدرسـ ــ والـ

أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد شاركوا في مسابقة القفز على الحواجز بالمملكة المتحدةالمملكة المتحدة.

أنجال ناصر بن حمد يشاركون في مسابقة
 القفز على الحواجز بالمملكة المتحدة

منتخبنا مزق 
سلة الكويت في 

افتتاح “خليجية 
السلة” للشباب
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إعداد: هبة محسن

ــتــجــزئــة  ــار، بـــنـــك ال ــ ــمـ ــ اســتــقــبــل بـــنـــك اإلثـ
اإلسالمي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، 
ثمانية وعشرين طالبًا وطالبًة من مختلف 
الجامعات في البحرين والخارج للمشاركة 
الــصــيــفــي السنوي  ــتــدريــب  ال بــرنــامــج  فــي 
الذي  التدريبي  البرنامج  ويتضمن  للبنك.  
تعريفية  محاضرات  شهرين  لمدة  يستمر 
نبذه  منها  مختلفة  مواضيع  حــول  للطلبة 
ومكافحة  المعلومات  أمــن  عــن  تعريفية 
وكذلك  الشرعي  وااللتزام  األمــوال  غسيل 
معلومات عامة حول المنتجات والخدمات 
التي يقدمها البنك إلى جانب التدريب على 

رأس العمل. 
وقد تم توزيع الطلبة على مختلف إدارات 
بما  ورغباتهم  تخصصاتهم  حسب  البنك 

لألفراد  المصرفية  األعمال  إدارة  ذلك  في 
وتقنية  المالية  والــرقــابــة  الــفــروع  وشبكة 
والشؤون  الداخلي  والتدقيق  المعلومات 
المؤسسية  والشريعة واالتصاالت  اإلدارية 

والتسويقية والموارد البشرية. 
ــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك اإلثــمــار  ــرئ وقــــال ال
مسئوليتنا  من  “كجزء  عبدالرحيم:  أحمد 
االجتماعية تجاه المجتمع الذي نعمل فيه، 
نحن ندرك الدور الهام الذي يجب أن نؤديه 
أجيال  وإعــداد  تطوير  على  المساعدة  في 
المستقبل لقيادة القطاع المصرفي والمالي، 
حيث يركز برنامجنا للتدريب الصيفي على 
أن يقدم للطلبة المهارات والخبرات الالزمة 
بدء  على  ستساعدهم  والــتــي  والمطلوبة 
المرحلة  هــذه  وتمثل  المهني.  مــشــوارهــم 

من  ولذلك  الطلبة،  حياة  في  تحول  نقطة 
المهم أن نقدم لهم برنامجًا يساعدهم في 
من  اكتسبوها  الــتــي  المعرفة  بين  الــربــط 
العملية والحقيقة في  الجامعة والممارسة 

مكان العمل”. 
تقديم  على  التركيز  “ســنــواصــل  وأضـــاف 
فرص تدريبية لطالب وطالبات الجامعات 
الدعم  كل  على  حصولهم  ضمان  أجــل  من 
ــنــجــاح في  الــــذي يــحــتــاجــونــه لــتــحــقــيــق ال
حياتهم المهنية. وسيسهم ذلك في المقابل 
وسيساعد  الوطني  االقتصاد  تطوير  فــي 
البحرين في المحافظة على مكانتها كمركز 

مالي رئيسي في المنطقة”. 
الموارد  إدارة  رئيس  قالت  جانبها،  ومــن   
 “ إيناس رحيمي:  البشرية في بنك االثمار 

ينظمه  الذي  الصيفي  التدريب  برنامج  إن 
بنك اإلثمار هو تقليد دائم يقدم للمشاركين 
فيه الفرصة للتعرف على الهيكل التنظيمي 
للبنك ومجاالت العمل األساسية في بنوك 
التعرف  إلى  باإلضافة  اإلسالمية،  التجزئة 
على العمليات المصرفية اليومية. إن هذه 
فرصة للطلبة للتعرف والتعود على طبيعة 
البيئة المصرفية من خالل التدريب العملي 

داخل البنك”. 
وأضافت “إن البرنامج لطالما حظي بإقبال 
ــع مــن قــبــل طـــالب وطــالــبــات  شــديــد وواســ
في  البنك  مكانة  يعكس  وهــذا  الجامعات. 
على  الــبــرنــامــج  وقـــدرة  المحلي  المجتمع 
بالواقعية  يتسم  بأسلوب  الطلبة  مساعدة 

ويحقق أهدافهم”.

طــالــبــا  28 لــــ  تــدريــبــيــا  بــرنــامــجــا  قــــدم  الــبــنــك 

“اإلثمار” يدعم قادة المستقبل في القطاع المصرفي

كرم بنك اإلسكان الرحالة البحريني مدير أول بشركة عقارات اإلسكان التابعة 
للبنك يوسف الجناحي، مدير أول بشركة عقارات اإلسكان التابعة لبنك اإلسكان، 
بمناسبة رجوعه سالمًا لمملكة البحرين بعد أن قطع أكثر من 15 ألف كم مرورًا 
ب 18 دولة خالل ما يقارب الشهر منفردًا على دراجته الهوائية مبرزًا من خاللها 
الــدول  بين  والعالقات  الصداقة  أواصــر  تعزيز  بهدف  واإلصـــرار  التحدي  روح 

وتعريف العالم بمملكة البحرين.
البنك،  موظفي  وجميع  عبدهللا  خالد  اإلســكــان  بنك  عــام  مدير  هنأ  جهته،  من 
الرحالة الجناحي على هذا االنجاز الرياضي، معبرين عن فخرهم بهذه النوعية 
بالدعم  ومشيدًا  الــريــاضــي،  بالمجال  والشغوفين  الطموحين  األشــخــاص  مــن 
الالمحدود من الحكومة الرشيدة واهتمامها برعاية األنشطة الرياضية، ومتمنين 
له التقدم واالزدهار في حياته المهنية والشخصية ومضاعفة جهوده لتقديم كل 

ما من شأنه أن يرفع هامة الوطن ويعزز سمعة ومكانة مملكة البحرين.

بنك اإلسكان يكرم الرحالة يوسف الجناحي

التسهيالت  من  االستثنائية  الصيف  عروض  تشهد 
 GAC لعالمة  الحصري  والموزع  الوكيل  للسيارات 
Motor إقباالً كبيرًا من قبل الجمهور وذلك ألسعارها 
تطرحها  التي  المتعددة  بالمزايا  مقارنة  التنافسية 
القيمة  تحمل ضريبة  تشمل  والتي  للزبائن  الشركة 
القيادة  تجربة  مقابل  المضمونة  والهدية  المضافة، 

وذلك كل يوم خميس.
بوحسن  ســامــي  المبيعات  مــديــر  صــرح  جانبه  مــن 
“كعادتنا نسعى لتوفير أحدث العروض التي تالقي 
الراغبين  الــعــمــالء  قبل  مــن  النظير  منقطع  إقــبــاالً 
أعمالهم  تناسب  التي  طرازاتنا  إحــدى  اقتناء  في 
يحتاجونه  ما  كل  لهم  لنوفر  األسرية،  ومتطلباتهم 
من حيث الجودة والمتانة والقوة والسعر المناسب، 
لالستفادة  العمالء  وندعو  البيع،  بعد  ما  وخدمات 

من هذه العروض المتوفرة لفترة محدودة.
استبدال  خــيــار  الــعــرض  يشمل  بوحسن:  ــاف  وأضـ
سياراتهم القديمة بأخرى جديدة كليًا بباقات رائعًة 
إضافة  الــصــدأ،  ومــانــع  والتأمين  التسجيل  تشمل 
 60.000 ــوات/  ســن  3 لــمــدة  للمركبة  الــصــيــانــة  إلـــى 

سنوات  لسبع  الممتد  الذهبي  والضمان  متر  كيلو 
والحلول التمويلية بأسعار فائدة تنافسية، وتحمل 
ضريبة القيمة المضافة إضافة الى الهدية المجانية 

المضمونة مقابل تجربة القيادة.
باقتناء  الراغبين  الــزبــائــن  الشركة  إدارة  وتــدعــو   
إحدى طرازاتها لزيارة معرض GAC Motor الواقع 
بمنطقة سترة من السبت حتى الخميس من الساعة 
للتعرف  ــــك  وذل مــســاًء   7.00 ال  حــتــى  صــبــاحــًا   8
عــن قــرب على أحــدث طــرازاتــنــا أو االتــصــال على 

.17734008

ــدأ ــ ــصـ ــ ــل والـــــتـــــأمـــــيـــــن ومـــــــانـــــــع الـ ــ ــي ــ ــج ــ ــس ــ ــت ــ ــل ال ــ ــم ــ ــش ــ بـــــــاقـــــــات مــــتــــنــــوعــــة ت

إقبال كبير على عروض “التسهيالت للسيارات”

للتواصل: 17111509

ــارات األوروبـــيـــة  ــيـ ــسـ تــعــلــن شـــركـــة الـ
عن  الكرام  للعمالء  روڤر  الند  جاكوار 
على  مذهلة  صيفية  عـــروض  اطـــالق 
 8V HSE سبورت  روڤــر  رينج  سيارة 
واإلمكانيات  القدرات  ذات  ديناميك، 
الــدائــم  ــا مــن سعيها  اًقـ الــعــالــيــة.انــطــل 
ــمــة  ــقــّي لــتــقــديــم أفـــضـــل الــــعــــروض ال
للعمالء الكرام، تتيح شركة السيارات 

األوروبية فرصة مميزة المتالك سيارة 
V8 بقسط شهري  رينج روڤر سبورت 
بقيمة 888 دينارا. وباستطاعة الزبائن 
اقتناء هذا الطراز المتألق بمبلغ مقدم 
888 دينارا فقط، مما يضفي  يبدأ من 
المزيد من التميز للحملة بجعله الوقت 
األمــثــل لــشــراء ســيــارة الــدفــع الرباعي 

الشهيرة من الند روڤر. 

عروض تمويل مذهلة على 
”V8 رينج روفر سبورت“
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سامي بوحسن

أسواق الشرق األوسط تستعد الستقبال باسات 2020
ــي فـــئـــة “الــــصــــالــــون” ــ ــة فـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ مــــواصــــفــــات اسـ

األوســط  الــشــرق  واجــن  فولكس  تستقبل 
الــتــي  الـــجـــديـــدة   2020 ــات  ــاسـ بـ ــارة  ــيـ سـ
ــواق الــمــنــطــقــة بــثــالث  ــ ــي أســ ســتــطــرح فـ
شريحة  تناسب  مختلفة  وأســعــار  فــئــات 
السيارة  العمالء. توفر  كبيرة متنوعة من 
الجذاب  بتصميمها  تمتاز  التي  الجديدة 
فئة  في  استثنائية  مواصفات  والــجــريء 

الصالون بالمنطقة. 
فولكس  عملت  أعــوام،  ثمانية  مــدار  على 
ــون  ــصــال ــى تــجــديــد ســـيـــارة ال واجـــــن عــل
بزيادة  وذلــك  بالكامل  الحجم  المتوسطة 
بأحدث  وتــزويــدهــا  الــداخــلــيــة،  مساحتها 
إضفاء  إلــى  باإلضافة  الــراحــة،  تجهيزات 
الشركة.  يميز  الــذي  القيادة”  “متعة  طابع 
ــاســات  ــزًا لـــهـــذا الـــنـــجـــاح، تـــوفـــر ب ــزيـ ــعـ وتـ
التجهيزات  من  مــزيــدًا  الحالية  الجديدة 

الــتــي تــهــم الــعــمــالء فــي عــصــرنــا الــحــالــي، 
المتطورة،  وتقنياتها  الجريء  بتصميمها 
أنظمة  وأحدث  الراحة،  مستويات  وأعلى 

مساعدة السائق.
واجــن  لفولكس  التنفيذي  الــمــديــر  وقـــال 
“يلعب  ــمــاو:  دال فيكتور  ــط  األوسـ الــشــرق 

في  مهمًا  دورًا  الــصــالــون  ســيــارات  ســوق 
شكل  الماضي،  العام  ففي  المنطقة.  هذه 
بالمائة   20 بنسبة  الــســابــق  بــاســات  طـــراز 
في  واجــن  فولكس  مبيعات  إجمالي  مــن 
الشرق األوســط، مما يبرز أهمية سَيارات 
المنطقة ويــؤكــد على  الــصــالــون فــي هــذه 
العمالء  بين  رائـــج  الــطــراز خــيــار  هــذا  أن 
ــراد والــشــركــات على حــد ســواء.  مــن األفــ
لذا فنحن سعداء باستقبال سيارة باسات 
سيارات  أبــرز  إحــدى  والمحدثة،  الجديدة 
فولكس واجن. تتيح هذه السيارة لعمالئنا 
قيادة سيارة فاخرة تعكس براعة الهندسة 
األلمانية بسعر معقول، والتي طالما القت 
قــبــوالً واســعــًا نــظــرًا ألنــهــا ســيــارة يعتمد 
الراحة  وسائل  أحــدث  بين  وتجمع  عليها 

وديناميكيات القيادة”.

موظفو “زين” يزورون كبار السن في “دار يوكو”
من  عــدد  زار  للمجتمع،  العطاء  تقديم  باستمرار  منها  التزامًا 
موظفي زين البحرين، شركة االتصاالت الرائدة في المملكة دار 

يوكو لرعاية الوالدين وامضاء بعض الوقت مع منتسبيها. 
حضر الزيارة 8 موظفين من الشركة باالضافة إلى خمسة من 
البحرين  زين  تنظمه  الــذي   “ التكنولوجيا  في  “النساء  برنامج 
حيث قدمو لمنتسبي الدار وجبة اإلفطار وأمضوا وقتًا للتعرف 
ومعرفة  لمعرفتهم  منهم  سعيُا  معهم  الحديث  وتبادل  عليهم 
الذي  والــدور  وتاريخها  الوالدين  لرعاية  يوكو  دار  عن  المزيد 

تلعبه في المجتمع البحريني.
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ال تكن جازًما في قراراتك، ألّن بعضها يوّرطك.

ال تبدأ في التقاعس عن ممارسة الرياضة.
 

تتطور األمور المهنية والمادية والعالقات.

تبتسم لك الصحة أخيرا، وتشعر براحة.

تتخلص من العواقب والتحديات غير المتوقعة.

يحاول أحد الزمالء استفزازك لدفعك التخاذ 
قرارات. 

تتابع بانتظام ممارسة التمارين الرياضية 
المطلوبة.

تعيش هذا اليوم حااًل من القلق على المستقبل.

مسألة أيام تعود بعدها إلى التفاؤل المعهود 
والنجاح.

تتضح الصورة أمامك اليوم بفضل الزمالء.

استفد من عطلة نهاية األسبوع للقيام بمشاريع 
ترفيهية.

ربما تالزم الفراش بناء على نصيحة الطبيب.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

20 اغسطس

 1191
بدأ ريتشارد األول ملك  

إنجلترا في مذبحة 
عكا 1191، مما 

أسفر عن 
مقتل -2600

3000 من 
الرهائن المسلمين

بعد مرور 3 سنوات على 
رحيله، ُكشف عن بيع 

المنزل الذي توفي فيه 
المغني البريطاني جورج 

مايكل مقابل 4 ماليين 
دوالر. وأكد جون ريد، 

وهو محامي عائلة 
جورج، أن عملية البيع 

تمت الشهر الماضي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

أغنيــة أخــرى مختلفــة فــي قالبهــا... ســترى النــور قريبــا

حنان رضا: “يطّول بعمرك” تجربة جديدة

طرحــت الفنانــة حنــان رضا أخيــرًا أغنية “ســنغل” جديدة بعنوان “يطــول بعمرك” حققت 
ردود أفعال واسعة بين الجمهور.

الفنانــة البحرينيــة حنــان رضــا فــي  تســير 
الساحة الفنية بخطوات متأنية ومحسوبة، 
نمطــا  تختــار  أن  اســتطاعت  أنهــا  الســيما 
غنائيــا مّيزهــا عــن نظيراتهــا مــن المطربات 
فــي  تتســلح  الشــابة  النجمــة  الخليجيــات، 
مشــوارها بموهبــة ربانيــة وصــوت يراهــن 
عليــه الشــعراء والملحنــون. حنــان طرحــت 
أخيرا أغنية “سنغل” جديدة بعنوان “يطول 
بعمــرك”، لتحقــق ردود أفعال واســعة خالل 
فتــرة وجيــزة بيــن جمهورهــا، عبــر مختلف 
منصــات التواصــل االجتماعــي، فــي خطوة 
اعتبرتهــا رضا إضافة جديــدة إلى رصيدها 
الغنائي، حول الـ “ســنغل” ومســتقبلها الفني 

تحدثت النجمة الشابة لـ “الجريدة”.
مــع  الجمهــور  تفاعــل  ثّمنــت حنــان  بدايــة، 
الســنغل قائلــة: “جميــع اآلراء التــي تصلنــي 
هــي محــل تقديــر واهتمــام، ســواء كانــت 
إيجابية أو سلبية، ولله الحمد ما حدث من 
إشــادة تجــاه “يطول بعمــرك” أثلــج صدري، 
وأعتبــره تكليــال لجهــود فريــق العمــل ككل، 
بدءا من الشــاعر ســيف الفــارس الذي صاغ 
الكلمــات، ومــرورا بالملحن علــي صابر الذي 
أبــدع فــي اختيــار جمــل لحنيــة وصلت إلى 
قلــوب الجمهور، وصوال الــى الموزع عثمان 
عبــود، وأنتهــز الفرصــة ألشــكر مــن خاللكم 
الشــركة المنتجــة “النجوميــة”، علــى الجهــد 

الكبير المبذول في االغنية.
نفســه  الســياق  فــي  حنــان  واســتطردت 
“األغنيــة وثقــت التعــاون األول مــع الملحن 
الــذي دعمنــي خــالل  العراقــي علــي صابــر 
مشــاركتي فــي برنامــج آراب ايدول، وكنت 
مشــغوفة بألحانــه ومــا يقدمــه من مشــاريع 
فنيــة مميزة، ومرت األيــام لنلتقي في عمل 

فني أتمنى ان يبقى في الوجدان”.
وحــول جديدهــا الفتــرة المقبلــة أوضحــت 
“بصدد تســجيل أغنية جديــدة من المتوقع 
ان تــرى النــور خــالل الفتــرة المقبلــة، لكنهــا 
ستبقى طي الكتمان الى أن أنتهي من كافة 
التفاصيــل الفنيــة المتعلقــة بهــا”، مؤكدة أن 
األغنيــة مختلفــة عــن قالب “يطــول بعمرك” 
إلــى  ومــع فريــق عمــل مختلــف، وأشــارت 
أهمية األغنيات الـ “سنغل” في الحفاظ على 

حبــل الــود مــع الجمهور فــي ظل المنافســة 
الكبيرة بين الفنانين.

وردا على سؤال حول تقييمها لما تقدم من 
أعمــال، ذكرت “اليوم كفنانة لم أعد أتابع أو 
أســمع كل ما هو مكرر، أصبحت أكثر نضجا 
وتأنيــا فــي اختياراتــي، وبــإذن هللا القــادم 
مــن  وتعّلمــت  كثيــرا  نعــم خســرت  أجمــل، 
تجاربي الســابقة، صدمت كثيــرا، ولكن في 
النهايــة أصبحــت أكثــر قــدرة علــى التحكــم 
في اختياراتي، وعاهدت نفســي وجمهوري 

أال أكرر الخطأ نفسه.
بيــن  الغنائيــة، الســيما  الدويتوهــات  وعــن 
األصوات النســائية وهي قليلة في المشــهد 
الفنــي، تــرى حنــان أن الديــو تجربــة مهمــة 
نجــاح  فــي  منهــا ســاهم  والكثيــر  وجيــدة، 
وانتشــار المغنين، وهــذا أمر ال يمكن نكرانه 
فــي عالــم األغنيــة العربيــة، موضحــة أنهــا 
ســبق لهــا أن تواصلــت مــع بعــض الفنانــات 
لتقديــم “دويتــو”، لكن لــم يكتمل المشــروع 
ســواء  االنشــغاالت،  مــن  الكثيــر  بســبب 
مديــري  أو  اإلنتــاج  بشــركات  المتعلقــة 
األعمال، مؤكدة أنها تحب وتفضل أصوات 
الفنانــات نــوال الكويتيــة، ورحمــة ريــاض، 

وداليا مبارك وغيرهن.
ظهورهــا  فــي  مقّلــة  أنهــا  علــى  وشــددت 
اإلعالمــي، وتكتفــي بالحديــث عندمــا تعلن 
عــن جديدهــا فقــط، مضيفــة: “شــعاري فــي 
الحيــاة خيــر الــكالم مــا قــل ودل، ليشــتاق 
مواقــع  أن  تنســى  وال  للفنــان،  الجمهــور 

التواصل االجتماعي جعلت المطرب متاحا 
في أي وقت، لذلك فإن تنظيم ظهور الفنان 
أمــر حتمــي”، مشــيرة إلــى أن جمهورها عبر 

مواقع التواصل االجتماعي هادئ.
امــا عــن رأيهــا فــي إقــدام بعــض المطربــات 
العربيــات علــى الغنــاء باللهجــة الخليجيــة، 

فقالــت إن تلــك التجــارب تمّثــل أصحابهــا، 
مثلمــا كانت لها تجارب في الغناء بأكثر من 
لهجــة عربية، موضحــة أن من يملك القدرة 
على ذلك، فالمجال متاح أمامه، ما يهم هو 
المحافظــة على الــروح والعــادات والتقاليد 

التي تخص البلد نفسه.

يمكــن للصــور ومقاطــع الفيديــو فــي محادثات واتــس آب أن تحتل مســاحة 
كبيرة من ذاكرة الهاتف الذكي.

وللتغلــب علــى هــذه المشــكلة يمكــن االســتعانة بمصــادر تخزيــن خارجيــة 
لتخزيــن محادثات واتس آب وللمســاعدة علــى إخالء بعض الذاكرة المتاحة 

على الهاتف.
ويمكن معرفة المحادثات، التي تحتل مساحة كبيرة من الذاكرة، عبر المسار 
)Settings/Data and Storage Usage(؛ حيث يتم فرز المحادثات بحســب 

الحجم.
وبعــد ذلــك يتعيــن علــى المســتخدم أن يقــرر أي مــن هــذه المحادثات ســيتم 
تخزينهــا فــي مصــادر خارجيــة، ثــم يقــوم بفتــح هذه الدردشــات واحــدة تلو 

.)More/Export Chat( األخرى وتحديدها في القائمة
ويتعين أيضا على المســتخدم تقرير ما إذا كان ينبغي إرفاق الوســائط أم ال، 

وبعد ذلك يمكن إرسال المحادثات عن طريق البريد اإللكتروني.

ما الحل عند امتالء “الواتس آب”؟

 1882
 اإلنجليز يحتلون بورسعيد واإلسماعيلية وذلك في بداية االحتالل اإلنجليزي لمصر

 1940
 الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته

 1986
 االتحاد السوفيتي يعترف رسمًيا بكارثة مفاعل تشيرنوبل النووي

1991
إستونيا تعلن استقاللها عن االتحاد السوفيتي في بوادر انهيار االتحاد

 1901
 والدة سالفاتوري كوازيمودو، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في األدب عام 1959
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يعــود النجــم أحمد الســقا الســتئناف تصويــر فيلمــه الجديد 
“العنكبوت” وذلك بعدما توقــف تصوير الفيلم لقضاء أجازة 
عيــد األضحــى لمدة أســبوع كامــل، حيث صور الســقا عدة 
مشــاهد من فيلمه أعلى كوبري إمبابة وكوبري روض الفرج، 
وهــو العمل الذي يعود به الســقا للســينما بعــد غياب عام 

ونصف منذ عرض فيلمه األخير ومن المقرر أن يصور الســقا 
عدة مشاهد في مدينة أكتوبر، بمشاركة النجمة منى زكى والنجم 

التونسي ظافر العابدين.

تخطــت أغنيــة “حبيــت من قلبــي” للمطربة مــروة ناجــى حاجز 3 
ماليين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك 
بعد طرحهــا 19 يوليو الماضي، وهى من كلمــات وألحان محمد 
الرفاعــي، وتوزيع عادل عايش، وتم تصويرها في لبنان تحت إدارة 

المخرج فادى حداد.
من ناحية أخرى تســتعد مــروة إلحياء حفاًل غنائيًا يــوم األربعاء 21 

أغســطس بمهرجان محكي القلعة للموســيقى والغناء، والذي يعقد 
في الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة.

قدم الفنــان أحمد عبــد العزيز تكريــم الفنــان الراحل فاروق 
الفيشــاوي بنفســه، وقــال: كان مــن المفتــرض أن يكون 
معنــا اليوم لكنها إرادة الله، عزاؤنــا أنه معنا بفنه، الغائب 
الحاضر رفيــق الدرب فاروق الفيشــاوى. وحضر عدد كبير 
من نجوم الفن افتتاح المهرجان القومى للمسرح، أبرزهم 

محمــود حميدة، سوســن بدر، صبــرى فواز، المخــرج خالد 
جالل، محيى اسماعيل، احمد شاكر، محسن منصور، رمسيس 

نجيب، مجدى صبحى، احمد ماهر، إيناس مكى، احمد الحجار.

تكريم الفيشاويحبيت من قلبيعودة السقا
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أهم مديرو التكنولوجيا حول العالم.. هنود

مازالت النجمة جنيفر غارنر تخلص لزوجها السابق النجم العالمي بن  «
أفليك، وقد شوهدت في لوس أنجلس برفقة ابنتها فيوليت البالغة 

من العمر”13” عامًا. جنيفر وبن كانا قد تزوجا عام 2005، بعد أن التقيا 
في موقع تصوير”Daredevil”، عام 2003، وأعلنا طالقهما عام 2015.

وعقب ذلك، لم يشكل هذا الفراق عائقًا للثنائي بل استمر كل منهما  «
في شق طريقه نحو النجومية وتحقيق مزيد من النجاح.

تعتبــر الهنــد مــوردا مهمــا فــي قطــاع البرمجيــات مــع نمــو شــركاتها فــي قطــاع 
تكنولوجيــا المعلومــات، وذلــك ادى الــى اعتمــاد العديــد مــن الجهــات االوروبيــة 
واالميركيــة عليهــا، حيــث يتــرأس العديــد مــن الهنــود اكبــر هــذه الشــركات ولعــل 
اشــهرها “مايكروســوفت” والعمالقة “جوجل”. وتعتمد عدد من هذه الشركات على 
6 مــن كبــار المديرين الهنود التنفيذيين عندهم، فقصص نجاح الهند التكنولوجية 
بالفعل جديرة باالهتمام، فهي التي منحتها عن جدارة وســام “القوة العظمى في 

تكنولوجيا والمعلومات”:

ساندر بيتشاي “جوجل”: يشغل وظيفة 
رئيس تنفيذي لشركة جوجل العمالقة منذ 
المتحدة  الــواليــات  اخــتــار  ان  بعد   ،2015
جامعة  من  االعمال  ادارة  في  للماجستير 
 IIT بـــالده فــي  وارتـــون بعد ان درس فــي 

Kharagpur B Tech

يشغل  “مايكروسوفت”:  ناديال  ساتيا 
الــتــنــفــيــذي للشركة  الــرئــيــس  فــي مــنــصــب 
على  حــصــل  أن  بــعــد   2014 فــبــرايــر  مــنــذ 
مانيبال  معهد  مــن  الــبــكــالــوريــوس  ــة  درجـ
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، ومــاجــســتــيــر مـــن جــامــعــة 
في  وماجستير  مــيــلــووكــي،  ويسكونسن 

بجامعة  بـــوث  كــلــيــة  مـــن  ــمـــال  األعـ إدارة 
شيكاغو االميركية لألعمال.

العالمية:  ــي”  “أدوب نارايين  شانتانو 
لرئيس  أول  كنائب   1998 اوال في  اشتغل 
العالم، وفي  المنتجات حول  أبحاث  قسم 
بالشركة  العمليات  2005 أصبح مدير  عام 
رئيًسا  والــيــوم  التصميم،  ببرامج  المعنية 
مواليد  من  وهــو   ،2007 عــام  منذ  تنفيذًيا 

حيدر أباد.

باراج أجراوال “تويتر: يعمل في الشركة منذ 
عام 2011 في منصب المدير الفني، درس في 

المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي.

Micron Technol� مهروترا  سانجاى 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  اليوم  هو   :ogy
بعد   2017 عــام  منذ  ميكرون  تكنولوجيا 
 ،Sandisk شركة  في  الخبرة  من  سنوات 

خريج هندسة من BITS بيالنى.

انه  بالرغم من  راجييف سوري “نوكيا”: 

يشغل  اليوم  لكنه  عليا  شهادات  يحمل  ال 
تــنــفــيــذي للشركة  مــنــصــب رئــيــس ومــديــر 
درجة  على  حاصل   ،2014 منذ  السويدية 
معهد  من  التكنولوجيا  في  البكالوريوس 
من  العديد  وشغل  للتكنولوجيا،  مانيبال 
ــيــًســا ومـــديـــًرا  الــمــنــاصــب قــبــل تــعــيــيــنــه رئ

تنفيذًيا.
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وصناع  هنيدي  محمد  الــمــصــري  الممثل  قــرر 
موسم  في  العمل  عرض  اإلصبع”  “عقلة  فيلمه 
محمد  وكــان   .2020 لعام  المقبل  السنة  رأس 
هنيدي عرض مسرحيته “3 أيام في الساحل”، 

ثاني أيام عيد األضحى.
إخــراج  حسين،  حــاتــم  تأليف  مــن  المسرحية 
مجدي الهواري، وشارك هنيدي بطولتها بيومي 
ــروت، مــهــا أبــو  ــ ــؤاد، أحــمــد فــتــحــي، محمد ث فــ
وسامية  مــوســى،  نــدى  محمود،  محمد  عــوف، 
الطرابلسي. وكان هنيدي قد عرض المسرحية 
جدة  مدينة  في  جــدة”  “موسم  فعاالت  ضمن 
المسرحية  ونالت  السعودية،  العربية  بالمملكة 

إعجاب الجمهور السعودي.

مهرجان  فعاليات  فــي  ملك  عبدهللا  الفنان  شــارك 
صاللة السياحي 2019 وذلك عبر حضور العروض 
خالل  المهرجان  قدمها  التي  والفنية  المسرحية 
شــهــري يــولــيــو وأغــســطــس، وعـــن هـــذه الــمــشــاركــة 
أوضح ملك ل”البالد”..أن مهرجان صاللة السياحي 
مليء بالعروض الفنية والترفيهية التي تلبي جميع 
بــالــعــروض  كــثــيــرا  استمتعت  وشخصيا  االذواق، 

قدمت،  التي  والمسرحيات  الفنية 
ــتــي عــرضــت  خــاصــة الــمــســرحــيــة ال
ملك:  واضاف  المهرجان،  ختام  في 
حسن  على  المهرجان  إدارة  نشكر 
وحسن  الفعاليات  وروعــة  التنظيم 
تتميز  ــا  ــمـ دائـ ــة  فــصــالل الـــضـــيـــافـــة، 

بالفعاليات السياحية.
مــهــرجــان صاللة  أن  بــالــذكــر  يــجــدر 
إحياء  إقامة  ايضا  شهد  السياحي 
يحييها  غنائية  فنية  حفالت  ثــالث 
في  الساهر  كاظم  العراقي  الفنانين 
حسني  تامر  والفنان  أغسطس   19
فـــي20 أغــســطــس والــفــنــانــة نانسي 

عجرم يوم 21 أغسطس.

“عقلة األصبع”
في رأس السنة

عبداهلل ملك في “صاللة السياحي”

ــاهـــديـــن  ــمـــشـ ــدد الـ ــ ــ ــل عـ ــ ــ وصـ
لــلــفــيــديــوهــات الــمــوســيــقــيــة 
الى  القائد  جمال  للمايسترو 
وهـــي  مـــشـــاهـــد،   100,000
فيديوهات اغاني المسلسالت 
القائد  يؤلفها  الــتــي  الشهيرة 
 “ مسلسل  مــوســيــقــى  ومــنــهــم 
امــنــيــات بــعــيــدة” ومــســلــســل “ 
“حياة  ومسلسل  الــمــســافــات” 
ثانية” ومسلسل” كان في كل 
ــان” وغــيــرهــا مــن االعــمــال  زمــ

التي ابدعها القائد.
الــقــائــد عــلــق عــلــى هـــذا الــرقــم 
ــال: أشــكــر جــمــهــوري وكــل  قــائ
أعمالي  واخــتــيــار  المتابعين 
ــبـــر الــفــضــاء  لــمــشــاهــدتــهــا عـ
الواسع لعالم وسائل التواصل 
االجتماعي، وهذا إن دل فإنما 

يـــدل عــلــى ثــقــة الــمــشــاهــديــن 
وذوقهم الرفيع. 

وعـــن جــديــده أوضــــح الــقــائــد 
أنه يعتبر نفسه في أستراحة 
الجديد  حتما  ولكن  محارب، 
وسأعلن  الطريق  وفــي  قــادم 
الفنان  بأن  مؤكدا  قريبا،  عنه 
ــذي ارتــبــط اســمــه بــاإلبــداع  الـ

يــوم  فـــي  يــقــف  أن  يــمــكــن  ال 
من االيــام بل البــد أن يستمر 

ويعطي ويتفانى في العمل.
الــمــايــســتــرو  أن  ــعــــروف  ــمــ ــ ال
من  الكثير  الــف  القائد  جمال 
مــقــدمــات األعـــمـــال الــدرامــيــة 

التي حصدت جوائز وحققت 
ــرا مــنــهــا “ ســاق  ــي ــجــاحــا كــب ن
الجنة”  رويحة  امنا   “ البامبو” 
“ كان في كل زمــان” “عــذراء” 
من  وغيرها  بعيدة”  “امنيات 

االعمال.

ــى الــثــقــة ــل ــل الــمــتــابــعــيــن ع ــ ــوري وك ــه ــم أشــكــر ج
100 ألف مشاهد ألعمال جمال القائد

طارق البحار

شــاركت الفنانــة البحرينيــة “نور علــوان”، الحائزة على المركز الثالث في مســابقة معرض 
البحريــن الســنوي للفنــون التشــكيلّية فــي نســخته الخامســة واألربعيــن لعــام 2019، فــي 
برنامــج أنشــطة جماعيــة إبداعيــة تحــت إدارة المديــر التنفيــذي ومؤســس “ورد للثقافة 
والفنون” الســيد ياســر عســكر، وذلك لمدة أســبوعين من شــهر يونيو الماضي بجمهورية 
مصــر العربيــة وتأتي هذه المشــاركة ضمــن جوائز هيئة البحرين للثقافــة واآلثار للفائزين 
فــي معــرض البحريــن الســنوي للفنــون التشــكيلية، إذ يحصل الفائــز على الجائــزة الثالثة 
بإقامــة فنيــة خــارج البحريــن، في إطــار دعم جهــود الهيئة الراميــة لتطوير آليــات تعزيز 

التواصل بين الفنان البحريني والفنانين من مختلف دول العالم. 

واحـــتـــضـــن “تـــقـــاطـــعـــات” الـــمـــنـــزل الــبــعــيــد 
الفنانين  الــمــصــريــة  الــعــاصــمــة  عــن صــخــب 
المشاركين القادمين من ثقافات واتجاهات 
تنوعت  حــيــث  مختلفة،  وفلسفية  فنية 
األنشطة المعدة لهذا البرنامج بين الفردية 
والجماعية، كما واستوحى المشاركون من 
السمعية  بالمقومات  الغنية  إقامتهم  مقر 
بمدينتي  جوالتهم  خــالل  ومــن  والبصرية، 

األفكار  من  العديد  واالسكندرية،  القاهرة 
الملهمة لتكوين أعمالهم الفنية. كما وتسنى 
“بينالي  افتتاح  حضور  فرصة  للمشاركين 
القاهرة الدولي للفنون” والتعرف عن قرب 
للفنانين  المختلفة  التفكير  أنــمــاط  عــلــى 
نــور  أعــربــت  المناسبة  بــهــذه  الــمــشــاركــيــن. 
للثقافة  البحرين  لهيئة  شكرها  عن  علوان 
السنوي  المعرض  على  وللقائمين  ــار  واآلثـ

كي  لها  الفرصة  إلتاحة  التشكيلّية  للفنون 
وتتعّرف  أخـــرى  دول  مــن  بفنانين  تلتقي 
الفنّية  مسيرتها  أغنى  ثقافي  حــراك  على 
اليافعة. كما توّقفت علوان عند أهمية هذا 
التبادل الثقافي الفّني الذي أكسبها مهارات 
جديدة وانفتاح على اآلخر الغني باختالفه، 
فنان  كُل  هذا  اختبارها  يعيش  أن  وتمّنت 
جديد يطمح أن تتطّور أعماله وينفتح على 
مجتمعات وثقافات تصقل مهاراته الفنّية. 

واختارت الفنانة نور علوان “الغياب” عنوانًا 
لعملها الفني الذي يشكل جزًءا من سلسلة 
بين  العالقة  تستكشف  التي  الفنان  أعمال 
المرئي  وغير  المرئي  والفضاء،  األشخاص 
والملموس وغير الملموس وتستكشف هذه 
المدن، حيث  في  الحاصل  الخلل  السلسلة 
بالقاهرة  المحيطة  المناطق  بعض  تعاني 
من االزدحام التام، وعلى العكس من ذلك، 

هناك مساحات شاسعة غير مستخدمة.

ــرض الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة ــع ــم ــة الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث ب ــب ــاح ص

نور علوان في برنامج إبداعي في مصر

بطولة  السعدني  أحمد  الفنان  يخوض 
المأخوذ  مية”  “شبر  الجديد  المسلسل 
عــن فــورمــات أجــنــبــي ويــتــألــف مــن 45 
حــلــقــة، ُيــنــتــظــر عــرضــهــا خـــالل مــوســم 
الشتاء المقبل، ويشاركه البطولة نجالء 

بدر ومراد مكرم وثراء جبيل.
ويعد “شبر مية” البطولة المطلقة الثانية 
للسعدني في الدراما التلفزيونية، بعدما 
من  األحـــمـــر”  “الــكــبــريــت  مسلسل  قـــدم 
حجاج  وريــهــام  مصطفى  دالــيــا  بطولة 

ــادل وتــألــيــف عــصــام الشماع  وهــانــي عـ
وإخراج خيري بشارة.

ــال الــتــلــفــزيــونــيــة  ــمـ يــذكــر أن آخــــر األعـ
الشمس”،  “زي  مسلسل  كــان  للسعدني 
ــم رمـــضـــان  ــوسـ ــالل مـ ــ ــرض خـ ــ ــذي عـ ــ ــ ال
وشاركه  الفــًتــا،  نجاًحا  وحقق  الماضي 
بدر  وســوســن  الشربيني  ديــنــا  بطولته 
سليمان  وجــمــال  عــبــدالــغــفــور  وريـــهـــام 
وأحمد مالك، فيما تولى إخراجه سامح 

عبدالعزيز.

السعدني في “شبر مية”

محمد هنيدي

من عروض مهرجان صاللة

عبدالله ملك

محرر مسافات 

محرر مسافات 
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أسرة سعودية تبيع “شاه فارس” في مزاد بنيويورك
أقدمــت أســرة ســعودية علــى عــرض نســخة تالفة من ســيارة 
“مازيراتــي جــي تــي 5000” النــادرة والتي تســمى أيضا “شــاه 
فــارس” أي “شــاه إيــران” للبيــع فــي مــزاد بمدينــة نيويــورك 
األميركيــة بســعر خيالــي، حســب موقــع مــزادات “ســوث بــي” 

األميركي - البريطاني في نيويورك.
هــواة  مــن  وهــو  الربيعــان،  ربيــع  الســعودي  المواطــن  وكان 
السيارات، قد اشترى قبل ما يقارب 6 عقود سيارة “مازيراتي 

جي تي 5000” والتي أنتج منها 34 نسخة فقط. 
وبعــد مــرور ســنوات تعطلــت الســيارة المصنوعــة فــي العــام 
1961، فتركها الربيعان أمام بيته لعدة عقود وتآكلت السيارة 
نتيجــة ســنوات مــن اإلهمــال حتى كتــب مالكها عليهــا بطالء 

أزرق “تالف” آمال أن يتخلص منها.
ولكــن كان مصيــر المازيراتــي يختلــف عمــا تمنــاه مالكها، فقد 
توفي قبلها وتركها إرثا ثمينا ألهله وأبنائه وهم عرضوها في 
مــزاد “ســاوث بي” األميركي - البريطاني فــي مدينة نيويورك 
بســعر يتــراوح بيــن نصــف مليــون و700 ألــف دوالر أميركــي، 
ونظرا لتاريخ صنع الســيارة من المتوقع أن تباع بســعر أعلى 

بكثير.
وكانت شــركة “مازيراتي” اإليطالية قد أهدت أول ســيارة من 
سلســلة “مازيراتي 103” لشــاه إيران، محمد رضا بهلوي، الذي 
أطــاح بــه الخميني في ثورة 1979، ولكن الشــاه اإليراني كان 

مغرمــا بـ”مازيراتي 3500”، فطلب من كبير مهندســي الشــركة 
غوليو ألوري أن يصنع له نسخة بمحرك خفيف الوزن سعته 5 
لترات ويدمج له نســخة من “مازيراتي 450S” مع “مازيراتي 

.”3500G

وقامت شركة “كاروزيريا تورنج سوبرليغيرا” المتخصصة  «
في صناعة الهياكل لمازيراتي بإنتاج 34 نسخة “مازيراتي 
جي تي 5000 كوبيه “من األلمنيوم وأطلقت عليها اسم 
“شاه إيران”. وعرضت أول نسخة من السيارة اإليطالية 

النادرة الحاملة السم آخر شاهات في العام 1959 في 
صالة “dell’automobile di Torino” في مدينة تورينو 

في شمال غرب إيطاليا.

أوقف رجل في جبال األلب الفرنسية 
بعد اكتشــاف جثــة زوجته في حقيبة 
داخــل صنــدوق ســيارته، يــوم األحــد، 
فيمــا كان طفــاله الصغيــران يجلســان 
ذكــر  مــا  وفــق  الخلفــي،  المقعــد  فــي 

مصدر مّطلع على القضية.
ووضعت الشــرطة التــي تتصرف بناء 
تنبيهــا  إليهــا  وردت  معلومــات  علــى 
فرنســي  وهــو  الرجــل  علــى  للقبــض 
وأوقــف  الشــرطة،  لــدى  ومعــروف 
فــي دوســار فــي منطقــة هوت ســافوا 

)شرق(.

وأضاف المصدر أنه عثر على  «
الطفلين، اللذين يتراوح عمرهما 

بين 6 و7 سنوات، يجلسان في 
المقعد الخلفي للسيارة وغير 

مصابين بأذى. وأفاد تقرير أوردته 
صحيفة “لو باريزيان” اليومية بأن 

العائلة كانت عائدة من إيطاليا 
إلى فرنسا حيث تعيش، وفتح 

تحقيق في جريمة القتل.

توقيف رجل عثر 
في صندوق سيارته 

على جثة زوجته
تمكنت سيدة تبلغ من العمر 29 عاما من والدة توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعا، في 

ظاهرة نادرة ال تكرر إال مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة. 

ووضعــت ليليــا كونوفالوفا من أورالســك 
فــي كازاخســتان، توأمين علــى مرحلتين 

فصل بينهما 11 أسبوعا.
فقــد أنجبت األول فــي 24 مايو الماضي، 
وكانــت أنثــى، فــي حيــن وضعــت الثانــي 
وكان ذكــرا فــي 9 أغســطس الــذي يليــه. 
“رحــم  باســم  تعــرف  حالــة  األم  ولــدى 

مــن  واحــد  كل  أن  يعنــي  مــا  الديلفــي”، 
التوأمين كان في رحم منفصل.

وبحسب وزارة الصحة في  «
كازاخستان، فإن احتمال حدوث 

والدة من هذا القبيل تبلغ واحدا في 
كل 50 مليون والدة، وتعد ليليا هي 

الحالة األولى في البالد.

يحــاول أكثــر مــن 20 رجــل إنقــاذ الوصــول إلى مستكشــفي كهــوف محاصرين جراء 
فيضان داخل كهف في جبال تاترا بجنوب بولندا.

وبــات الشــخصان محاصرين فــي كهف “فيلكا 
ضيقــا  نفقــا  الميــاه  غمــرت  عندمــا  ســنيجنا”، 
يــؤدي إلــى مخــرج الكهــف، واتصــل زمالؤهما 
داخــل  يكونــوا  ولــم  برفقتهمــا  كانــوا  الذيــن 
الكهــف لحظــة غمــر النفــق بالســلطات، حســب 
قنــاة “TVN”. وقــال ممثل عن خدمــات اإلنقاذ 
إن الفــرق لــم تتمكن بعد مــن إقامة اتصال مع 
مخــاوف  وســط  المحاصريــن،  المستكشــفين 

لكونهمــا  الصحيــة  حالتهمــا  بشــأن  متزايــدة 
ظروفــا  طويلــة  فتــرة  مــدى  علــى  يواجهــان 

استثنائية قاسية.

وتعيد هذه الحالة إلى األذهان القصة  «
الدراماتيكية التي جذبت قبل عام 

اهتمام العالم كله، إذ أمضى 12 طفال 
من فريق كروي ومدربهم 19 يوما 

محاصرين داخل كهف في شمال تايلند.

“معجزة”.. أم تضع توأمين بينهما 11 أسبوعا

قصة فتيان الكهف التايلنديين تتكرر في بولندا

فتيات يتجهزن للمشاركة في “كرنفال هافانا” في كوبا )أ ف ب(

فاجــأت الفنانــة اللبنانيــة، إليســا، أمــس االثنيــن، جمهورهــا بتغريدة 
على “تويتر” تحمل نبأ اعتزالها الغناء، مشيرة إلى أن األلبوم الجديد 

الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية.
وقالــت إليســا عبــر حســابها علــى “تويتــر”: “أنــا أســتعد لهــذا األلبــوم 
الجديــد مــع الكثيــر مــن الحــب والعاطفــة )...( هــذا األلبــوم ســيكون 

األخير في مسيرتي الفنية”.
وأضافت “أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة بذلك فأنا ال 

أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا”.

وختمت التغريدة بقولها “ال أستطيع أن أكون منتجة بعد  «
اآلن”. يذكر أن إليسا لها الكثير من المواقف السياسية الجريئة 

التي أثارت عاصفة جدل على المنصات االجتماعية، ففي 
الوقت الذي رحب فيه البعض باآلراء الجريئة، قال منتقدون إن 
على الفنان أن يلتزم الحياد؛ احتراما لجمهوره الذي ينتمي إلى 

تيارات عدة.

إليسا معلنة اعتزالها: ألبومي 
المقبل هو األخير

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يعترض على سياسة الحكومة.. بعزف البيانو
األتــراك،  مئــات  حضــر 
للمؤلــف  احتفــاال 
الموســيقي فاضــل ســاي 
احتجاجــا  البيانــو؛  علــى 
علــى إزالــة الغابــات بغية 
لتعديــن  منجــم  بنــاء 
الذهب بالســيانيد شــمال 

غربي تركيا.
وواجهت شــركة التعدين 

الكنديــة “أالمــوس غولــد إنــك”، التي اشــترت الموقع قرب بلــدة كيرازلي فــي مقاطعة 
شنق قلعة، مقاومة قوية من الناشطين على مدار األسبوعين الماضيين.

وأطلــق دعــاة حمايــة البيئــة حملــة لوقف بنــاء المنجم؛ بســبب مزاعم تفيد بــأن بناءه 
يتطلــب قطــع عشــرات اآلالف مــن األشــجار.  لكن الســلطات نفت تلــك المزاعم وقالت 
إن نحــو 13 ألــف شــجرة فقــط قطعت وســيعاد زرعها الحقا. وبعد انتهاء الحفلة، ســار 

المعارضون إلى موقع التعدين؛ احتجاجا على إنشائه.

أفــادت وســائل إعــالم مصريــة، أمــس 
المدعويــن  بتســمم عشــرات  االثنيــن، 
فــي  الزفــاف  حفــالت  إحــدى  علــى 
محافظــة الغربية شــمالي البالد، عقب 

تناولهم “وجبة فاسدة”.
هــي  الفاســدة  الوجبــة  أن  واتضــح 
“حلوى الجاتو”، التي بمجرد أن تناولها 
المدعــوون شــعروا بحالة إعيــاء، فتم 
التــي  اإلســعاف  ســيارات  اســتدعاء 

نقلت ما يقرب من 30 مدعوا.

وبحسب ما نشرت مواقع  «
إخبارية مصرية، تم إبالغ الشرطة 

بحاالت التسمم بعد تناولهم 
حلوى الزفاف الذي أقيم في 

قرية سياحية مشهورة. وانتقلت 
الشرطة إلى مكان الحادث، حيث 

تتحرى إدارة البحث الجنائي 
ظروف ومالبسات الواقعة، بينما 
لم تصدر أي بيانات أولية صحية 

أو أمنية بشأن حاالت التسمم.

شــهدت قريــة مصريــة فاجعــة دامية، حيث 
بســكين  الصغــرى  شــقيقتها  طفلــة  ذبحــت 

بسبب الغيرة.
وتلقــى مدير أمــن الدقهلية شــمال العاصمة 
المصريــة القاهــرة بالغــا بالعثــور على طفلة 
أبــو  فــي عزبــة  5 ســنوات  العمــر  مــن  تبلــغ 
عشــري التابعــة لمركــز بلقــاس، جثــة هامدة 
وبهــا آثــار جروح ذبحية فــي الرقبة، وملقاة 

بمنطقة مهجورة بالقرب من منزل أسرتها.

وبالفحص تبين أن الطفلة المذبوحة  «
تدعى “جنى ع م، 5 سنوات”، وعند 

سؤال والدها، قال إنه تركها بصحبة 
شقيقتها دنيا البالغة من العمر 13 
عاما بالمنزل، وذهب لشراء بعض 
االحتياجات، مضيفا أنه فور عودته 

فوجئ باختفائها، وأخبرته ابنته دنيا أن 
شقيقتها خرجت من المنزل للذهاب 

لمنزل جدتها ولم تعد. وبتضييق 
الخناق على دنيا التي كانت برفقتها 

قبل اختفائها فجرت المفاجأة، 
واعترفت بذبح شقيقتها بسبب الغيرة.

مصر.. تسمم 
جماعي بسبب 

حلوى زفاف

طفلة تذبح 
شقيقتها الصغرى 

بسبب الغيرة
قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ إن حماية سنغافورة من ارتفاع منسوب مياه البحر 

ربما تكلف البالد 100 مليار دوالر سنغافوري )72 مليار دوالر( أو أكثر، على مدى 100 عام.

وتســاءل رئيــس الــوزراء “مــا كلفــة حماية 
أنفســنا من ارتفاع مســتويات مياه البحر؟ 
تخمينــي هــو 100 مليــار دوالر ســنغافوري 
أو  عــام   100 مــدى  علــى  األرجــح  علــى 
ربمــا أكثــر مــن ذلــك بكثيــر”. وأضــاف أن 
بنــاء  تتضمــن  المســتقبل  فــي  الخيــارات 
أراض مســتصلحة من البحر أو اســتصالح 

مجموعة جزر قبالة البحر وربطها بسدود.

واتخذت سنغافورة بالفعل بعض  «
اإلجراءات، بما في ذلك اقتراح ضريبة 

على الكربون وضرورة إنشاء أي 
مشروعات بنية تحتية مهمة في 
المستقبل، مثل المطار والميناء 

الجديدين، على أرض مرتفعة.

سنغافورة تواجه “الغرق”.. و 72 مليار دوالر إلنقاذها

الممثلة الهندية األسترالية جابجي خيرا مع الممثل الخويندر يلتقطان صورا 
فوتوغرافية أثناء الترويج لفيلمهما البنجابي المقبل في أمريتسار )أ ف ب( وقالت الحكومة هذا العام إنها ستنفق 400 مليون دوالر سنغافوري على مدى العامين المقبلين، 

لتحديث وصيانة مصارف المياه وتعزيز قدرتها على مواجهة الفيضانات.
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الثالثاء
20 أغسطس 2019 

19 ذو الحجة 1440

من المتوقع أن تباع بسعر أعلى بكثير
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