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العامــة  النيابــة  أن  “البــاد”  علمــت 
قــد أصــدرت أمــًرا بإحالــة مستشــار 
قانونــي إلحــدى الشــركات )مصــري 
والمخلــى  للمحاكمــة،  الجنســية( 
سبيله في وقت سابق عقب القبض 
عليــه أثنــاء محاولته مغــادرة الباد 
عبر إحدى الطائرات محاوالً الهرب، 
بعدمــا انتشــر مقطــع فيديــو يظهــر 
فيــه وهــو يشــتم ويــزدري الطائفــة 
الشــيعية الكريمــة ويســب ويعتدي 
بالضــرب على أحد أعضاء الجمعية 
تجــارة وصناعــة  لغرفــة  العموميــة 
بالعمالــة لصالــح  البحريــن ويتهمــه 
تمويــات  علــى  وحصولــه  إيــران 
ماليــة منها دون ســبب أثنــاء انعقاد 
اجتمــاع الجمعيــة، ومــن المقــّرر أن 
تبــدأ المحكمــة فــي أولــى جلســات 

النظر بالقضية غدا )الثاثاء(.
وكيــل  صــرح  الواقعــة  وعقــب   

بأنــه  جمــال  محمــد  العــام  النائــب 
أعضــاء  أحــد  مــن  بــاغ  إثــر  علــى 
غرفــة تجارة وصناعة البحرين عن 
قيــام أحد المستشــارين القانونيين 
انعقــاد  وأثنــاء  الشــركات  إلحــدى 
الجمعيــة العموميــة للغرفة بإســناد 
حقــه  فــي  وقــذف  ســب  عبــارات 
مــن  تمويــل  علــى  حصولــه  زاعًمــا 
جهــات أجنبيــة، فضــا عــن قيامــه 
طائفــة  بغــض  علــى  بالتحريــض 
واالزدراء بهــا باإلضافــة إلى تعديه 

عليه بالضرب.
وعلــى إثــر ذلــك، تــم إخطــار النيابة 
العامــة التي بادرت فوًرا بالبدء في 
إجراءات التحقيق وأصدرت أمرها 
بضبــط وإحضــار المتهــم ومنعه من 
التســجيات  كافــة  وضبــط  الســفر 
المتداولــة للواقعــة وطلب تحريات 

الشرطة بشأن الواقعة.

بدء محاكمـة “المستشـار” غـًدا 

تراجعت مبيعات الســيارات بالبحرين 
الى نحو 42.4 % خال األربعة أشــهر 
بالتزامــن  الجــاري  العــام  مــن  األولــى 
مــع فــرض “القيمــة المضافــة” وتراجع 
الرغبة في الشراء لدى البعض؛ بسبب 

دوافع متعددة.

ُأعلــن مستشــفى الملك حمــد الجامعي، فــي مؤتمر 
صحافي أمس، عن إطاق الحملة الوطنية للكشف 
التــي  والمســتقيم،  القولــون  ســرطان  عــن  المبكــر 
ســتبدأ أولى فعالياتها التوعية المجتمعية الشاملة 

13 يونيو الجاري.
وتشــمل الحملــة إجــراء فحوصات “كشــف مبكر” لـ 
5000 مريض محرقي، بينما تشمل المرحلة الثانية 
جميع المحافظات، وتقدم لجميع المواطنين مجانا 

للوقاية من سرطان القولون بالبحرين.

مبيعات السيارات 
تتراجع 42.4 %

اإلمارات: أي اتفاق مع طهران يجب أن يشمل دول المنطقة

السعودية: إيران وراء تفجيرات الفجيرة

عواصم ـ وكاالت

الشــيخ  اإلماراتــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
عبــد هللا بــن زايــد، إن أي اتفــاق مســتقبلي 
مــع إيــران يجــب أن يشــمل دول المنطقــة، 

بحيث تكون طرًفا فيه.
بــن زايــد فــي   وأضــاف الشــيخ عبــد هللا 
مؤتمــر صحفــي مــن أبوظبــي، مــع نظيــره 
األلمانــي، أمــس األحــد: “يجــب أن يشــمل 
أي اتفــاق مــع إيــران باإلضافــة إلــى الملــف 
وبرامــج  لإلرهــاب  دعمهــا  وقــف  النــووي، 

الصواريخ البالستية”.
إلــى ذلــك، اتهــم منــدوب الســعودية الدائم 
لــدى األمم المتحدة عبدهللا المعلمي إيران 
بتفجيــرات الفجيــرة، معتبــًرا أنهــا “أرادت 
أن ترســل رســالة معينــة” مــن الهجوم على 

السفن الـ4 قبالة سواحل اإلمارات.
 وأوضــح المعلمــي لقناة “الحــدث”، أن لدى 
وراء  تقــف  إيــران  بــأن  “قناعــة  الريــاض 
اســتهداف السفن قبالة سواحل اإلمارات”، 

مضيًفا: “ال نستبعد أن يكون لدى واشنطن 
أدلة عن الجهة المتورطة في الهجوم على 
الســفن”. وأبلغــت اإلمــارات مجلــس األمــن 
وراء  تقــف  الــدول  إحــدى  بــأن  الخميــس 
العمليــة علــى األرجــح، لكنها لم تذكر اســم 

هذه الدولة التي تشك.
الخارجيــة  وزيــر  أوضــح  جانبــه،  مــن 

قبالــة  وقــع  الــذي  الحــادث  أن  اإلماراتــي 
فــي  التوتــر  “يرفــع  الفجيــرة  ســواحل 
ســامة  علــى  اعتــداء  ويمثــل  المنطقــة، 

الماحة الدولية”.
 وأوضح أن اإلمارات والسعودية والنرويج 
تســتمر في التحقيق بشأن الحادث، إلفادة 

مجلس األمن بتفاصيل االعتداء.

وزيرا الخارجية اإلماراتي واأللماني اتفقا على خطورة إيران على المنطقة

األولمبي يخسر من إيرلندا بهدف وحيدالقفاص: “العذراء” عودتي3 قتلى في العصيان بالسودان35 ألفا رسوم البنية التحتية لالتصاالتبدء استالم طلبات الترميم
أعلنت مديرة إدارة التنمية الحضرية  «

راوية المناعي عن “البدء في استالم 
طلبات الترميم للعام 2019 من 

ا  المجالس البلدية ويتم حاليًّ
مراجعتها للتحقق من مطابقتها 

الشتراطات ومعايير المشروع وفًقا 
للدليل االسترشادي للمشروع”.

فرضت هيئة تنظيم االتصاالت رسوما  «
بقيمة 35 ألف دينار على الترخيص 

الممتاز لشبكة البنية التحتية الثابتة 
لالتصاالت. وأصدر القائم بأعمال رئيس 

مجلس اإلدارة الشيخ حمد بن محمد 
آل خليفة، قرارا بتعديل بعض أحكام 

الالئحة التنظيمية بشأن الرسوم.

قتل 3 أشخاص أمس في  «
الخرطوم في أول أيام العصيان 

المدني الذي دعا إليه قادة 
االحتجاجات، بحسب ما أعلنت 
لجنة أطباء السودان المركزية 

التي هي جزء من منظمي 
التحركات في هذا البلد.

في حوار خاص مع “البالد” كشف  «
المخرج محمد القفاص عن 

بعض تفاصيل مسلسله العذراء، 
معتبرا أنه عمل مختلف، ويمثل 

بالنسبة له العودة، بعد 7 سنوات 
لم يصور خاللها أي عمل في 

البحرين.

خسر منتخبنا األولمبي لكرة القدم  «
أمام نظيره اإليرلندي بهدف دون 
مقابل، في المباراة التي جمعت 
الطرفين، أمس، على ملعب في 

فرنسا، ضمن إطار منافسات 
الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة 

لبطولة تولون الدولية الودية المقامة حتى 15 يونيو.
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مصـادرة ربـع طـن مـن الروبيــان
المنامة - شؤون الزراعة والثروة البحرية

كشفت إدارة الرقابة البحرية بشؤون 
بعــد  أنــه  البحريــة  والثــروة  الزراعــة 
التنســيق والتعاون بيــن إدارة الرقابة 
الســواحل  خفــر  وقيــادة  البحريــة 
واألجهــزة األمنيــة عــن مصــادرة أكثر 
مــن ربــع طــن مــن الروبيــان الطــازج 
الممنوعــة  الصيــد  شــباك  مــن  وعــدد 
والمخالفــة للمرســوم 20 لســنة 2002 
واســتغال  صيــد  تنظيــم  بشــأن 

)٠٧(وحماية الثروة البحرية. )٠٦(

)08(

)١٠(

)٠٣(

)١٤(

بدور المالكي من المحرق

 علي الفردان

عباس إبراهيم

ــس الـــــــوزراء ــيـ ــاًذا لــتــوجــيــهــات ســـمـــو رئـ ــ ــفـ ــ إنـ

بدء تعويض المتضررين من األمطار

إنفــاًذا لتوجيهــات رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، بتعويض المتضرريــن من موجة 
األمطــار األخيــرة، عــّوض صبــاح أمــس األحــد أعــداد كبيــرة 
منهــم لتصليــح وإضافــة عــوازل أمطار جديــدة لمنازلهــم، وفًقا 
للميزانيــة المرصــودة لحــاالت الطــوارئ، ولحجــم الضــرر الــذي 

تعّرض له كل بيت.

 وقــال أحــد المعوضيــن وهــو مشــعل البورشــيد إنــه تــم تعويــض 
المتضرريــن باكــًرا وفًقا للفواتير المقدمة من قبلهم للجنة المختصة، 
حيــث تفاوتــت التعويضات ما بين 1800 دينــار، وحتى 3000 دينار 

ببعض الحاالت.
 وبين البورشيد بتصريحه لـ “الباد” أن تجاوب سمو رئيس الوزراء 
مــع مــا تــداول مــن مناشــدات عبــر أثيــر إذاعــة البحريــن، والصحــف 
المحليــة، يقــدم صــورة حيــه لتواصل ســموه مع المواطنيــن، والنظر 

في ظروفهم واحتياجاتهم المتعسرة، والتوجيه لحلها.
وقــال إنــه تم اســتدعاء المتضررين صباح أمــس للحضور إلى مبنى 
وزارة األشــغال، وتقديــم التعويضــات لهم على هيئة شــيكات مالية، 
حيث أبدى عدد واســع منهم ارتياًحا بالًغا، وقدموا الشــكر والتقدير 

سمو رئيس الوزراءإلى سمو رئيس الوزراء، على استجابته للمناشدة. 

مرسوم بتعيينات في “الداخلية”
الشامسي قائًدا لـ “األمن الخاصة”... والحوطي مديًرا للدفاع المدني

المنامة - بنا

حمــد  الملــك  الجاللــة  البــالد صاحــب  ملــك  عــن  صــدر 
بــن عيســى آل خليفــة مرســوم رقــم )43( لســنة 2019 
بتعيينات في وزارة الداخلية. وجاء في المادة األولى 
من المرسوم أنه يعين اللواء خليفة بن أحمد آل خليفة 

مفتًشا عاًما بدرجة وكيل وزارة في وزارة الداخلية.

وجــاء فــي المــادة الثانية، أنه يعّيــن فــي وزارة الداخلية كل 
من: العميد وليد عبدهللا الشامسي، قائًدا لقوة األمن الخاصة 
بدرجة مدير عام. والعقيد علي محمد سعد الحوطي، مديًرا 

عاًما لإلدارة العامة للدفاع المدني.
كمــا صــدر عــن جالــة الملــك مرســوم رقــم )44( لســنة 2019 
بتشــكيل مجلســي أمنــاء المستشــفيات الحكوميــة ومراكــز 

الرعاية الصحية األولية.
وجاء في المادة الرابعة، أنه يمنح رئيســا وأعضاء مجلســي 
األمناء مكافآت مالية وفًقا للمعايير والقواعد الواردة بالقرار 
رقم )25( لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح 
الحكوميــة  المجالــس واللجــان  مكافــآت لرؤســاء وأعضــاء 
وإجــراءات  المختصــة  الحكوميــة  الجهــات  ومســؤوليات 

التنفيذ.

إبراهيم النهام

جاللة الملك )٠٢(

زار رئيــس مجلــس األوقــاف الســنية 
راشــد الهاجري بزيارة لجامع الجسرة؛ 
للوقوف على استعدادات إعادة إعمار 
رئيــس  لتوجيهــات  تنفيــًذا  الجامــع، 
الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة. واطلــع 
على الرسومات الهندسية التي أعدت 

من اإلدارة.

استعدادات إلعمار 
جامع الجسرة

)٠٦(

المنامة - بنا
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ـــد ـــة للتجدي ـــنوات قابل ـــين 4 س ـــي المجلس ـــة ف ـــدة العضوي م

ا للدفاع المدني الشامسي قائًدا لـ “األمن الخاصة”... والحوطي مديًرا عامًّ

مرسوم بتشكيل أمناء المستشفيات ومراكز الرعاية

مرسوم بتعيينات في “الداخلية”

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة مرســوم 
رقم )44( لســنة 2019 بتشــكيل مجلســي أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز 

الرعاية الصحية األولية.

وجــاء فــي المادة األولى من المرســوم 
أنه يشــكل مجلس أمناء المستشفيات 
الحكوميــة برئاســة الشــيخ هشــام بــن 
كل  وعضويــة  خليفــة،  آل  عبدالعزيــز 

من:
نائًبــا  حمــزة،  يوســف  عبدالعزيــز   .1

للرئيس.
2. عدنان أحمد عبدالملك.

3. عابد عبدالرسول عبدالنبي الزيرة.
4. وكيل وزارة الصحة.

5. الوكيــل المســاعد للعمليــات الماليــة 
بوزارة المالية واالقتصاد الوطني.

وموازنــة  التنظيــم  عــام  مديــر   .6
الوظائف بديوان الخدمة المدنية.

وجــاء فــي المــادة الثانيــة أنــه يشــكل 
مجلــس أمنــاء مراكز الرعايــة الصحية 
محمــد  عبدالوهــاب  برئاســة  األوليــة 

عبدالوهاب، وعضوية كل من:
1. شوقي عبدهللا أمين، نائًبا للرئيس.

2. نواف فيصل الحمر.
3. عبدالعزيز عبدهللا األحمد.

4. وكيل وزارة الصحة.
5. الوكيــل المســاعد للعمليــات الماليــة 

بوزارة المالية واالقتصاد الوطني.
وموازنــة  التنظيــم  عــام  مديــر   .6

الوظائف بديوان الخدمة المدنية.
وجــاء فــي المــادة الثالثــة، أنــه تكــون 
مــدة العضويــة فــي كل من المجلســين 
4 ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدة أخرى 
محــل  الرئيــس  نائــب  ويحــل  مماثلــة، 
الرئيــس فــي حــال غيابه أو قيــام مانع 

لديه.
وجــاء فــي المــادة الرابعــة، أنــه يمنــح 
األمنــاء  مجلســي  وأعضــاء  رئيســا 
مكافآت ماليــة وفًقا للمعايير والقواعد 
الــواردة بالقــرار رقــم )25( لســنة 2015 
بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح 
مكافــآت لرؤســاء وأعضــاء المجالــس 
ومســؤوليات  الحكوميــة  واللجــان 
المختصــة  الحكوميــة  الجهــات 

وإجراءات التنفيذ.
وجــاء فــي المــادة الخامســة، أنــه على 
رئيــس مجلس الوزراء والــوزراء - كل 
فيمــا يخصــه - تنفيــذ هــذا المرســوم، 
ويعمــل بــه مــن تاريخ صدوره، وينشــر 

في الجريدة الرسمية.

صــدر عــن ملــك البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة مرســوم 
رقم )43( لسنة 2019 بتعيينات في وزارة الداخلية.

مــن  األولــى  المــادة  فــي  وجــاء 
المرسوم أنه يعين اللواء خليفة بن 

أحمد آل خليفة مفتًشا عاًما بدرجة 
وكيل وزارة في وزارة الداخلية.

وجــاء فــي المادة الثانيــة، أنه يعّين 
في وزارة الداخلية كل من:

1 - العميد وليد عبدهللا الشامســي، 
قائــًدا لقــوة األمــن الخاصــة بدرجــة 

مدير عام.
ســعد  محمــد  علــي  العقيــد   -  2

الحوطي، مديًرا عاًما لإلدارة العامة 
للدفاع المدني.

وجــاء فــي المــادة الثالثة، أنــه على 
وزير الداخلية تنفيذ هذا المرســوم، 
صــدوره،  تاريــخ  مــن  بــه  ويعمــل 

وينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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في  ممثلة  الجنوبية  بلدية  نّظمت 
قــســم مــتــابــعــة خــدمــات الــنــظــافــة، 
حملة إلزالة اإلعالنات والملصقات 
والعالمات  الجدران  على  المخالفة 
المرورية في سوق الرفاع الشرقي.
 وتـــــم تـــحـــويـــل الــمــخــالــفــيــن إلـــى 
التخاذ  القانونية  الــشــئــون  وحـــدة 
إزاء  الـــقـــانـــونـــيـــة  اإلجـــــــــــــراءات 
الظاهرة  تتسبب  حيث  المخالفين، 
وصرف  العام،  المظهر  تشويه  في 
ــاء الــقــيــادة،  ــنـ انــتــبــاه الـــســـواق أثـ
والالفتات  العالمات  معالم  وتغيير 
الــمــروريــة، مما يعرض  اإلرشــاديــة 

حياة مستخدمي الطريق للخطر.

الرفاع - بلدية الجنوبية

حملة على اإلعالنات 

02المخالفة في سوق الرفاع

هشام بن 
عبدالعزيز 

رئيًسا لمجلس 
المستشفيات

عبدالوهاب  
محمد رئيًسا 

لمراكز الرعاية 
الصحية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليــم  التربيــة  وزيــر  اســتقبل 
الــوزارة  بديــوان  النعيمــي،  ماجــد 
منيــرة  الطالبــة  عيســى،  بمدينــة 
مدرســة  مــن  الشــوملي،  جاســم 
العروبــة االبتدائيــة للبنــات، والتــي 
ســلمته نســخة مــن قصــة قصيــرة 
قامت بتأليفها، تتناول أهمية قيمة 
االحترام، وخاصًة احترام المسنين 

ورعايتهم.
وأشــاد الوزير بالطالبة التي ُتســطر 
المشــّرفة  النجــاح  قصــص  إحــدى 
العديــدة للطلبــة ذوي االحتياجــات 

الخاصــة فــي مــدارس الدمــج، مــن 
خــال تفوقهــا الدراســي وموهبتها 
األدبــي،  المجــال  فــي  المتميــزة 
التوفيــق  مــن  مزيــًدا  لهــا  ــا  متمنيًّ

والنجاح.
 وأكــد الوزير دعــم الوزارة لمواهب 
بمــن  الطلبــة،  جميــع  وإبداعــات 
فيهــم ذوو االحتياجــات الخاصــة، 
مــن خــال إشــراكهم في األنشــطة 
المختلفة داخل المدرسة وخارجها، 
إضافــًة إلى اســتفادتهم مــن برامج 

مركز رعاية الطلبة الموهوبين.

طالبة كفيفة تنجز قصة عن االحترام

جاللة الملك

أبناء البحرين ثروتها األساسية
الواعدة اإلنجازات  لتحقيق  التخرج  يتعدى  شبابنا  طموح  سلمان:  بن  عيسى 

أنــاب ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
مجلــس  رئيــس  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
ســلمان  بــن  عيســى  وقــف  أمنــاء 
التعليمي الخيري ســمو الشــيخ عيسى 
بن ســلمان بن حمد آل خليفة؛ لحضور 
حفــل تخريج دفعة 2019 من مدرســة 
الذكــرى  مــع  والمتزامــن  البحريــن 
الخمســين لتأســيس المدرســة، والــذي 
مســاء  الكريمــة  رعايتــه  تحــت  أقيــم 

أمس في مسرح البحرين الوطني.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفــة فــي كلمة ألقاهــا المكانة المهمة 
التــي يحظــى بهــا التعليــم فــي مملكــة 
البحرين؛ كونه أساس عمليات التنمية، 
فأبنــاء البحرين هم ثروتها األساســية، 
الخريجيــن  مــن  المتتاليــة  والدفعــات 
مــا هي إال دليــل على نجاح االســتثمار 
في شــباب مملكتنا الغالية، مشــيًرا إلى 
أن طموح شــبابنا ال يقــف بالتخرج من 
المدرســة بــل يتعــداه لتحقيــق العديــد 
مــن اإلنجــازات الواعدة نحو مســتقبل 

مشرق.
كما اســتذكر ســموه مســيرته الدراسية 
فــي هذه المدرســة حتى تخرجــه منها 
العــام 2008، إذ أشــاد ســموه باالهتمام 
فــي  التعليميــة  اإلدارة  توليــه  الــذي 
وســعيها  الطلبــة،  ألبنائهــا  المدرســة 
القيــم  مــن  العديــد  لغــرس  الــدؤوب 
األصيلــة فيهــم، واليــوم وهــي تحتفــل 

فهــي  لتأسيســها  الخمســين  بالذكــرى 
كمؤسســة  األكاديمــي  تمّيزهــا  تؤكــد 
أفضــل  الطلبــة  أبنائهــا  تمنــح  دوليــة 
األدوات  بأحســن  وتمدهــم  التجــارب 
للنجــاح فــي عالمنــا المتغيــر، مســتمدة 
مــن مملكة البحرين قيمها المنبثقة من 

تاريخها العريق.
الخريجيــن  للطلبــة  ســموه  وتمنــى 
العلميــة،  فــي حياتهــم  التوفيــق  دوام 
وحثهــم علــى مواصلة الجــد والمثابرة 
مــع  المقبلــة،  للمرحلــة  واالســتعداد 
االســتفادة القصــوى من جميــع الفرص 
المتاحــة لهــم لتحقيــق تطلعــات ورؤى 

مملكتنا الغالية.

سمو ولي العهد ينيب سمو الشيخ عيسى بن سلمان لحضور حفل تخريج مدرسة البحرين

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكد أستاذ علم االجتماع بجامعة الكويت الكاتب محمد الرميحي أن 
هناك محاوالت للتضليل المتعمد تثور حاليا في بعض وسائل اإلعالم 
المتحيزة بشأن ورشة المنامة التي ستعقد بنهاية هذا الشهر لمناقشة 
قضايــا اقتصاديــة بحتــة خاصــة بالقضية الفلســطينية، الفتــا إلى أن 
هذه المحاوالت المسيســة تستهدف التغرير بالرأي العام العربي ومن 
ثم التأثير على قضية العرب األولى، وهي القضية الفلســطينية التي 

باتت ضحية لطموحات سياسية لبعض دول الجوار.

وقــال فــي مقــال نشــر علــى صفحــات 
اللندنيــة  األوســط”  “الشــرق  صحيفــة 
المعــرب  التركــي  اإلعــام  إن  أمــس 
وصفــه،  بحســب  المعــرب،  واإليرانــي 
اإلعامــي  اللغــط  ظــل  فــي  يحــاول 
ورشــة  بشــأن  األوهــام  بيــع  الحاصــل 
إلــى أن  المنامــة االقتصاديــة، مشــيرا 
بســبب  عانــت  الفلســطينية  القضيــة 
هــذا اللغــط كثيــرا، مــا أدى إلــى تراجع 
يثــور  مــا  أن  بهــا، خصوصــا  االهتمــام 
حاليــا مــن مناقشــات “ليــس حبــا فــي 
فلســطين، ولكــن حبــا وعشــقا للتوســع 

والنفوذ”.
وانتقد الكاتب “غياب قيادة فلسطينية 
تســتطيع أن تتعلم مــن تجربة أعدائها 
بشــكل يســمح لهــا بالدفــاع، ومــن ثــم 
نيــل حقوقهــا المشــروعة”، معتبــرا أن 
المقاومــة  بيــن  فاضحــا  “خلطــا  هنــاك 
أكثــر  التغلغــل  أجــل  مــن  والمقاولــة؛ 
وأكثــر فــي الشــأن العربــي، مؤكــدا أنه 
“لم يقدم أحد للقضية الفلسطينية كما 
قــدم العرب، وأن كل مــا يعتقده بعض 
القــادة الفلســطينيين مــن أن خيــرا مــا 
ســوف يأتيهــم من عواصــم مثل أنقرة 
بعــض  يعمــل  وهــم،  هــو  طهــران  أو 

المستفيدين على ترويجه”.
وأشــار إلــى أن “أنقــرة كانــت وما زالت 
لهــا عاقــات تاريخيــة بإســرائيل، وأن 
التبــادل التجــاري بينهمــا كان وال يزال 
األمــر  وكذلــك  ويــزداد،  أوجــه،  فــي 
بالنســبة لطهــران التــي رغــم أنها تقول 
إنها تحتفظ بصواريخ من أجل تحرير 
فلســطين، فــإن هــذا القــول ال يتجــاوز 
بالموقــف  مشــيدا  قائليــه”،  حناجــر 
العربــي الصــادق الــذي حمــل القضيــة، 
والحثيــث  المنظــم  الجهــد  وكذلــك 
فكــرة  لتثبيــت  الســعودية  لــإلدارة 
الدولتيــن، ناهيــك عــن الدعــم المالــي 
الحقيقــي المقدم من العواصم العربية 
والدماء العربية التي قدمت عن طوع 

في حروب عدة مع إسرائيل.
وجــدد الكاتــب تأكيــد أن “واحــدا مــن 
وقعــت  التــي  التاريخيــة  األخطــاء 
فيهــا بعــض القيادات الفلســطينية في 
الســابق هــو االصطفــاف فــي المحــاور 
العربيــة أو اإلقليميــة”، رافضــا موقــف 
العربيــة  القمــة  فــي  عبــاس  محمــود 
األخيــرة والتــي تحمــل “نغمــة مشــبعة 
الشــعبوية،  وتتوخــى  بالعواطــف، 
والتكفيــر  التخويــن  لغــة  وتســتخدم 

المتهالكة”.
وتســاءل الكاتــب “مــا الخطــط البديلة 
نهجــر  أن  قررنــا  إذا  اآلن  الموضوعــة 
ورشــة المنامة؟ كيف يمكن أن يســتمر 
أجــواء  فــي  الفلســطينيين  تعليــم 
االنقســامات والصراعــات المهلكــة في 
الجسم الفلسطيني وفي غياب تمويل 
مــرور  “بعــد  أنــه  مؤكــدا  األونــروا؟”، 
نحــو 3 أربــاع القــرن علــى قيــام دولــة 
مــا  وتشــريد  األرض،  علــى  إســرائيل 
يقــرب اليوم من 8 مايين فلســطيني، 
ما زال الجدل نفسه، واالنشقاق نفسه، 

وتبادل اللوم واتهام اآلخر نفسه”.
ودعــا الكاتــب إلــى ضــرورة أن تصــل 
رســالة إلى الفلسطينيين مفادها بأنهم 
فرقتهــم  وأن  بقضيتهــم،  أولــى  هــم 
القضيــة،  تلــك  ضيــاع  علــى  تســاعد 
وأن طوقهــم األول وحدتهــم، والثانــي 

عروبتهم.

محاوالت لتضليل الرأي العام بشأن ورشة المنامة

الرميحي: القضية 
الفلسطينية باتت 
ضحية لطموحات 

سياسية لبعض 
دول الجوار
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تنفيــذا لتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، بتعويــض المتضررين من موجة 
األمطار األخيرة، عّوض صباح أمس األحد أعداد كبيرة منهم لتصليح وإضافة عوازل أمطار جديدة لمنازلهم، وفًقا للميزانية 

المرصودة لحاالت الطوارئ، ولحجم الضرر الذي تعّرض له كل بيت.

مشــعل  وهــو  المعوضيــن  أحــد  وقــال   
البورشــيد بأنــه تــم تعويــض المتضررين 
باكــًرا وفًقــا للفواتيــر المقدمــة مــن قبلهم 
للجنــة المختصة، إذ تفاوتت التعويضات 

مــا بيــن 1800 دينار، وحتــى 3000 دينار 
ببعض الحاالت.

 وبيــن البورشــيد بتصريحــه لـ”البــاد” أن 
تجاوب سمو رئيس الوزراء مع ما تداول 

مــن مناشــدات عبــر أثير إذاعــة البحرين، 
والصحــف المحليــة، يقــدم صــورة حيــه 
لتواصــل ســموه مــع المواطنيــن، والنظــر 
المتعســرة،  واحتياجاتهــم  بظروفهــم 

والتوجيه لحلها. وقال بأنه تم اســتدعاء 
للحضــور  أمــس  صبــاح  المتضرريــن 
وتقديــم  األشــغال،  وزارة  مبنــى  إلــى 
شــيكات  هيئــة  علــى  لهــم  التعويضــات 
منهــم  واســع  عــدد  أبــدى  حيــث  ماليــة، 
لســمو  وتقديــًرا  وشــكًرا  بالًغــا،  ارتياًحــا 
المناشــدة،  تلبيــه  علــى  الــوزراء،  رئيــس 

واالهتمام الوافر بذلك.

بدء تعويض المتضررين من موجة األمطار األخيرة
ــس الـــــــوزراء ــيـ ــذا لــتــوجــيــهــات ســـمـــو رئـ ــي ــف ــن ت

مايو خامس أكثر شهر حرارة في تاريخ البحرين
ــة ــوي ــئ م درجـــــــة   46.8 ـــ  ــ بـ الــــدولــــيــــة  ــة  ــبـ ــلـ ــحـ الـ عـــنـــد  ــلـــغـــت  بـ الــــــــــذروة 

ذكرت إدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصالت واالتصاالت في تقريرها الشــهري أن شــهر مايو 2019 كان خامس أحر أشــهر مايو 
في تاريخ البحرين منذ العام 1902. وبلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 32.0 م وذلك بزيادة قدرها 2.2 م قياًسا بالمعدل العام 

لشهر مايو. ويعتبر هذا خامس أعلى معدل لدرجات الحرارة لشهر مايو منذ العام 1902. 

وتم تســجيل مثل هذا المعدل في مايو 2016. 
وكانــت األرقام القياســية الســابقة لمتوســطات 
درجــات الحــرارة لشــهر مايــو 32.8 م المســجل 
فــي مايــو 2012، 32.6 م المســجل فــي مايــو 
 2014 مايــو  فــي  المســجل  م   32.4  ،2017

و2015، 32.2 م المسجل في مايو 2011.
كمــا بلــغ المتوســط الشــهري لدرجــات الحــرارة 
36.9 م بزيــادة قدرهــا 2.8 م قياًســا  العظمــى 

بالمعدل العام. 
ويعتبر هذا ســابع أعلى معدل لدرجات الحرارة 

العظمى لشهر مايو منذ العام 1946. 
وتم تســجيل مثل هذا المعدل في مايو 2011. 
وكانــت األرقام القياســية الســابقة لمتوســطات 

درجــات الحــرارة العظمــى لشــهر مايــو 37.9 م 
المســجل  م   37.4  ،2012 مايــو  فــي  المســجل 
فــي مايــو 2015، 37.3 م المســجل فــي مايــو 
2007، 37.2 م المســجل فــي مايو 2014، 37.1 
37.0 م  2006 و2008،  فــي مايــو  المســجل  م 

المسجل في مايو 2017.
وبلغــت درجــة الحــرارة العظمى أكثــر من 40 م 
خال 7 أيام من شهر مايو. وبلغت أعلى درجة 
حــرارة 43.8 م وســجلت بتاريــخ 29 مايــو فــي 
مطــار البحريــن الدولي ولكن تم تســجيل 46.8 
م بتاريــخ 30 مايــو فــي حلبة البحريــن الدولية 

البحرين. 
الحــرارة  لدرجــات  الشــهري  المتوســط  أمــا 

الصغــرى فقــد كان 28.2 م بزيــادة قدرها 2.2 م 
قياًسا بالمعدل العام. 

لدرجــات  معــدل  أعلــى  ســادس  هــذا  ويعتبــر 
الحــرارة الصغرى ألشــهر مايو منــذ العام 1946. 
وتــم تســجيل مثل هذا المعــدل في مايو 2009 

و2010. 
وكانــت األرقام القياســية الســابقة لمتوســطات 
درجــات الحــرارة الصغــرى لشــهر مايــو 29.1 م 
المســجل في مايو 2012، 29.0 م المســجل في 
مايــو 2017، 28.7 م المســجل فــي مايو 2014، 
م  و28.5   2011 مايــو  فــي  المســجل  م   28.6

المسجل في مايو 2015 و2016.
وبلغــت أدنــى درجــة حــرارة لشــهر مايــو 24.1 

م بتاريــخ 1 مايــو فــي مطــار البحريــن الدولــي 
ولكن تم تســجيل 21.7 م في نفس اليوم بدرة 

البحرين. 
وبلــغ المتوســط الشــهري للرطوبــة النســبية في 
المتوســط  بلــغ  حيــن  فــي   .%  41 مايــو  شــهر 
الشــهري للرطوبة النســبية العظمى 64 %. وبلغ 
المتوســط الشــهري للرطوبــة النســبية الصغــرى 

.% 22
مــن  قليلــة  كميــة  مايــو ســقوط  وســجل شــهر 
األمطــار لم تتجاوز 0.05 ملم بتاريخ 4 مايو، 9 
مايــو، 18 و19 مايو في مطار البحرين الدولي. 
علًما أن المتوســط الشهري للهطول ألشهر مايو 
1.1 ملــم. وســجلت أعلــى كميــة هطــول  يبلــغ 
لألمطــار علــى اإلطــاق لشــهر مايــو فــي العــام 

1907 إذ بلغت 12.7 ملم. 
وبلغــت الكميــة اإلجماليــة للهطــول لشــهر مايــو 
2019 فــي حلبة البحريــن الدولية 7.0 ملم، في 
درة البحريــن 5.2 ملــم، فــي جزيــرة ســترة 4.0 
ملم، أما في جســر الملك فهد فلم يتم تســجيل 

أي كمية للهطول.
وبلغــت نســبة ســيطرة الرياح الشــمالية الغربية 
إلــى الشــمالية خــال شــهر مايــو 42 %. وبلغت 
أعلــى هبــة للرياح 37 عقدة بتاريــخ 9 مايو في 

جسر الملك فهد. 
وبلغــت نســبة ســيطرة الريــاح الشــرقية خــال 
للريــاح  أعلــى هبــة  15 % وبلغــت  شــهر مايــو 
30 عقــدة بتاريــخ 19 مايــو فــي مطــار البحرين 

الدولي. 
وتأثــرت المملكــة بالغبــار بتاريــخ 14 مايــو، إذ 
تدنــت الرؤية األفقية إلــى 2500 متر في مطار 

البحرين الدولي.

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

سمو رئيس الوزراء

إبراهيم النهام

نتشرف بدعوتكم لحضور مهرجان الصيف تحت رعاية
معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة

محافظ محافظة العاصمة
والذي ستنطلق فعالياته يوم الخميس 

الموافق 13- 14 - 15 يونيو 2019 
في مشروع الواتر جاردن سيتي من الساعة 4 عصراً وحتى 11 مساًء

إبراز الجانب التوثيقي والتراثي األصيل للبحرين
ــة مـــن إصــــــدار “رويــــــال” ــخ ــس ــم ن ــل ــس ــت ــان ي ــ ــك ــ وزيـــــر اإلس

استقبل وزير اإلسكان باسم الحمر بمكتبه بديوان الوزارة رئيس قسم اإلعالم 
وخدمــة المجتمــع بــوزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
الكاتــب الصحفــي حافــظ إبراهيــم عبدالغفــار، حيــث أهــدى الوزيــر نســخة من 

العدد األول من إصداره الدوري الخاص بعنوان “رويال”.

وخــال اللقاء اســتعرض الكاتــب الصحفي 
حافــظ عبد الغفــار محتوى إصدار “رويال”، 
وعرًضــا  ــا  توثيقيًّ ســرًدا  يتضمــن  والــذي 
الماضــي  وعراقــة  التاريخيــة  للمقتنيــات 
ملــف  إلــى  باإلضافــة  الهوايــات،  ومجــال 
خــاص حــول مســيرة اإلنجــازات والعطــاء 
للمغفــور له بإذن هللا تعالى الشــيخ عيســى 
بــن ســلمان آل خليفــة أميــر البــاد الراحــل، 
20 عاًمــا لرحيــل  تزامنــًا مــع ذكــرى مــرور 
ســموه.  وقــد أعــرب المهنــدس الحمــر عــن 
شــكره للكاتــب حافــظ عبدالغفــار على هذا 
اإلهــداء القّيم منوًها بمثل هذه اإلصدارات 
والتراثــي  التوثيقــي  الجانــب  تبــرز  التــي 

البحريــن وتمثــل إضافــة  لمملكــة  األصيــل 
للمحتــوى الثقافــي والصحفــي بشــكل عــام 
يســتفيد منهــا المهتمــون بهــذا الجانب، كما 
اب والباحثين  أشاد وزير اإلسكان بدور الُكتَّ
البحرينييــن وجهودهــم الطيبــة فــي تعزيز 
المســتويات،  كافــة  علــى  البحريــن  مكانــة 
ــا للكاتــب عبدالغفــار دوام التوفيــق.  متمنيًّ
مــن جانبــه، أعــرب رئيــس تحريــر “رويــال” 
عن خالص شــكره وتقديره لوزير اإلســكان 
ــاب والباحثين  علــى دعمــه وتشــجيعه للُكتَّ
مــن  للمزيــد  دافًعــا  يعــد  بمــا  البحرينييــن 
اإلصدارات والبحوث التي تصب في تطور 

وتقدم هذا الوطن العزيز.

المنامة - وزارة اإلسكان

ختام مسابقة سعود الدوسري القرآنية
الدوســـري: المســـابقات تهـــدف إلـــى غـــرس وتعزيـــز قيـــم الـــوالء واالنتمـــاء

الدوســري  جبــر  ســعود  مســابقة  اختتمــت 
)رحمــه هللا( لحفــظ القــرآن الكريــم، والتــي 
وتخلــل  الشــمالي  الــزالق  بجامــع  أقيمــت 
الحفــل الختامي مســابقات ثقافية لألهالي 
وتكريم الفائزين. وبدأ الحفل بتاوة عطرة 
مــن الذكر الحكيم بعدهــا ألقى رئيس لجنة 
المسابقة كلمة تحدث فيها عن فضل حفظ 
القــرآن الكريــم واألجــر العظيــم الــذي يناله 

حافظ القرآن وولديه في الدنيا واآلخرة.
وألقــى النائــب بــدر الدوســري كلمــة الحفل 
القرآنيــة  المســابقات  “إقامــة  إن  قائــاً 
القــرآن  تحفيــظ  فــي  للشــباب  المختلفــة 
الكريــم وتدريــس علومــه هو من األنشــطة 
التــي تهــدف إلى غرس وتعزيــز قيم الوالء 
واالنتمــاء لهــذا الوطــن الغالــي فــي نفــوس 
صالًحــا  نموذًجــا  ليكونــوا  الطــاب  أبنائنــا 
يحتــذى بــه فــي المجتمــع”.   وأضــاف “إن 

مســابقة الوالــد ســعود الدوســري القرآنيــة 
فــي  ألبنائنــا  هــادف  تربــوي  محضــن  هــي 
الجنوبيــة  بالمحافظــة  التاســعة  الدائــرة 
ومنطقة الزالق”.  وتوّجه الدوســري بالشكر 
الجزيــل إلى أعضاء اللجنة المنظمة ولجنة 
التحكيــم علــى جهودهم الخيرة في إنجاح 
دور  ذاتــه  الوقــت  فــي  مقــدًرا  المســابقة 
وحــث  لتشــجيعهم  والمصليــن  الحضــور 
أبنائهــم علــى المشــاركة في هذه المســابقة 
لما لها من دور يسهم في االرتقاء بالمجتمع 

وزيادة وعيهم بشئون دينهم ودنياهم.
الجوائــز  توزيــع  تــم  الحفــل  ختــام  وفــي 
والشــهادات على المتســابقين في المسابقة 
التوالــي  علــى  الســابع  للعــام  تجــرى  التــي 
ممــا يــدّل علــى النجــاح المســتمر لهــا ومــا 
تحققــه من أهداف في تعزيز أواصر الخير 

والمحبة بين أبناء شعب البحرين الوفي.

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

اللجنــة  رئيــس  الشــورى  لمجلــس  العــام  األميــن  أكــد 
تطلعــات  لتحقيــق  “مًعــا  لمؤتمــر  العليــا  التنظيميــة 
تشــريعية” أســامة العصفــور، بــدء العمــل فعلًيــا قبــل 
والمســاندة  الدعــم  أوجــه  مختلــف  لتقديــم  أســابيع 
إلنجــاح المؤتمــر، الــذي ســيقيمه المجلــس بالفترة من 
3 - 4 يوليــو المقبــل، برعايــة  رئيــس المجلــس علــي 

الصالح.

وأوضــح العصفــور أنَّ المســؤولين فــي األمانــة العامة 
عقــدوا فــي األســابيع الماضيــة عــدًدا مــن االجتماعات 
التحضيريــة والتنســيقية، وتــم تشــكيل نحــو 4 لجــان 
رئيسة وفرق عمل، ووضع خطة شاملة إلبراز المؤتمر 
بالصورة المطلوبة. وقال العصفور: “إنَّ اللجنة المعنية 
بالتسجيل والمتابعة بدأت باستقبال طلبات المشاركة 

في أعمال المؤتمر، وورش العمل المصاحبة له”.

“الشورى” ينظم “التطلعات التشريعية” 3 يوليو



- االسم: خالد جاسم محمد عبدالرحمن الكوهجي
- المدرسة: عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين.

- االسم: فاطمة محمد أحمد المال
- التخصص: توحيد مسارات العلوم التجارية

- المدرسة: الحد الثانوية للبنات.

- االسم: مريم عبدلله عبدالرسول 
- المدرسة: يثرب اإلعدادية للبنات

- اإلهــداء: أهــدي تفوقــي إلــى أمــي وأبــي وأهلــي وصديقاتــي وكل مــن 
ساندني وساعدني.

- االسم: أمل راشد خليفة دليم
- المدرسة: زنوبيا اإلعدادية للبنات

- اإلهــداء: أهــدي شــكري وتفوقي لكل من ســاندني وعلى رأســهم أهلي 
ومعلماتي.

- االسم: يعقوب خالد العامر
- التخصص: العلمي - فيزياء ورياضيات

- الطمــوح: أطمــح إلــى أن أتخصــص في هندســة مســح الكميــات أو أي 
تخصص يخدم وطني

- المدرسة: الهداية الخليفية للبنين 
- اإلهداء: أهدي تفوقي إلى والِديَّ العزيزين وإلى جميع أهلي.

المتفوق 
خالد

المتفوقة 
فاطمة

المتفوقة 
مريم

المتفوقة 
أمل

المتفوق 
يعقوب

 96.6 %

% 95.33   

% 90.3   

% 97.64 96,5 %

% 92.9

- االسم: سارة فواز مبارك خميس
- المدرسة : مدينة عيسى اإلعدادية للبنات

- اإلهــداء: لــم أكــن ألســتطيع أن أكمل هذه الرحلة الشــاقة إال بمســاعدة 
هللا عــّز وجــّل وبعــون عائلتــي العزيــزة التــي وقفــت بجانبــي فــي أحلك 

األوقات وإدارة مدرستي ومعلماتي الجليالت.

المتفوقة 
سارة % 99.5   

- االسم: فاطمة عبدالرحمن عبدهللا آدم
- المدرسة: المحرق الثانوية للبنات

المتفوقة 
فاطمة % 95.2   

- االسم: علي حسين عبدهللا العويناتي 
- المدرسة: الجابرية الثانوية الصناعية للبنين.

المتفوق 
علي % 94.7   

- االسم: عمار جاسم مشكور
- المدرسة: القضيبية اإلعدادية للبنين

- اإلهــداء: أهــدي تفوقــي إلــى الوالديــن العزيزيــن وكل مــن ســاهم فــي 
تفوقي.

المتفوق 
عمار %  94.7

- االسم: جعفر حسن سلمان العويناتي
- المدرسة: المعهد الديني الجعفري 

- التخصص: المرحلة اإلعدادية 
- اإلهــداء: أهــدي هــذا التفــوق ألمــي وأبــي وإخوتــي فهم ســر كل نجاح 
حققتــه، ولجميــع المدرســين ممــن ســاهموا فــي تحقيــق هــذا النجــاح 

وللوطن الغالي.

المتفوق 
جعفر  96.0 %

- االسم: مارية سعد القشار
- التخصص: علمي

- المدرسة: مدرسة المعرفة الثانوية للبنات
- اإلهــداء: أهــدي تفّوقــي إلــى مــن كانــا لــي العون والســند بعــد هللا؛ إلى 
أبي وأمي اللذين سانداني في مسيرتي التعليمية، وإلى عائلتي الكريمة 

ومدرستي المتمّيزة، وأسأل هللا أن ُيسخرنا لخدمة الدين والوطن.

المتفوقة
مارية %  96.2

- االسم: سوسن هشام علي 
- المدرسة: المحرق الثانوية للبنات 

- التخصص: علمي 
- اإلهــداء: الشــكر موصــول على هــذا النجاح بعد توفيق مــن المولى عّز 
وجــل إلــى اهتمام والَدي ودعمهما الذي لم ينقطع طوال أعوام الدراســة 

وجميع القائمين عليه من هيئة تعليمية وإدارية في المدرسة.

المتفوقة 
سوسن
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كشــفت جمعيــة الهــالل األحمــر البحرينية عن عزمها إطالق “ســوق إلكتروني خيــري على اإلنترنت”، تتلقى مــن خالله تبرعات 
عينيــة مثــل المالبــس والســاعات واألثــاث المنزلــي، ثم تعرضها للبيع بأســعار تشــجيعية علــى الراغبين باقتناء هذه األشــياء، 

ويذهب ريع بيع تلك المقتنيات للمحتاجين داخل البحرين وخارجها.

الهــال  العــام لجمعيــة  وقــال األميــن 
“إن  أميــن  فــوزي  البحرينيــة  األحمــر 
هذه الســوق اإللكترونية تمكن الناس 
والســاعات  بالمابــس  التبــرع  مــن 
وغيرهــا مــن األشــياء مرتفعــة الثمــن، 
العناصــر  هــذه  بتحميــل  وســنقوم 
ســعر  مقابــل  اإلنترنــت  عبــر  للبيــع 
أرخص، وســيتم توجيه العائدات إلى 
واإلنســاني  اإلغاثــي  الدعــم  مشــاريع 
وأضــاف  الجمعيــة”،  تنفذهــا  التــي 
“علــى ســبيل المثــال، كثير مــن الناس 
يشــترون المابــس لحفــات الزفــاف 
اآلن  واحــدة،  مــرة  إال  يرتدونهــا  وال 
يمكنهــم التبــرع بهــا لنــا، فقــد يســاعد 

ذلك في تغيير حياة أناس آخرين”.
الســوق  هــذه  “إن  بالقــول  وتابــع 
اإللكترونيــة أو ما يســمى بـــ )إي بازار( 
هي مشــروع يجمــع بيــن التكنولوجيا 
مــن  مزيــدا  وتفتــح  واإلحســان، 

الراغبيــن  النــاس  أمــام  المجــاالت 
بالتبرع”، وقال “نحن نريد منصة على 
شــبكة اإلنترنت مماثلة ألمازون سهلة 
االســتخدام ولديهــا مجموعة واســعة 
النــاس،  ليشــتريها  الخيــارات  مــن 
وأعتقــد أن مفهوم البــازار اإللكتروني 
ميزانيــة  رفــد  فــي  يســاعدنا  ســوف 
خــارج  مشــاريعنا  وتمويــل  الجمعيــة 

البحرين”.
وبيــن أميــن “ســوف نعــرض مابــس 
الطبقــة  تســتهدف  مصممــة  وأشــياء 
الوســطى، التي يمكنها بســهولة شراء 
الوقــت  نفــس  وفــي  العناصــر  هــذه 

تساهم في األعمال الخيرية”.

الهــال  لجمعيــة  العــام  األميــن  وأكــد 
أيًضــا  أميــن “ســنطلق  فــوزي  األحمــر 
ســوقنا  علــى  مخصصــة  موضوعــات 
أو  الســوريين  لدعــم  اإللكترونــي 

الفلسطينيين”.
وعــن البرامــج التابعــة لجمعيــة الهال 

األحمــر البحرينيــة فــي الخــارج، قــال 
مــن  الممولــة  البرامــج  “تشــمل  أميــن 
مدرســة  البحرينــي  األحمــر  الهــال 
دمرهــا  التــي  تايانــد  منطقــة  فــي 
تســونامي فــي العــام 2004، ومدرســة 
لــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي جزر 
المالديــف، وخدمات الرعايــة الصحية 
المقدمة من خال كابينة محمولة في 

السودان”.
الهــال  جمعيــة  أن  أميــن  وأضــاف 
األحمر البحرينية تعمل على مشــاريع 
عــدة فــي قطــاع غــزة بفلســطين، كمــا 
أنشــأت الجمعيــة 200 منــزل ومــأوى 
إلــى جانب مركــز للتدريب المهني في 

مقاطعة باالوان بجمهورية الفلبين.
وعن المشــاريع الداخليــة، قال األمين 
العام لجمعية الصليب األحمر والهال 
األحمــر فوزي أمين إن الجمعية تعمل 

أكشــاك  إلنشــاء  خطــة  وضــع  علــى 
خيرية مثل متاجر البيع بالتجزئة في 
جميــع أنحاء البــاد، ومنافذ البيع في 

الفعاليات الكبرى.
وقال “على ســبيل المثال هناك العديد 
المملكــة  فــي  الخيريــة  المتاجــر  مــن 
مختلفــة  ســلع  تبيــع  التــي  المتحــدة 
بأســعار رخيصة، ونــود أن يكون لدينا 
شــيء مثــل هــذا فــي البحريــن، تلــك 
المتاجر الخيرية التي تديرها الجمعية 

ستبيع سلًعا تبرع بها الجمهور”.
األحمــر  الهــال  جمعيــة  أن  يذكــر 
البحرينية تأسســت العــام 1971، وتم 
جمعيــة   50 أفضــل  ضمــن  تصنيفهــا 
وطنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي 
العــام 2017، وتــم االعتــراف بهــا مــن 
قبــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر 

منذ العام 1972.

المنامة - جمعية الهالل األحمر

“الهالل األحمر” تطلق سوقا إلكترونية للتبرعات

فوزي أمين

مرور 30 عاًما على إقامة العالقات مع روسيا
ــدود الــتــقــلــيــديــة ــ ــح ــ ــاوز ال ــجـ ــن تـ ــدي ــل ــب ــاون ال ــعـ الـــســـاعـــاتـــي: تـ

تحتفــل مملكــة البحريــن وروســيا االتحاديــة العــام المقبــل بمــرور 30 عاًما علــى إقامة 
العالقــات الدبلوماســية بينهمــا، إذ تطــورت العالقــات بين البلدين طــوال الثالثة عقود 
الماضيــة فــي مختلــف المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة؛ 
بفضــل توجيهــات عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة الذي 

تكن لجاللته القيادة في روسيا كل االحترام والتقدير.

وقال سفير البحرين لدى روسيا االتحادية 
أحمد الســاعاتي في تصريح خاص لوكالة 
أنبــاء البحرين )بنــا( “إن العاقات المتميزة 
بيــن البلديــن أثمــرت الكثير مــن اإلنجازات 
وبشــكل خاص في المجــاالت االقتصادية، 

إذ وقــع البلــدان علــى أكثــر مــن 20 اتفاقية 
تعــاون ومذكــرات التفاهــم المشــتركة، كما 
للتعــاون  مشــتركة  حكوميــة  لجنــة  أنشــآ 
عاصمــة  فــي  دوريــة  بصــورة  وتجتمــع 
البلديــن علــى التوالــي، إلى جانــب مجلس 

األعمال المشترك الذي يضم غرف التجارة 
والصناعــة في البلديــن، كما افتتحت هيئة 
مكتًبــا  والمؤتمــرات  للســياحة  البحريــن 
للترويــج الســياحي فــي مدينــة موســكو”.
وخلــص الســاعاتي إلــى أن “التعــاون البحرينــي 
الروســي يتجــاوز الحــدود التقليديــة للعاقــات 
تاريخيــة  إلــى  بالنظــر  الــدول،  بيــن  الســائدة 
وعمــق وشــمولية العاقات من جانــب، وانفتاح 
الجانبيــن على المجتمــع الدولي من جانب ثان، 
فضاً عن حجم التشابه الموجود بين رؤاهما“.

المنامة - بنا

أحمد الساعاتي

خبير عالمي يشارك في مؤتمر مئوية التعليم
نورة بنت خليفة: القوة البشرية المتسلحة بالعلم رأس المال الحقيقي ألي بلد

يشارك المحاضر العالمي والمؤلف والمدرب الشهير والخبير في مجال تدريب الموارد البشرية، 
كيفــن عبدالرحمــن ضمــن فعاليــات مؤتمــر مئويــة التعليــم برعايــة وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد 
النعيمي وبالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، بمشاركة وزراء ومسؤولين 
وعلماء ومفكرين بارزين في مجال التعليم من داخل مملكة البحرين وخارجها، وذلك يومي 11 

و12 من شهر يونيو 2019، بفندق آرت روتانا بجزر أمواج.

“ميــد  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقالــت 
وإدارة  تنظيــم  فــي  المتخصصــة  بوينــت” 
الفعاليات الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة 
“إن القوة البشرية المتسلحة بالعلم والمعرفة 
بلــد يطمــح  الحقيقــي ألي  المــال  هــي رأس 
ألن يحجــز لنفســه موقًعــا متقدًمــا فــي قطار 
الحضارة اإلنســانية، وعليه، فإن رفد الكوادر 
البشــرية بالمعرفة والمهارة هو أفضل الطرق 
وأمثلهــا لارتقاء بمجــاالت التعليم واألعمال 
واالقتصاد، ومن هنا تأتي أهمية اســتضافتنا 
للمحاضــر العالمــي كيفــن عبدالرحمــن ضمــن 
فعاليــات المؤتمــر، وإلــى جانبــه عــدد ال بأس 
بــه مــن الباحثيــن والمتخصصيــن فــي مجال 
التعليم في منظمة األمم المتحدة للطفولة”.

 وعبرت الشــيخة نورة عن شكرها وتقديرها 
كــوادر  وجميــع  والتعليــم،  التربيــة  لوزيــر 

الــوزارة، علــى مســاندتهم ودعمهــم الكبيرين 
الــذي  المؤتمــر،  فعاليــات  نجــاح  أجــل  مــن 
يأتــي ضمــن الفعاليــات العديدة التــي تقيمها 
الــوزارة على امتداد هــذا العام، احتفاء بهذه 
المناسبة، وتأكيًدا على ريادة مملكة البحرين 
التعليميــة، واســتذكاًرا للجهــود الكبيــرة التي 
التعليــم  لتطويــر  عــام  المائــة  خــال  بذلــت 
بمختلــف مراحلــه، بدعــم ومســاندة القيــادة 
الملــك  الجالــة  صاحــب  لحضــرة  الحكيمــة 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
وأوضحــت أن المؤتمــر يشــهد مشــاركة عــدد 
الــوزراء والعلمــاء والمفكريــن والعديــد  مــن 
مــن القيادات المهنيــة والتجاريــة والباحثين 
والمختصيــن، حيــث يشــكل تظاهــرة رائعــة 
واالحتفــاء  التعليــم  لمســيرة  زخًمــا  تعطــي 
بمــرور 100 عــام علــى بــدء التعليــم النظامي 

في مملكة البحرين.
المائــة  وطــوال  التعليــم  أن  إلــى  وأشــارت 
عــام رفــد ســوق العمــل بمختلــف الكفــاءات 
مــن الجنســين فــي ســياق التنميــة الشــاملة 
التــي شــهدتها المملكــة، حيث تســابقت عدة 
مؤسســات على دعمه والمشاركة فيه أبرزها 
صندوق العمل “تمكين” وشركة بتلكو وكذلك 
كجامعــة  وتدريبيــة  تعليميــة  مؤسســات 
البحريــن الطبية )الكلية الملكيــة للجراحين( 
والجامعــة  المفتوحــة  العربيــة  والجامعــة 
ومعهــد  للتدريــب  نايــن  ذا  ومعهــد  األهليــة 

ثنــك ســمارت، وكذلــك مؤسســات مصرفيــة 
الكويتــي  التمويــل  بيــت  مثــل  مــن  وماليــة 
وبنــك الخليــج الدولي والمصــرف الخليجي 
اإلثمــار  وبنــك  الســام  ومصــرف  التجــاري 
البحريــن  وشــركة  اإلســامي  البركــة  وبنــك 
المالية وصرافة اإلمارات. ونّوهت بعدد آخر 
مــن المؤسســات والشــركات الداعمــة، مثــل: 
وشــركة جيبــك ولولــو هايبرماركــت ومركــز 
 BMMI فخــر البحريــن التجــاري ومجموعــة
وشركة أرامكس البحرين والفوتغرافي علي 

شرف للتصوير.

كيفن عبدالرحمن الشيخة نورة بنت خليفة

المنامة - شركة “ميد بوينت”

رفض أهلي لتوجه إغالق “باربار االبتدائية للبنين”
ــة مــفــتــوحــة ــدرسـ ــمـ ــي عــلــى الـ ــق ــب ــول ت ــلـ ــاع لـــبـــلـــورة حـ ــسـ مـ

أثــار حديــث وزيــر التربية والتعليــم ماجد النعيمي في مجلســه الرمضاني المنشــور بإحدى 
الصحف المحلية، عن توجه الوزارة إلخالء 7 مدارس بالكامل، موجة من التساؤالت حول 

مدى دقة هذه التصريحات، التي شهدت ردود فعل رافضة لهذا التوجه.

“البــاد” كانــت حاضــرة بأحــد االجتماعــات 
المغلقــة للتباحث بشــأن التصريح المذكور؛ 
سعيا نحو بلورة رؤية أهلية موحدة تحول 

دون اإلخاء النهائي لمدرسة المنطقة.
عــن  ممثليــن  ضــم  الــذي  االجتمــاع  ودار 
باربــار  ونــادي  الخيريــة  باربــار  جمعيــة 
الثقافــي والرياضــي والممثــل البلــدي شــبر 
التــي  الســلبية  التبعــات  حــول  الوداعــي، 
ســتترتب علــى اإلخــاء النهائــي لمدرســة 
باربــار االبتدائيــة للبنيــن فــي حــال صحــة 
تلك التصريحات، ودراسة الحلول الممكنة 
التعليميــة  العمليــة  التــي تضمــن اســتمرار 
المطلــوب  القــدر  وتحقــق  المدرســة،  فــي 
مــن الســامة وجــودة الخدمــات والمرافــق 

المساندة لها.
إلــى ضــرورة التأكــد  وانتهــى المجتمعــون 
أوال مــن مدى دقة التصريحات المنشــورة، 
من خال التنســيق الجتماع مشــترك يضم 
يتلقــى  الذيــن  القــرى  أهالــي  عــن  ممثليــن 
مــع  المدرســة  تلــك  فــي  أبناءهــا تعليمهــم 
مبــررات  اســتيضاح  فيــه  يجــري  الوزيــر، 
المرســومة  والخطــط  النهائــي،  اإلغــاق 

للمشــروع، وبحث السبل الممكنة الستمرار 
العملية التعليمية بها.

وأكــدوا اتفــاق وجهــة نظرهــم مــع األهالــي 
الرافضة لتوجه اإلغاق النهائي للمدرســة، 
لمــا ســيترتب عليــه مــن ضــرر كبيــر علــى 
ألبنائهــم.  الدراســي  والتحصيــل  األهالــي 
الوقــت  فــي  البحريــن  مملكــة  أن  ورأوا 

الراهــن بحاجــة - أكثــر مــن أي وقت مضى 
- إلــى زيادة عدد منشــآتها التعليمية، ورفع 
مســتوى جودة مرافقهــا وخدماتها؛ لضمان 
اســتيعاب أكبر قدر من الطلبة، والمحافظة 
على المســتوى المتقــدم للمملكة في جودة 
التعليــم، وســير العملية التعليمية بساســة 

تامة.

جانب من االجتماع المغلق

المنامة - وزارة الخارجية

استقبلت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا 
بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة بالديــوان 
جمهوريــة  رئيــس  مبعــوث  للــوزارة  العــام 
الفلبيــن لدول مجلــس التعاون لدول الخليج 
وكيــل  اجيلوس.ونوهــت  امابيــل  العربيــة 
وزارة الخارجيــة بالعاقــات الثنائية الوثيقة 
التــي تربــط بيــن مملكة البحريــن وجمهورية 
الفلبيــن الصديقــة وما وصلــت إليه من تطور 
ونماء على المســتويات كافة، مؤكدة حرص 

التاريخيــة  العاقــات  تعزيــز  علــى  البحريــن 
المشــتركة  المصالــح  يخــدم  بمــا  المتميــزة 
للبلدين والشــعبين الصديقين. وأثنت بالدور 
الكبيــر الــذي لســفارة جمهوريــة الفلبيــن فــي 
العاقــات  وتطويــر  تنميــة  فــي  البحريــن 
الثنائية، مشيدة بإسهامات الجالية الفلبينية 
فــي دعم مســيرة البناء والنهضــة في مملكة 
البحريــن، متمنيــة لجمهوريــة الفلبيــن مزيدا 

من التقدم والنجاح.

تعزيز العالقات التاريخية مع الفلبين

محرر الشؤون المحلية

Û  .وتلــك معزوفتــي يوم ينكســر شــيء في األعماق غير األضاع على حــد تعبير الماغوط
وكأن الــذي يبقيــك معــي بيــن المطــر هو شــيء مثــل ذائقة النــوم في عين طفــل ناعس، 
مثــل قلنســوة طفــل يخفي عن أذنيــه أصوات الجــن والعفريت.. لتائه يتحــرش بالضوء 

في عتمة ظام.
Û ..شيء مثل ذائقة الخجل في رعشة يد امرأة طاهرة
Û  ..شيء مثل الخوف من الغول، وصهيل خيول الحرب 
Û ..شيء مثل خيفتي من فقر يسلبني من أرستقراطية الكبرياء
Û  .كانــت تحتبــس الدمع، وهي تواجه العاصفة. يد تخيط بها الجرح، ويد تتحرش باألمل

تلك قصة رواية “مدام بوفاري” لغوستاف فلوبير، التي قلبت الحياة الفرنسية رأسا على 
عقب. زوج طبيب وطيب القلب إال أنه أشبه بقطعة ثلج مهربة من جبال اآللب، برودا... 
زوج لكنــه ال يختلــف عــن أي آيســكريم مثلج يأكله طفل الزمــن، بخاف زوجته الملتهبة 
إثارة وعشــقا للحياة، المرأة الحســناء األنيقة. فهو ال تغويه الموســيقى، واألناقة ترهقه، 
ويكــره عالــم الديكــور، ويرى كل اســتمتاع بالحيــاة مضيعة للوقت. حشــرت الزوجة في 
الزاويــة الضيقــة مــن الحياة بين روتين قاتل، وبيــن البحث عن حياة خارج إطار المنزل 

الذي أصبح كابوسا، وزنزانة با جدران. 
Û  تلــك هــي خاصــة الرواية الرائعة للروائي الفرنســي غوســتاف فلوبير فــي رائعته “مدام

بوفــاري” التــي تحولــت إلــى فيلــم رائــع. قصة زنزانــة المنــزل، والبحث عن عشــق خارج 
المنزل. قصة قديمة في االلتفاف على عنوسة الزوجات، والطاق العاطفي داخل األسر 
بسبب وصول المشتركات إلى الصفر، وغياب معطف دفء الحب بين األزواج، وتعملق 
وحــش اســمه الروتيــن، لهــذا يتحــول أحــد األطــراف إلــى صيــاد خــارج المنــزل بقناصــة 
تبحث عن ســمكة مناســبة في البحر تحت شــعار “قد تكســب في يوم ما شــخصا يعادل 
مــا خســرته فــي حياتــك كلهــا، فالشــخص المهــم فــي حياتك ليس الشــخص الذي تشــعر 

بوجوده، ولكنه الشخص الذي تشعر بغيابه. 
Û  أتذكــر أنــي رتلــت عزف البكاء على ضريح الحب قائا “حاولت عبثا أن أتقلد الجزار في

الحب، حاما فأســي بحثا عن لحم بشــري، أزرع فيه طعنات خيباتي القديمة، ووجدت 
نفســي أقّطع ذاتي ألهبها لمن قادني للجوع دهرا. أنا الحبيب، وإن رآني المحب جزارا، 
يعجبنــي المفكــر المغربي ســعيد ناشــيد فــي بعده الفلســفي للدين. قال كلمــة في الدين، 

استبدلها في الحب أيضا “الحب دواء بكل تأكيد”.
Û  لذلــك، يجــب تفــادي الجرعــة الزائدة، وعدم تركــه في متناول األطفــال. ويجب التوقف

عــن اســتعماله - ولــو مؤقتــا - حين تظهر بعــض األعراض الجانبية. ما ضــر فان جوخ لو 
تمتع بكوكتيل الحياة؟ لو تفادى الجرعة الزائدة في الحب لكان تمتع بأنهار هولندا بدال 

من موت بطيء في جنون صارخ في مصحة نفسية. 
Û  وما ضر الموسيقار الروسي تشايكوفيسكي لو كان معتدال في الحب، واستبدل االنتحار

بالتمتــع بجمــال طبيعــة روســيا؟ أليس الموســيقى بديا عن خناجر الحــب؟ وكيف فات 
النحــات العالمــي مايــكل انجلــو أن يكــون الفــن وهو يرصع الكنيســة بأجمل نحــت لديه، 

طريق الخاص، أليس أفضل من أن يقوده الحب إلى الضياع؟
Û  كيــف أضــاع العظمــاء ِنعــم الحياة أمــام طعنات غدرهــا، وهم العظماء؟ نحن الســاقطين

ضحايــا أمــام تمثــال العشــق، عاجنا كما عنــد علم النفس هــو االكتفاء والتشــبع الذاتي، 
واالمتاء بالذات. عندما تحب ذاتك لن تعبأ بالخسارات الدنيوية بشرا أو ماال أو منصبا.

Û  يقول الكاتب الكبير باولو كويلو: إياك وُمطاردة الُحب، فهو إن لم ُيعط بُحرية، فا قيمة
لــُه، المشــاعر ال يمكــن أن تكــون بإمــاء ولــو هــددت المحب بمســدس كاتــم للصوت. كل 
شي يشترى إال صدق اإلحساس. وأول الكوارث عندما تعطي البشر “ريموت كونترول” 
ســعادتك علــى طريقــة “أنت النعيم لقلبي، والعذاب له، فمــا أمّرك في قلبي وأحاك، أنت 
بذلــك ترفــع ســعادتك على منصــة اإلعدام. هو مآلنا في المســلخ: وقلت لها، وهي تخفي 
الخنجر خلف فســتانها: اختصر عليك المســافة والوقت: فا مكان في القلب، والجســد 
لطعنــة أخــرى. احجزي لك مكانا في ظل الجســد، ربما يوجــد فيه مكان تبقى، وإن كنت 
أشــك في هذا أيضا. فإذا تفرغ الحبيب من الطعن التفت للظل. في الحب، حتى ظال 

الضحية تكون مشتهاة لزرع الجراح.

الظالل 
المشتهاة 

سيد ضياء الموسوي)18(

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

المتجر يشمل 
المالبس 

والساعات 
واألثاث المنزلي

اإلغالق سيؤثر 
سلبا على تحصيل 

الطلبة الدراسي



الســنية  األوقــاف  مجلــس  رئيــس  زار 
راشــد الهاجري بزيارة لجامع الجســرة؛ 
للوقوف على اســتعدادات إعادة إعمار 
رئيــس  لتوجيهــات  تنفيــًذا  الجامــع، 
الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة. 
الهندســية  الرســومات  علــى  واطلــع 
اإلدارة،  قبــل  مــن  إعدادهــا  تــم  التــي 
كل  مراعــاة  إلــى  المســؤولين  ودعــا 
االحتياجــات التي تخــدم أهالي ورواد 
الحديثــة  المعاييــر  باعتمــاد  المنطقــة 
أمــر  التــي  اإلســامية  والتصاميــم 
بهــا ســموه فــي إعــادة إعمــار الجامــع 
بالتنســيق والتعاون مع ديوان صاحب 

السمو رئيس الوزراء. 
وأشــاد رئيــس مجلــس إدارة األوقــاف 
قبــل  مــن  الدائمــة  بالمتابعــة  الســنية 
فــي  العبــادة  دور  ســموه ألوضــاع كل 

إعــادة إعمــار  البحريــن، والعمــل علــى 
وتطويــر المســاجد، وبنــاء مــا يتطلبــه 
التوســع العمرانــي الكبيــر الذي تشــهده 

 رئيس مجلس األوقاف السنية في زيارة لجامع الجسرةمملكة البحرين.

المنامة - بنا

“السنية” تتفقد االستعدادت إلعمار جامع الجسرة
تنفيــذا لتوجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء

فتح التسجيل لبرنامج التقاعد االختياري
مــوعــد آخــــر  أغــســطــس  و31  ــة  ــي ــوم ــك ح جــهــة   13 لــــ  ــه  ــوجـ مـ

أعلنــت الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي عن فتح بــاب التســجيل لبرنامج التقاعــد االختياري 
لموظفــي 13 جهــة لــم يشــملها البرنامج عند تدشــينه، وذلك لمدة شــهر ابتداًء مــن أمس األحد 9 
يونيــو الجــاري، علــى أن يكــون آخر يوم عمل للمســتفيدين هو 31 أغســطس 2019، بعد مراجعة 
جميــع الطلبــات واســتيفاء الشــروط والموافقــة عليهــا، إذ ســتكون الهيئــة هــي الجهــة المعنيــة 
باســتالم طلبــات الموظفين الذين يرغبون باالســتفادة من برنامــج التقاعد االختياري وذلك من 

خالل جهات عملهم المختلفة.

يشــملها  التــي  الجديــدة  الجهــات  وتتمثــل 
برنامــج التقاعــد االختيــاري فــي 13 جهــة 
هي: األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء، 
الدســتورية،  للمحكمــة  العامــة  األمانــة 
المؤسســة الخيريــة الملكية، جائزة عيســى 
للخدمــة اإلنســانية، مركــز عيســى الثقافي، 
اإلســتراتيجية  للدراســات  البحريــن  معهــد 
الوطنيــة  المؤسســة  والطاقــة،  والدوليــة 
الماليــة  الرقابــة  ديــوان  اإلنســان،  لحقــوق 
واإلداريــة، األمانــة العامــة لمجلــس النواب، 
معهــد  الشــورى،  لمجلــس  العامــة  األمانــة 

البحرين للتنمية السياسية، معهد القراءات 
وإعــداد معلمــي القــرآن الكريم، نادي راشــد 

للفروسية. 
مــن  ألي  يمكــن  أنــه  إلــى  الهيئــة  وأشــارت 
الجهــات  بإحــدى  البحرينييــن  الموظفيــن 
المذكــورة االلتحــاق بالبرنامج، على أال تقل 
ســنوات الخدمــة الفعليــة عــن 10 ســنوات 
فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2018، وأال يكــون 
العليــا  الوظائــف  شــاغلي  مــن  الموظــف 
ومــن فــي حكمهــم، إضافة إلى عــدم رجوع 
الموظــف للخدمــة الحكوميــة بــأي نــوع من 

أنواع التوظيف. 
وسيتم تطبيق ذات المزايا التي تم تطبيقها 
التقاعــد  برنامــج  مــن  المســتفيدين  علــى 
الخاضعــة  الحكوميــة  للجهــات  االختيــاري 
لديــوان الخدمــة المدنيــة ســابقا، والمتمثلة 
لســنوات  اعتباريــة  ســنوات   5 ضــم  فــي 

بحســب  واالفتراضيــة  الفعليــة  الخدمــة 
القوانيــن واألنظمــة، ومبلــغ نقــدي يســاوي 
كلفــة شــراء 5 ســنوات افتراضيــة إضافية، 
للمســتحقين،  الخدمــة  نهايــة  وترقيــة 
ومكافــأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت 

أخرى بحسب القوانين واألنظمة.

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

المنامة - بنا

أشــاد الفريــق الطبي المســؤول في مستشــفى الملك حمــد الجامعي عن 
أول حملة وطنية للفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم، بالدعم 
والمباركــة التــي حظيــت بهــا الحملة الطبيــة المجتمعية مــن لدن رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مؤكدا 
أن دعــم ســموه كان لــه األثــر الكبيــر فــي انطالق هــذه الحملــة بالبحرين 
لحمايــة المواطنيــن وتوعيتهــم بضــرورة الكشــف المبكر الذي يســاعدنا 
التعــرض  دون  وعالجهــا  مبكــرا  األورام  أو  األمــراض  اكتشــاف  علــى 

لمضاعفاتها الخطيرة.

وأعلن الفريق الطبي والجراحي، في 
مؤتمــر صحافــي أمــس، عــن إطاق 
الجامعــي  حمــد  الملــك  مستشــفى 
المبكــر  للكشــف  الوطنيــة  الحملــة 
عــن ســرطان القولــون والمســتقيم، 
وســتنطلق أولــى فعالياتهــا التوعية 
المجتمعيــة الشــاملة يــوم 13 يونيو 
المجلــس  رئيــس  برعايــة  الجــاري 
طبيــب  الفريــق  للصحــة  األعلــى 
الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، 
فائقــة  الصحــة  وزيــرة  وبحضــور 
فــي  المســؤولين  وكبــار  الصالــح، 
الصحــي  والقطــاع  الصحــة،  وزارة 
الخــاص، ومن خال معرض توعوي 
للجمهــور فــي مجمــع األفنيوز خال 
فــي   2019 يونيــو   14 -  13 الفتــرة 
تمــام الســاعة 4 عصــرا، بينما تنطلق 
يونيــو   16 يــوم  الحملــة  فعاليــات 
الجاري بالتعاون مع مختلف المراكز 
الصحيــة بمدينــة المحــرق المحطــة 

األولى للحملة.
وتشــمل الحملــة إجــراء فحوصــات 
مريــض   5000 لـــ  مبكــر”  “كشــف 
المرحلــة  تشــمل  بينمــا  محرقــي، 
الثانيــة جميــع المحافظــات، وتقــدم 
لجميع المواطنين مجانا للوقاية من 

سرطان القولون بالبحرين.
وضــم الفريــق الطبــي رئيــس مركــز 
فاضــل،  إليــاس  لــأورام  البحريــن 
ورئيس قسم الباطنية ونائب رئيس 
استشــاري  بالمستشــفى،  األطبــاء 
أمــراض الجهاز الهضمي والكبد عمر 

شــريف، واستشاري الجراحة العامة 
وجراحة أورام القولون والمســتقيم 
الغــدد  واستشــاري  مــازن،  عصــام 
الصمــاء والســكري ممثل مستشــفى 
حمــد الجامعــي في اللجنــة الوطنية 
غيــر  المزمنــة  االمــراض  لمكافحــة 

السارية دالل الرميحي.
وكشــف استشــاري أمــراض الجهــاز 
الهضمي والكبد عمر شــريف شــريف 
عن أن ســرطان القولون والمستقيم 
يعتبــران ثالث أكثر أنواع الســرطان 
شيوعا في العالم، وثاني أكثر أنواع 
البحريــن،  فــي  انتشــارا  الســرطان 
مشــيرا إلــى أن برنامــج يهــدف إلــى 
فــرص  لزيــادة  المبكــر؛  االكتشــاف 
الشفاء وتقليل العبء المادي لعاج 
المرضى قبل أن ينتشر لديهم مرض 

السرطان.
وبين أن الدراسات أثبتت أن برامج 
التوعيــة التــي تحــث المجتمــع على 
تجنــب عوامــل الخطــر المؤدية إلى 
الســرطان مثــل قلــة النشــاط البدني 
والسمنة والتدخين وغيرها وبرامج 
تقليــل  إلــى  تــؤدي  المبكــر  الكشــف 
نســبة الوفيــات المرتبطــة بســرطان 
القولــون والمســتقيم، وهــو مــا يعزز 
أهميــة التركيز على الوقاية الكشــف 

المبكر عن هذا المرض.
المســتهدفة  الفئــة  أن  إلــى  وأشــار 
األولــى  المرحلــة  فــي  للفحــص 
البحرينيــون بيــن عمر 45 و75 ســنة 
وستشــمل  والذكــور،  اإلنــاث  مــن 

حسب السجات الوطنية نحو 150 
ألــف مواطــن كمرحلــة أولــى، بينهــم 
5000 مريض من محافظة المحرق، 
الثانيــة  المرحلــة  ستشــمل  بينمــا 

تشمل جميع مناطق البحرين.
للمرحلــة  المشــترك  التنســيق  وعــن 
الرميحــي  دالل  أشــارت  األولــى، 
إلــى أن المستشــفى ســيوفر جميــع 
الصحيــة  المراكــز  ألطبــاء  العينــات 
بمحافظة المحــرق إلجراء الفحص، 
ثــم يتم توصيل عينات الفحص إلى 

مستشــفى الملــك حمــد الجامعي، إذ 
يتم تحليل العينات وإرسال التقارير 
إلى األطباء بالمراكز الصحية، ويتم 
التواصــل مــع المرضــى بعــد ظهــور 
نتائــج الفحــص، إذ يتم إرشــاد ذوي 

النتائج الطبيعية إلعادة الفحص.
الحملــة  أن  الرميحــي  وبينــت 
تتطلب اســتعدادا من المستشفيات 
الحكوميــة والخاصة لتلقي الحاالت 
التي تحتاج منظار القولون، بتوفير 
الكــوادر الطبيــة الازمــة والمعــدات 

لمنظار القولون.
وأشــار رئيــس قســم األورام فاضــل 
إليــاس إلى أن أســباب تدني وفيات 
الواليــات  فــي  القولــون  ســرطان 
التطــور  بفضــل  ليــس  المتحــدة 
برامــج  بســبب  وإنمــا  العاجــي 
عوامــل  مــن  حــدت  التــي  التوعيــة 
االختصــار وبرامــج الكشــف المبكــر 
فــرص  زيــادة  فــي  ســاهمت  التــي 
الشــفاء و نجــاح العــاج، مؤكــدا أثر 
القولــون  ســرطان  اكتشــاف  تأخيــر 

على فرص النجاة والكلفة العاجية.
وأضــاف: في حال اكتشــاف المرض 
نســبة  فــإن  األولــى  مرحلتــه  فــي 
مرضــى   10 كل  مــن   9 الناجيــن 
بينمــا نســبة النجــاة أقــل مــن واحــد 
فــي  اكتشــافه  حــال  فــي   10 مــن 
مراحــل متأخــرة  مشــيدا بالتعــاون 
لــأورام  التــام بيــن مركــز البحريــن 
ووزارة الصحــة متمثلــة في الرعاية 
األوليــة و قســم المختبــر فــي مجمع 

السلمانية الطبي.

“حمد الجامعي” يطلق الفحص المبكر لسرطان القولون

جانب من المؤتمر الصحافي إلطالق الحملة الوطنية للفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم

الفريــق الطبــي لـــ “^”: نشــيد بــدور ســمو رئيس الــوزراء فــي دعــم الحملــة ومباركتها
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دالل الرميحيإلياس فاضلعصام مازنعمر شريف

بدور المالكي من المحرق

اعتماد المعايير 
الحديثة والتصاميم 

اإلسالمية التي 
أمر بها سموه في 

إعادة إعمار الجامع

رئيس “السنية” 
يشيد بالمتابعة 

الدائمة من سموه 
ألوضاع دور العبادة 

في البحرين

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح قائد خفر الســواحل اللواء 
ركــن بحــري عــاء ســيادي، أمس، 
الثانيــة  الســطح  ضبــاط  دورة 
المنعقدة بجناح التدريب البحري 
بمشــاركة 10 ضباط من منتســبي 

قيادة خفر السواحل.
وألقــى قائد خفر الســواحل، كلمة 
أوضــح فيهــا أهــداف ومخرجــات 
إطــار  فــي  تأتــي  التــي  الــدورة 
الخطة الســنوية المعتمــدة لقيادة 
خفر الســواحل، بهدف رفع كفاءة 
منتســبيها، حيــث تســتمر الــدورة 

وتنقســم  ونصــف،  شــهرين  لمــدة 
إلــى مرحلتيــن: النظريــة وتشــمل 
قيــادة الــزوارق، أشــغال الخرائــط 
التصــادم  منــع  وقانــون  البحريــة 
والقوانيــن ذات الصلــة. والمرحلة 
الثانية، العملية وتشمل التـدريـب 
الســامة  الــزوارق،  علــى  العمـــلي 
التأسيسية بالتعاون مع أكاديمية 
الخليج للطيران، نظام المعلومات 
فــك  نجــم،  ونظــام  الجغرافيــة 
وتركيــب والرمايــة على الســاح، 

معاينة مسرح الجريمة.

بدء دورة ضباط السطح وامتدادها لشهرين
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الصحفييــن  جمعيــة  رئيســة  قالــت 
الصحافــة  “إن  أحمــد  عهديــة  البحرينيــة 
فــي  جديــدا  تاريخيــا  تدخــل  البحرينيــة 
بالمشــاركة  وذلــك  المجيــدة  مســيرتها 
النوعية في أكبر محفل للصحافة العالمية 
مــن خــالل المؤتمــر العالمــي 30 لالتحــاد 
الدولي للصحافيين، الذي ينطلق الثالثاء 
المقبل في الجمهورية التونســية الشقيقة 
والتــي تعتبــر أول دولــة عربيــة وإفريقية 
“أن  العالمي”.وأكــدت  المؤتمــر  تســتضيف 
جمعيــة الصحفيين البحرينية قد شــاركت من 
قبــل فــي الكونغــرس العالمــي لالتحــاد الدولي 
للصحافييــن لكنهــا المــرة األولــى التــي نشــارك 
بالترشح، وستكون مشاركة فاعلة جدا، حيث 
نترشــح لنيــل مقعــد فــي االتحــاد الدولــي عبر 
مقعــد الجنــدر )النــوع(، فــي االنتخابــات التــي 
ســتعقد فــي المؤتمــر الختيــار قيــادة جديــدة 
لالتحــاد واللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد، ونهدف 
مــن ترشــيحنا لهــذا المقعــد إلــى حمايــة المرأة 
الصحفيــة فــي دول العالــم، وهــو شــرف كبيــر 
يضيــف  ترشــحنا  قبــول  وأن  إلينــا،  بالنســبة 
الكثيــر لمملكــة البحريــن، ويثبــت أننــا أنجزنــا 

الكثير في عملنا الصحافي واإلعالمي”.
وأضافــت “نؤمن بالقــدرات الكبيرة لدى المرأة 

بالصحافــة  االرتقــاء  فــي  ودورهــا  الصحفيــة 
ســواء فــي البحريــن، أو فــي منطقتنــا العربية 
واإلســالمية، وفــي أي مــكان فــي العالم، وهي 
تســتحق منــا كل التقديــر واالحتــرام والعمــل 
علــى خدمة هذا القطاع المهــم والمؤثر، وذلك 
حتــى نضمن حمايــة المــرأة الصحفية وضمان 
حقوقهــا، ونحن نــدرك بأن هنــاك قضايا كثيرة 
الدولــي  المســتوى  علــى  المــرأة  منهــا  تعانــي 
وجودنا في اللجنة يمكن أن تسهم في معالجة 
هــذه القضايــا، كذلــك وجودنا في هــذا الموقع 
المهــم يجعلنــا نتعلــم من اآلخريــن في تحقيق 
تكافؤ الفرص بين الصحافيين والصحافيات”.

وتمنــت رئيســة جمعية الصحفيين أن تكســب 
مملكــة البحرين شــرف المشــاركة فــي المحفل 

العالمي الكبير بالفوز في معقد )الجندر(.

عهدية تعلن الترشح لكونغرس الصحافيين

مصادرة ربع طـن من الروبيـان الطــازج
ــة ــد ممنوعـ ــباك صيـ ــارب مخالـــف وشـ ــة”: ضبـــط قـ ــة البحريـ “الرقابـ

بشــؤون  البحريــة  الرقابــة  إدارة  ذكــرت 
بعــد  أنــه  البحريــة  والثــروة  الزراعــة 
الرقابــة  إدارة  بيــن  والتعــاون  التنســيق 
الســواحل  خفــر  وقيــادة  البحريــة 
واألجهــزة األمنية، تمت مراقبة ومتابعة 

عدد من الصيادين المخالفين لقرار وزير 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي رقــم 205 لســنة 2018 بشــأن 
شــباك  بواســطة  البحــري  الصيــد  حظــر 
الجــر القاعيــة )الكــراف( وتــم ضبط أحد 
القــوارب المخالفة من قبل دوريات خفر 

السواحل ومصادرة اكثر من ربع طن من 
الروبيان الطازج وعدد من شــباك الصيد 
الممنوعة والمخالفة للمرســوم 20 لســنة 
واســتغالل  صيــد  تنظيــم  بشــأن   2002
تؤكــد  وإذ  البحريــة.  الثــروة  وحمايــة 
إدارة الرقابــة البحريــة أن عملية الرقابة 

لضبــط  ومتواصلــة  مســتمرة  البحريــة 
األمــن  رئاســة  تشــكر  فإنهــا  المخالفيــن 
تعاونهــم  علــى  الداخليــة  بــوزارة  العــام 
والثــروة  الزراعــة  وكالــة  مــع  الدائــم 
البحريــة بمــا يســهم فــي عمليــات إنفــاذ 

القانون وتطبيقه على كل من يخالفه.

المنامة - شؤون الزراعة والثروة البحرية

مساعدات مالية وسكن عاجل لعائلة باربار
ــزل لحريـــق ــرض المنـ ــد تعـ ــات بعـ ــد الحتياجـ ــمالية يتفقـ ــظ الشـ محافـ

وجه محافظ الشمالية علي العصفور إلى سرعة توفير سكن مؤقت وتغطية 
االحتياجــات الضروريــة لألســرة البحرينية المنكوبة؛ نتيجة تعرض مســكنها 

لحريق في قرية باربار.

جــاء ذلــك فــي الزيــارة التــي قــام بهــا 
المجلــس  عضــو  بمرافقــة  المحافــظ 
البلــدي الســيد شــبر الوداعــي ومديــر 
وشــؤون  االجتماعيــة  البرامــج  إدارة 
المجتمع محمد الزايد؛ لالطمئنان على 
احتياجاتهــم  وتأميــن  العائلــة  أفــراد 

األساسية.
وخالل الزيارة، اطمأن المحافظ على 
ســالمة أفراد األســرة، مشــيًرا إلى أنه 
ســوف يتم تقديم المســاعدة الفورية 
طلــب  رفــع  وكذلــك  المحافظــة  مــن 
بالتنســيق  الماليــة  المســاعدة  صــرف 

مــع وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
للدفــاع  الفنــي  التقريــر  علــى  بنــاًء 

المدني.
مــع  ســتتابع  المحافظــة  أن  وأوضــح 
توفيــر  الجعفريــة  األوقــاف  إدارة 
وإمــكان  القريــب  المؤقــت  الســكن 
تأهيل المنزل من خالل إدارة الصيانة 
باألوقاف، مؤكًدا أن األولوية تقتضي 
اإلغاثيــة  االحتياجــات  توفيــر  حالًيــا 
لتشــغيل  األســرة  ألفــراد  األساســية 
الكهربــاء فــي الطوابــق العليــا للمنــزل 
بقيــة  عــودة  لتأميــن  عاجــل؛  بشــكل 

أفراد العائلة للسكن في نفس المبنى.
ولفت المحافظ إلى إمكان بحث دعم 
العمــل الخيــري فــي إعــادة التســليك 
الكهربائــي لمنزل األســرة الــذي تضرر 
بالكامــل نتيجــة األحمــال الكهربائيــة 

توخــي  إلــى ضــرورة  داعًيــا  الزائــدة، 
أقصــى درجــات الحيطــة والحذر عند 
إضافــة أي أحمــال كهربائيــة جديــدة 
الجهــات  مــن  التراخيــص  تتطلــب 

المعنية.

جانب من زيارة محافظ الشمالية

المنامة - وزارة الداخلية

Û  - ذكر لي األســتاذ أحمد غريب، واقعة غربية حدثت ألبنته مؤخًرا. واألســتاذ أحمد - للعلم
معلم متقاعد للغة اإلنجليزية، خدم بالقطاع التربوي بكل إخالص ألكثر من 35 عاًما، وكنت 

ممن تشرفوا بأن تتلمذوا على يديه، في العام 1991 تحديًدا.
Û  يقــول األســتاذ أحمــد إنــه وأثناء دخول ابنتــه - وهي طالبة جامعيــة - لغرفة تغيير مالبس

بمتجر بأحد المجمعات التجارية الكبرى، تصادف خروج شاب من الغرفة المجاورة، أعقبها 
خروج شابة جميلة خلفه، وهي تحمل بيدها عددا من المالبس الجديدة التي قاستها.

Û  وتقول ابنة األســتاذ أحمد، إنها ســألت الفتاة بتعجب، كيف ســمحت للشــاب بدخول غرفة
قيــاس مالبــس الســيدات - باعتبــار أنه مكان عــام، وال يخصها لوحدها - فــردت عليها بدلع 

بأنه ليس شابا، وإنما فتاة مثلها، في إشارة ألنها “بويه”.
Û  لحظــات قبــل أن تتفاجأ ابنة األســتاذ أحمد باقتراب “البويــه” منها، وهي تتطلع إليها بنظرة

ناريــة، قائلــة: في مشــكلة؟ خير؟ تجاهلتها ابنة األســتاذ أحمد، وذهبت لمســؤول المبيعات 
بالمتجــر، وأطلعتــه علــى الواقعــة، لكنــه تطلع إليها بقلــة حيلة، وهز رأســه دون أن يبدر منه 

موقًفا.
Û  ويعلق األستاذ على الحادثة: أنت تعلم يا إبراهيم وأنت من طلبتي، طبيعة القيم والمبادئ

التــي أنشــأناكم وربيناكــم عليهــا، فــال تعليــم بــال تربيــة، وال تربية بــال قيم أو مبــادئ نعيش 
ألجلها.

Û  ويزيــد: تحــرك “البويــات” أو الشــواذ بأوســاط المجتمــع البحريني بهذه البســاطة، والعفوية
المقــززة، ال يلزمنــا بقبول هذا المنكر، كمســؤولية أخالقية يتشــارك بهــا الجميع، وهي حجة 
عليهــم فــرًدا فــرًدا يوم القيامة، لن نخضع لمن يحاربون دين هللا وســنة نبيه بهذه الســهولة 

وبهذا الجهار.

موقف مع “بويه”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عهدية أحمد

البدء في استالم طلبات الترميم ومراجعتها
مســـؤولو “البلديـــات” يتفقـــدون منـــازل “تنميـــة المـــدن والقـــرى”

أكــد الوكيــل المســاعد للخدمــات البلديــة المشــتركة بــوزارة األشــغال وشــئون 
البلديــات والتخطيــط العمراني وائل المبارك أن رضا المســتفيدين من “مشــروع 
تنميــة المــدن والقــرى” المعني بصيانة وترميم المنازل يعتبر األســاس في تقييم 

مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وقياس جودتها.

 جــاء ذلــك، فــي زيــارة تفقديــة قــام بها 
إدارة  مديــر  برفقــة  المســاعد  الوكيــل 
المناعــي  راويــة  الحضريــة  التنميــة 
الــوزارة  فــي  المســئولين  مــن  وعــدد 
إلــى عــدد مــن المنــازل المدرجــة ضمــن 
برنامــج عمــل تنميــة المــدن والقرى في 
ومتابعــة  توجيهــات  إطــار  فــي  وذلــك 
البلديــات  وشــئون  األشــغال  وزيــر 
والتخطيــط العمرانــي ووكيــل الــوزارة 
لشــئون البلديــات. وأضاف المبــارك “أن 
الــوزارة خــالل تقديمها كافــة الخدمات 
والمشــاريع تهــدف إلــى االلتــزام برضــا 
وعليــه  األولــى،  بالدرجــة  المواطنيــن 

فــإن هذه الجولة تهــدف إلى االطمئنان 
على ســير العمل ومحاولــة تطويره من 
خالل مالحظات المواطنين”، مشيًرا أن 
مشــاريعها الحيوية ترتكز على عدد من 
المتطلبــات وعلى رأســها رفع المســتوى 
التنميــة  وتحقيــق  للمواطــن  المعيشــي 

المستدامة.
مشــروع  “أن  تصريحــه  فــي  وأوضــح   
تنميــة المدن والقرى يهــدف إلى تقديم 
خدمات إنشــائية وفًقــا لألولويات التي 
يتــم رفعهــا مــن قبــل المجالــس البلدية 
ومجلس أمانة العاصمة، مضيًفا أن أحد 
اهم ركائز نجاح المشــروع هو الشــراكة 

العاصمــة  أمانــة  مجلــس  مــع  الفاعلــة 
والمجالــس البلديــة نظــًرا لدورهــا فــي 
التواصــل مع المجتمع ورفــع األولويات 
في متابعة المشروع بصورة مستمرة”.

إدارة  مديــرة  أضافــت  جانبهــا،  مــن   
المناعــي  راويــة  الحضريــة  التنميــة 
“تعتبــر المجالس البلدية ومجلس أمانة 
ا في تنفيذ هذا  العاصمة شــريًكا أساســيًّ
ا  المشروع، الذي يتضمن مردوًدا حضريًّ

علــى  حريصــة  والــوزارة  ــا  واجتماعيًّ
اســتمرار هــذه الشــراكة لتقديــم أفضــل 
“تــم  وتابعــت  للمواطنيــن”.  الخدمــات 
البدء في اســتالم طلبات الترميم للعام 
2019 مــن قبــل المجالــس البلدية ويتم 
ــا مراجعتهــا للتحقق مــن مطابقتها  حاليًّ
وفًقــا  المشــروع  الشــتراطات ومعاييــر 
الــذي  للمشــروع  االسترشــادي  للدليــل 

يتضمن اشتراطات ومعايير القبول”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

استمرار العمل بـ “الخط الناقل” في سترة قريًبا
المياه ــدامــة  اســت لــضــمــان  ــمــشــروع  ال أهــمــيــة  ــدت  أكـ ــال”  ــغـ “األشـ

كشــفت الوكيل المســاعد للصرف الصحي بوزارة األشــغال وشــئون البلديات والتخطيط 
العمراني المهندســة أســماء جاســم مراد أن العمل ما زال جارًيا في مشــروع خط ســترة 
الناقــل، مشــيرة إلــى أن المشــروع يمتــد من محطة ســترة لمعالجة ميــاه الصرف الصحي 

وصوالً إلى خزان تجميع المياه المعالجة في منطقة أم الحصم. 

 وذكــرت أســماء مــراد أن هــذا المشــروع 
يأتــي تنفيــًذا لتوجهــات مجلــس الموارد 
المعالجــة  الميــاه  الســتغالل  المائيــة 
اســتدامتها  لضمــان  المثلــى  بالطريقــة 
فــي المملكــة، باإلضافــة إلــى االســتفادة 
مــن الميــاه المعالجة الناتجــة من محطة 
ســترة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 
ا،  والتــي تقدر بـ 12 ألف متر مكعب يوميًّ
حيث ســيتم ضخ هذه المياه في منطقة 
المنامــة ومــا حولهــا، ويمتــد خــط ميــاه 
الصــرف الصحــي المعالجــة مــن محطــة 
معالجة الصرف الصحي في شمال سترة 
وصوالً إلى خزان تجميع المياه المعالجة 

فــي منطقــة أم الحصــم.  وأضافــت مراد 
أن الميــاه المعالجــة الناتجــة مــن محطة 
ســترة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 
ا، ســيتم  تقدر بـ 12 ألف متر مكعب يوميًّ
ضخهــا فــي منطقــة المنامــة ومــا حولها، 
رئيســي  ناقــل  خــط  إنشــاء  ويتضمــن 
بطــول 5,360 متــر ممتــد مــن ســترة إلى 
أم الحصــم مع إنشــاء محطة ضخ للمياه 
موزعــة  تحكــم  غرفــة  و22  المعالجــة 
سيســاهم  حيــث  الناقــل،  الخــط  علــى 
فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة لضمــان 
مصــادر  إحــدى  وهــي  الميــاه  اســتدامة 
الميــاه التــي تســتفيد منهــا البحريــن في 

أغراض الزراعة والمسطحات الخضراء، 
ترشــيد  علــى  المحافظــة  يكفــل  وبمــا 
واســتغالل مــوارد الميــاه وحمايتهــا مــن 
بصــورة  وتنميتهــا  والتلــوث  النضــوب 
المســاعد  الوكيــل  وأضافــت  مســتدامة. 
قامــت  الــوزارة  أن  الصحــي  للصــرف 

فــي  وهامــة  جذريــة  خطــوات  باتخــاذ 
مجــال معالجــة المياه تنفيًذا للسياســات 
المائيــة التــي تهــدف لخلــق التــوازن بين 
المتــاح والطلب عليها حاضًرا ومســتقبالً 
رؤيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  يصــب  بمــا 

البحرين االقتصادية 2030.

المنامة - وزارة األشغال



علمت “البالد” أن النيابة العامة قد أصدرت أمًرا بإحالة مستشــار قانوني إلحدى الشــركات )مصري الجنســية( للمحاكمة، والمخلى ســبيله في وقت ســابق عقب القبض عليه أثناء 
محاولته مغادرة البالد عبر إحدى الطائرات محاوالً الهرب، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يشتم ويزدري الطائفة الشيعية الكريمة ويسب ويعتدي بالضرب على أحد 
أعضاء الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين ويتهمه بالعمالة لصالح إيران وحصوله على تمويالت مالية منها دون سبب أثناء انعقاد اجتماع الجمعية، ومن المقّرر 

أن تبدأ المحكمة في أولى جلسات النظر بالقضية يوم غد الثالثاء الموافق 11 يونيو الجاري.

 وقــال حينها وزير الخارجية الشــيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة عبر تغريدة له انتشرت 
شــيعة  ســّب  “مــن  أن  واســع  نطــاق  علــى 
البحرين فقد سّب سنتها، وهو دخيل ليس 

منا اللهم احفظ البحرين وأهل البحرين”.

 وعقــب الواقعــة صرح وكيــل النائب العام 
محمــد جمــال بأنــه علــى إثر بالغ مــن أحد 
أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين عن 
قيــام أحد المستشــارين القانونيين إلحدى 
الشــركات وأثناء انعقاد الجمعية العمومية 

للغرفــة بإســناد عبــارات ســب وقــذف فــي 
حقــه زاعًما حصوله على تمويل من جهات 
أجنبيــة، فضال عن قيامــه بالتحريض على 
بغــض طائفــة واالزدراء بهــا باإلضافــة إلى 

تعديه عليه بالضرب.

وعلــى إثــر ذلك، تــم إخطــار النيابــة العامة 
التــي بــادرت فــوًرا بالبــدء فــي إجــراءات 
التحقيق وأصــدرت أمرها بضبط وإحضار 
كافــة  الســفر وضبــط  مــن  المتهــم ومنعــه 
وطلــب  للواقعــة  المتداولــة  التســجيالت 

تحريات الشرطة بشأن الواقعة.
مــن  األمنيــة  الجهــات  تمكنــت  وعليــه،   
ضبــط المتهــم بمطار البحريــن الدولي عند 
محاولتــه مغادرة البــالد، وفور عرضه على 
إلــى أقــوال  تــم االســتماع  النيابــة العامــة 
الواقعــة،  وشــهود  عليــه  المجنــي  مــن  كال 
ومواجهتــه  المتهــم  اســتجواب  تــم  كمــا 
باالتهامات المنســوبة إليــه بارتكاب جرائم 
ســالمة  علــى  واالعتــداء  والقــذف  الســب 
جســم الغير والتحريــض على بغض إحدى 
الطوائف، وأمرت بحبســه لمدة ســبعة أيام 

على ذمة التحقيق )...(.

 وشــّددت النيابــة العامــة فــي هــذا الصــدد 
ومن منطلق كونها النائبة عن المجتمع في 
شــأن الدعــوى الجنائيــة والمعنيــة في هذا 
النطــاق بصــون حقوقــه وحمايــة مصالحه 
مــن  تتوانــى  لــن  أنهــا  والخاصــة،  العامــة 
خــالل تحقيقاتها عن اتخاذ كافة ما خولها 
القانــون مــن إجــراءات قانونيــة قبــل كل 
من تســّول له نفســه أن يشــق الصف أو أن 
ينال من السلم واألمن األهلي الذي يعيشه 
بــأي  المســاس  عبــر  البحرينــي  المجتمــع 
مكــون مــن مكونــات الشــعب أو غيره ممن 

يعيشون على أرض المملكة.

لــطــائــفــة ــم  ــ ــت ــ ــش ــ وال االزدراء  ــة  ــمـ ــهـ تـ لـــــه  وّجـــــهـــــت  “الــــنــــيــــابــــة” 
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غًدا أولى جلسات محاكمة
المستشـار المصـري

عباس إبراهيم

قبلت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى معارضة موظف في الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية تمكن وآخر -صاحب شركة 
مقاوالت- من اختالس أكثر من 1500 دينار من أموال “تمكين”، والتي اســتلمها األخير من “تمكين” ســداًدا للمديونية المتعثرة عليه 
لصالح الهيئة، وقضت بتخفيف عقوبته من الســجن لمدة 5 ســنين إلى 3 ســنوات فقط والمخففة أيًضا بحق المتهم الثاني في وقت 

سابق لذات المدة، وأيدت إلزامهما برد مبلغ 1509 دنانير و900 فلس، فضالً عن تغريم كل منهما مبلًغا مساوًيا للمبلغ المذكور.

 وتعــود تفاصيــل القضية إلى أن المتهم الثاني 
صاحــب شــركة مقــاوالت اتفــق مع المســتأنف 
للتأمينــات  العامــة  بالهيئــة  صنــدوق  -أميــن 
حصــول  يســتغال  أن  علــى  االجتماعيــة- 
المتهــم الثانــي على شــيك من “تمكين” ســداًدا 
لمديونياتــه المتعثــر بســدادها لصالــح الهيئــة، 
والبالــغ قيمتــه 1394 ديناًرا والمســتحق األداء 
يــوم 29 ينايــر 2013، رغــم أن قيمتــه تفــوق 
المســتحق عليه لصالح الهيئة وهو 584 ديناًرا 
و700 فلــس، وذلــك بإيهامــه لـ”تمكيــن” بوجود 

منشــئات ليــس لهــا وجود فعلــي؛ ليحصال على 
قيمته نقًدا، وذلك بعد أن أمده بهذا الشيك.

 وســعى المســتأنف لــدى زمالئــه عّمــن يســّدد 
نقــًدا وعثــر علــى وجهتــه  الهيئــة  مســتحقات 
12:20 ظهــًرا  الســاعة   2013 27 فبرايــر  يــوم 
بســداد مخلص إحدى الشــركات نقًدا مديونية 
الشــركة التــي يعمــل فيها لصالــح الهيئة، حيث 
ســدد المذكــور مبلغ 1104 دنانيــر و500 فلس، 
وكذلــك مبلــغ 178 دينــاًرا و700 فلــس لشــركة 
أخرى.  وفي اليوم التالي وفي الســاعة 10:00 

صباًحا ســّدد نقًدا كذلك مخلص لشــركة أخرى 
لهــا فرعيــن كان المســتحق علــى الفــرع األول 
 103 الثانــي  والفــرع  دينــاًرا،   123 مبلــغ  فيهــا 
دنانيــر و700 فلــس بإجمالي وقــدره مبلغ 226 
دينــاًرا و700 فلــس، فقــام الموظف المســتأنف 
باختــالس هذه المبالــغ والبالــغ إجماليها 1509 
والمتهــم  هــو  ليقتســمها  فلــس  و700  دنانيــر 
الثانــي.  بعدهــا، دخــل المســتأنف علــى النظام 
اإللكترونــي لإليهــام بواقعة مــزورة في صورة 
واقعة صحيحة، بأن أثبت أن ســداد الشــركات 

الســالفة للمســتحق عليهــم مــن قيمــة الشــيك 
 119 بمبلــغ  نقــدا  ســداده  واســتكمل  المذكــور 

ديناًرا و900 فلس؛ ليخفي اختالسه.
وقــد دلــت تحريــات النقيــب بــإدارة مكافحــة 
الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني السرية 
علــى ارتــكاب المتهميــن للواقعــة علــى النحــو 
ســالف الذكــر.  وثبــت مــن تقرير الهيئــة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة أن الموظــف دفع قيمة 
الشــيك الصادر من “تمكين” والخاص بشركات 
المتهم الثاني إلى الشركات األربع المنوه عنها، 
رغــم أنــه اســتلم مــن كال منها قيمة المســتحق 
عليها نقدا، وبذلك لم يتم دفع أي مبالغ خاصة 
باشــتراكات المتهــم الثانــي. وثبــت كذلــك مــن 
تحريــات الشــرطة وجــود عالقــة تعــاون بيــن 
المتهَميــن مــن مســتخرج المكالمــات الصــادرة 
والــواردة لوجــود عــدة اتصــاالت بينهمــا يــوم 

الواقعــة وقبلها.  وثبت أيًضا من االتفاقية بين 
“تمكين” والمتهم الثاني، وجوب عدم استغالل 
الدعــم المالــي في أي هدف غيــر الذي خصص 
من أجله، ومن تقرير هيئة تنظيم سوق العمل 
أن الســجالت الخاصــة بالمتهــم الثانــي مغلقــة 
ا  وغيــر قائمــة، وأن لديــه عــدد 62 عامــالً أجنبيًّ
ملغيــة إقامتهــم ولــم يغــادروا البــالد، وأنــه لــم 
يتــم دفــع االشــتراكات والمتأخــرات الخاصــة 
بالتأمينــات االجتماعيــة.  كما ثبــت من إيصال 
ســداد الشــركات األربــع، أنهــا موقعــة بالطريقة 
اليدويــة، رغــم أن هذه الطريقة غير متبعة في 
الهيئــة، ألن اإليصــاالت يتــم طباعتهــا بالنظــام 
اإللكتروني بعد إدخال المبالغ في نظام الهيئة.
وثبت للمحكمة أن المتهمان بتاريخ 27 فبراير 

2013، ارتكبا اآلتي:
)بالهيئــة  ــا  عامًّ موظًفــا  بصفتــه  المســتأنف: 

العامــة للتأمينــات االجتماعيــة( اختلــس مبلــغ 
1509.900 والتــي وجــدت في حيازته بســبب 
)أميــن  الصيارفــة  أحــد  كونــه  حــال  وظيفتــه 
صنــدوق(. المتهم الثانــي: وهو ليس من أرباب 
الوظائــف العموميــة، اشــترك بطريقــي االتفاق 
والمساعدة مع المستأنف )الموظف العام( على 
ارتــكاب الجريمة المنســوبة إليه بأن اتفق معه 
علــى أن يحصال على قيمة الشــيك الصادر من 
“تمكيــن” والتــي تفــوق للمديونيــة المســتحقة 
عليــه وأمــده بهذا الشــيك ليخفي به اختالســه 
للمبالــغ التــي حصل عليهــا نقًدا من اشــتراكات 
حيازتــه  فــي  وجــدت  التــي  األربــع  الشــركات 
بســبب وظيفتــه بــأن يقــوم باإلثبــات بالنظــام 
اإللكتروني سداد قيمتها من هذا الشيك خالًفا 
للحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا االتفاق 

وتلك المساعدة.

أّيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى سجن شاب “25 عاًما – يعمل مسؤول 
حــراس أمــن بشــركة خاصــة” مدان باختطاف 3 فتيات آســيويات الجنســية وســرقة 

ممتلكاتهم، وذلك لمدة 7 سنوات لما ثبت بحقه من اتهامات.

أن  إلــى  بالقضيــة  الخاصــة  الوقائــع   وتشــير 
مركز شــرطة النبيه صالح تلقى الساعة 7:40 
صباًحــا فــي يــوم الواقعــة بالًغــا مــن ســيدة 
صديقاتهــا  مــن   3 أن  فيــه  أفــادت  آســيوية، 
قبــل  مــن  اختطافهــن  تــم  قــد  اآلســيويات 
وأرشــدت  ممتلكاتهــم،  وســرقا  شــخصين 

ســكنهن.   ومقــر  منــه،  المختطفيــن  للفنــدق 
وبالفعــل توّجه عدد من أفراد الشــرطة برفقة 
الجفيــر،  للموقــع بمنطقــة  النســائية  الشــرطة 
وبعــد التأكد مــن الكاميرات األمنية، تبين لهم 
وجــود شــخص كان داخــل الفنــدق ويراقــب 

تحركات المجني عليهن.

عليهــن  المجنــي  ســير  خــالل  أنــه  وتبيــن 
متجهين إلى سيارات األجرة تحرك الشخص 
المشــتبه بــه، وحضــرت ســيارة غيــر معــروف 
نوعهــا وركــب الشــخص فيهــا، بعــد أن أشــار 
خــالل  ومــن  بيــده.   عليهــن  المجنــي  علــى 
الكاميــرات تبيــن أن المجني عليهــن ركبن مع 
ذلــك الشــخص، وتحركت الســيارة إلى خارج 
الفنــدق، وعقــب ذلــك التأكــد توجهــوا جميًعــا 
إلــى مســكن المجني عليهــن، وتبّيــن هناك أنه 
توجــد إصابــات فــي اثنتيــن منهــن.  وقالــت 
المســتأنف، وذلــك  مــع  أنهــن ركبــن  إحداهــن 

إليصالهــن إلى مســكنهن، لكنــه توجه بهن إلى 
جهــة غيــر معروفــة وقــام بســرقة هواتفهــن، 
ومــن شــدة خوفهــم قفــزت اثنتين منهــن إلى 
بعــدة  إلصابتهمــا  أدى  مــا  الســيارة،  خــارج 
إصابات، فتوقف ســائق السيارة عن تحريكها 

وسرقوا أموالهم وهواتفهم وهربا.
أخــرى  ســيارة  مــن  طلبــوا  أنهــن  وأضافــت 
التوقف لمســاعدتهن، وبتلــك الطريقة تمكنوا 
كمــا  إســعاف،  ســيارة  لطلــب  االتصــال  مــن 
علــى  التعــرف  مــن  الثــالث  الســيدات  تمكــّن 
المســتأنف عقــب عــرض صورتــه عليهــن مــن 

قبــل رجــال الشــرطة. فأحالــت النيابــة العامة 
المــدان للمحاكمة بعدما وجهت له أنه بتاريخ 
10 مــارس 2016، أوال: ســرق وآخــر مجهــول 
المنقــوالت للمجنــي عليهــن وذلك عــن طريق 
الواقــع عليهــن حــال خطفهــم وقــام  اإلكــراه 
يتمكنــوا  ولــم  المقاومــة  وحاولــوا  بدفعهــن 
شــل  مــن  القســرية  الوســيلة  بهــذه  فتمكــن 
المســروقات  علــى  واالســتيالء  مقاومتهــن 

والفرار بها.
ثانًيــا: خطــف وآخــر مجهــول المجنــي عليهــن 
وذلك بالحيلة وكان الغرض من الفعل الكسب.

فقط ـــ3  ــ ب ــت  ــف ــت اك ــاف”  ــنـ ــئـ ــتـ ”االسـ و  ســــنــــوات...   5 ســجــنــتــه  ــمــحــكــمــة  ال

ــادة ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ أثـــــــنـــــــاء  ــه  ــ ــ ــارت ــ ــ ــي ــ ــ س مـــــــن  ــا  ــ ــزتـ ــ ــفـ ــ قـ مــــنــــهــــن   2

تخفيـف عقوبــة موظـف مختلـس فـي “التأمينـات”

السجــن 7 سنـــوات لشـــاب خطـــف 3 آسيــويــات
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رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى اســتئنافات 6 مــن أصل 17 مدانا، تتراوح أعمارهم بيــن 17 و37 عاما، بمحاصرة 
دورية مدنية في منطقة العكر، كان أفرادها متوجهين للقبض على أحد المطلوبين أمنيا، وأحرقوها بالكامل، بعدما ســرق أحدهم 

بطاريتها وباعها بمبلغ 4 دنانير فقط.

وأيدت المحكمة معاقبة المســتأنف األول 
 1100 22 عامــا وتغريمــه مبلــغ  بالســجن 
عامــا   13 آخــر  مســتأنف  وســجن  دينــار، 
وبتغريمــه مبلــغ 500 دينــار، فيما ســجنت 
باقــي المســتأنفين 10 ســنوات، وألزمتهم 
جميعــا بدفــع 3709 دنانيــر قيمــة تلفيــات 
الدورية المدنية، فضال عن األمر بإســقاط 

الجنسية البحرينية عنهم.
أن  فــي  تتحصــل  الواقعــة  إن  وقالــت 
المتهميــن اجتمعــت أفكارهــم الشــيطانية 

علــى إتيــان الســوء مــن الفعــل وانصرفت 
نواياهم إلى اإلفســاد فــي األرض وترويع 
اآلمنيــن واإلخــالل باألمــن العــام وزعزعة 
اســتقرار البالد واستهداف رجال الشرطة 
ينايــر   23 بتاريــخ  قامــوا  إذ  ومركباتهــم، 
2017 بالتجمهــر علــى إثــر دخــول دوريــة 
العاصمــة  أمــن  لمديريــة  تابعــة  مدنيــة 
ســيارات  تأجيــر  لشــركة  والمملوكــة 
ويســتقلها الشــرطي شــاهد اإلثبات األول 
وآخــر إلــى منطقة العكــر الشــرقي؛ لتنفيذ 

أمر ضبط وإحضار ألحد المطلوبين.
الطــرق  المتهمــون  أغلــق  وأضافــت: 
حولهــا واعتــدوا عليهــا باأللواح الخشــبية 
والحجــارة وأتلفوهــا وأشــعلوا النــار فيهــا 
بعد أن قام المتهم األول بسرقة بطاريتها، 
الدوريــة  احتــراق  إلــى  االعتــداء  وأدى 

بالكامل، والذ الجناة بالهرب من الموقع.
وقالــت إن تحريات شــاهد اإلثبــات األول 
المتهميــن  ارتــكاب  صحــة  علــى  دلــت 
للواقعــة بقصد اســتهداف رجال الشــرطة 

وزعزعــة  البــالد  فــي  الفوضــى  وإشــاعة 
لغــرض  تنفيــذا  فيهــا  واالســتقرار  األمــن 

إرهابي.
وأفــادت المحكمة بأنه ونفاذا ألمر القبض 
الصــادر مــن الشــاهد تــم ضبــط المتهميــن 
األول والثالــث والرابــع، إذ أرشــد المتهــم 
األول رجال الشــرطة لسالح ناري يحوزه، 
عبــارة عــن فــرد بخزانــة تحــوي 6 طلقات 
حصل عليه من المتهم السابع عشر بقصد 

استخدامه ضد رجال األمن.
مختبــر  تقريــر  مــن  ثبــت  أنــه  وأضافــت 
البحث الجنائي أن السالح من عيار 6.35 
ملم وأنه والطلقات صالحين لالستعمال.

وتابعــت، أن المتهم األول أرشــدهم كذلك 
لمســتودع يحــوزه بمقبــرة منطقــة العكــر 

الشــرقي، إذ ضبــط بــه هواتــف محمولــة 
وشــرائح خطــوط هواتف ومــواد وأدوات 
مما تستخدم في صناعة المواد المتفجرة، 
بعدمــا اعتــرف والمتهميــن الثالــث والرابع 
بالتحقيقــات بارتكابهــم وباقــي المتهميــن 

للواقعة.
وثبــت للمحكمــة مــن تقرير طاقم مســرح 
الجريمــة أن الحريــق المندلــع في الدورية 
ناتج عن فعل فاعل متعمد، وأن العينتين 
موجبتــان  الدوريــة  مــن  المرفوعتيــن 
للجاوزليــن، كمــا ثبــت من المســح الدوري 
 )DNA( في قاعدة بيانات الحمض النووي
أن المتهــم األول هو أحــد مصادر خليطي 
مخــزن  مــن  المرفوعــة  البشــرية  الخاليــا 

طلقات المسدس المضبوط.

مختبــر  بتقريــر  أيضــا  ثبــت  أنــه  وبينــت 
البحــث الجنائــي بشــأن المضبوطات التي 
أرشــد عنهــا المتهــم األول فــي المســتودع 
جســم  عــن  عبــارة  عمومــا  أنهــا  المذكــور 
لعبــوة أنبوبيــة متفجــرة مرتجلــة وســالح 
مرتجــل وطلقــات خلبيــة حيــة تدخل في 
إعداد وتصنيع الطلقات المرتجلة وأجهزة 
وأدوات تدخــل في إعداد وتصنيع أجزاء 
العبــوات المتفجــرة، إضافــة إلــى عبــوات 
زجاجيــة حارقــة )مولوتــوف(، فضــال عــن 
ثبــوت احتــواء هاتــف المتهــم األول علــى 

مقاطع فيديو إباحية.
بــوزارة  النقــل  إدارة  أن  ثبــت  وأضافــت: 
التلفيــات  قيمــة  أن  قــررت  الداخليــة 
بالدورية األمنية تقدر بمبلغ 3709 دنانير.

التلفيـــات قيمـــة  دينـــار   3700 بــــ  وألزمتهـــم  جنســـياتهم  أســـقطت  المحكمـــة 

تأييـد السجــن بين 10 و22 سنـــة لـ 6 حرقــوا دوريــة

محرر الشؤون المحلية
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لــم يكــن مفاجئــا بالنســبة لنــا مــا أبــداه عــدد مــن المتردديــن علــى قســم الطوارئ 
بمستشــفى الســلمانية مــن عــدم رضاهــم علــى أداء القســم، إذ فاقــت النســبة 90 
% ابتــداء مــن التشــخيص الخاطــئ وحتــى طــول فتــرة االنتظــار التــي تتجاوز 
بعض األحيان ســت ســاعات وليس أربع ساعات كما صّرحت وزيرة الصحة، لكن 
المعضلة األكبر في الطوارئ تتمثل في أّن البعض يتعمدون اإلهمال، األمر الذي 

يؤدي إلى الوفاة أحيانا.
الشــكاوى من التســيب واإلهمال في قســم الطوارئ ليست جديدة، فمنذ سنوات 
والمواطنون يجأرون بالشــكوى وال من مجيب، واألدهى أّن المســؤولين بالوزارة 
وبــدال مــن االســتماع إلــى تذمــر المرضــى فإنهــم يلجــأون إلــى أســاليب التبريــر 
ويطلقــون التصريحــات المناقضــة للواقــع. التجاهــل ال يمكــن أن يكــون حال ألية 

معضلة بل إّن االعتراف بالتقصير هو األجدى في مواجهتها.
األزمــة كمــا تبــدو جليــة تكمن في غيــاب اإلدارة وهذا ما يلمســه أي زائر ومتردد 
للطــوارئ، ولنــا أن نتصــور اآلثــار المترتبــة علــى غيــاب إدارة حازمــة يلجــأ إليهــا 
المواطــن. ثــم إّنــه ليســت هنــاك جديــة إلصــالح الخلــل وهــذه المأســاة يلحظهــا 
جميع من تســوقه أقداره إلى القســم، فأية حادثة أو أية حالة إهمال يتعرض لها 
المتــرددون فإّنــه مــن البديهي أن يبادر القائمون علــى الطوارئ بالتأكد من صحة 

الواقعة ومن ثم اإلسراع في حلها. 
غيــاب العمــل اإلداري ليس وحده المشــكلة العظمى لكن هنــاك غياب أكبر يتمثل 
فــي أّن بعــض األطبــاء يفتقد لألســف الكبير ما يســمى بـــ “أخالق المهنــة”، فالذي 
استقر في الذهن أّن مهنة الطب بشكل أخص مهنة إنسانية تتطلب ممن ينتمي 
إليها أن يتصف باألخالق أوال، إضافة إلى التسلح بالصبر ألمر في غاية األهمية 
هو أّن األخالق نصف العالج ولألسف أّن األخالق ال يفقهها البعض، بل هناك من 
اعتــاد علــى مقابلــة المرضــى بوجــه عابس منفر. أمــا الظاهرة الشــاذة التي اعتاد 
عليهــا البعض ممارســة العنف اللفظي بحــق المرضى وهؤالء - المرضى - ال ذنب 

لهم سوى أن ظروفهم أجبرتهم على اللجوء إلى القسم. 

الذي نرجوه أن تبادر الجهات المختصة بالوزارة إلى معالجة الخلل  «
المزمن في قسم الطوارئ رحمة بالمرضى وعدم تبرير األخطاء كما هي 

العادة في كل مرة نوجه فيها مالحظاتنا إلى الوزارة.

إصالح الطوارئ

القــــــوة األميركيـــــــة إلى ازديـــاد أم تراجـــــــــع؟
كثيــر مــن المحلليــن يــرون أن التفــوق األميركي على 
الســاحة العالميــة والتحكم بالقرار الدولي قد يســتمر 
لفترة قصيرة إلى أن تتضح معالم نظام دولي متعدد 
األقطــاب، مســتندين فــي ذلــك إلــى بــزوغ نجــم دول 
أخــرى مثــل الصين والهند وروســيا، وتعاظــم تاثيرها 
الدولي وخصوصا في الناحية االقتصادية التي باتت 

األهم في تحديد وجهة القرار السياسي.
إال أن صحيفة الشروق المصرية نشرت مؤخرا عرًضا 
لكتاب “بال منازع، لماذا ســتبقى أميركا القوة العظمى 
الوحيــدة فــي العالــم” لمؤلفــه مايــكل بيكلــي، أســتاذ 
األميركيــة،  تافتــس  جامعــة  فــي  الدوليــة  العالقــات 
والــذي يؤكــد فيــه أن القــوة األميركية لــن تتراجع بل 
ستواصل تفوقها على جميع القوى األخرى في العالم 
حتــى نهايــة القــرن الحالــي علــى األقــل، نظــًرا لعــدم 
وجــود دولــة أخرى تمتلك أو حتى تقترب من عناصر 
القــوة االقتصاديــة والعســكرية والتكنولوجيــة التــي 

بحوزة الدولة األميركية.
الكتــاب بيكلــي  التــي يثيرهــا  المهمــة  مــن الجوانــب 
والمعينــة للدول التي تريد الســير على طريق التفوق 
والقــوة، تأكيــده أن هناك ثالثــة أعمدة لهذه القوة هي 
القــدرات االقتصاديــة والعســكرية، إضافــة إلــى القوة 

الناعمــة األخــرى، موضًحا أن أميركا التي يمثل تعداد 
ســكانها 5 % فقــط مــن ســكان العالــم، تســتحوذ على 
25 % مــن ثرواتــه و35 % مــن عمليــات التحديــث 
والتطويــر عالميــا، وتنفــق 40 % من إجمالــي اإلنفاق 
الدفاعي العالمي، وبها 50 جامعة من بين أفضل 100 
جامعة في العالم، والوحيدة التي يمكنها خوض غمار 
حــروب ضخمــة بعيدا عن حدودهــا، وتوجيه ضربات 
عسكرية في أي مكان على سطح األرض خالل ساعة 
زمنية واحدة من خالل ما لديها من قواعد عســكرية 

منتشرة في نحو 42 دولة.
قد يشكل رأي بيكلي صدمة لمن يتمنون زوال أو على 
األقل تراجع هذا التفوق وهذه الهيمنة األميركية أمالً 
فــي تصحيح الكثير من األمور وضبط الموازين التي 
أصبحــت مختلــة فــي العديــد مــن المناطــق واألقاليم 

بفعل السياسات والقرارات األميركية.

لكن من المهم األخذ بالمفهوم الشامل للقوة  «
بأبعادها االقتصادية والعسكرية والثقافية 

والتقنية، ألن التركيز على جانب والتفوق فيه مع 
إغفال الجوانب األخرى لن يشكل تحدًيا استراتيجًيا 

أو تحجيًما فعلًيا للتفوق األميركي الراهن.
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عطا الشعراوي

مايكل بيكلي: القوة األميركية  «
لن تتراجع بل ستواصل تفوقها 

على جميع القوى األخرى 
في العالم حتى نهاية القرن 
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هل يعي كل فنان حقيقة 
عبارة “الفن رسالة”؟

اتفــق الفنانــون جميعــا علــى عبــارة “الفــن رســالة”، ويســتحيل أن تقــرأ لقــاء 
صحافيــا مــع أي فنــان أو فنانــة مــن دون أن تجد هذه العبــارة مرصوصة بين 
األسطر، سواء كان فنانا شهيرا أو مبتدئا، لكن السؤال الذي أود طرحه هو... 

هل يعي كل فنان حقيقة هذه العبارة...”الفن رسالة”؟.
إذا كانت للفن رســالة ذات صفة إنســانية عالمية فالبد لهذه الرســالة أن تبدأ 
مــن منطلقــات محليــة أصيلــة، تتــدرج منهــا نحــو معطيــات اآلخريــن الفنية، 
وهذا التدرج شرط أساسي لفهم تلك المعطيات، ونعني بها المعطيات الفنية 
األخــرى، وبغيــر هــذا التــدرج ليــس علينــا أن ننتظــر لجمهورنــا أن يجنــي غير 
الشعور بالعزلة والغربة الفنيتين تجاه معطيات وتيارات الفن العالمي الهادرة 

حولنا من كل اتجاه.
فنحــن إن شــئنا فــي الفــن أن نســهم حقيقــة فــي بنــاء رســالة فنيــة لهــا صفــة 
إنســانية وعالميــة، فالبــد لنــا مــن أن نبــدأ مــن معطيــات فنية محليــة أصيلة، 
تعبر عن هويتنا وطبائعنا وعاداتنا وأغراضنا في الحياة، تكون أساسا صالحا 
لتركيــز عواطفنــا الجماهيرية وتوحيدها وتحقيق تآلفهــا وتعاطفها وتعارفها 
مــع بيئتهــا وبالتالــي انفتاحهــا على آفاق جديــدة من الفهم العميــق لمعطيات 

الفن العالمية. 
إن رســالة الفــن العالميــة تبــدأ من تحقيق رســالة الفــن المحلي، هذه الرســالة 
التي تركز عاطفة الجمهور والمشــاهد وروحيته على مواطن انبعاث الشــعور 

الوطني وتجعلها متوافقة مع معطيات بيئته وتاريخه وآماله وأهدافه.
المشــكلة هنا بالنســبة للفنانين ليست الجلوس في مختلف البرامج الحوارية 
ولــوك الكلمــات ذات المعانــي التــي ال معنــى لهــا، إنمــا المشــكلة فــي الهجــوم 
الكاســح على كل شــيء أو الســخرية من كل شــيء، أو االستهزاء المستخف 
من أي مخرج أو فنان يصر على أن يحمي نفســه من “الجهل” ويحافظ على 
االســتمرار فــي تقديــم األعمــال المختلفــة وفــي النهايــة تســمع مــن اســتخف 

وشتم يقول “الفن رسالة”.

عموما، ومما ال شك فيه، كل فنان تكون لديه نظرة خاصة ومفهوم  «
عن رسالة الفن ودوره، بيد أن هناك عددا قليال من الفنانين يسحرونك 
بتعريفهم الجميل والصائب لهذه المقولة، التي أخذ كل من هب ودب 

في الساحة الفنية يرددها، وهو ال يعرف معناها أصال.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

إسقاط المجلس العسكري أم 
إسقاط الجيش السوداني؟

كل مــا يجــري حول الســودان وفي الســودان هذه 
األيــام يدعــو إلــى الشــك وعــدم الثقــة فــي تحــرك 
المجتمــع الدولــي تجــاه هــذا البلد الجريــح، وأكثر 
بــال الذيــن يخشــون علــى مصيــر  شــيء يشــغل 
السودان هو ما ينادي به البعض بإسقاط المجلس 
العســكري وتســليم الســلطة إلــى هيئــة مدنية إلى 
جانــب الدعــم الدولي الكبير مــن بريطانيا وألمانيا 
وغيرهما لعملية تشــويه المجلس العسكري وخلق 

عداوة بين المجلس والشعب.
والحمــد للــه ثم الحمــد لله أن مجلس األمن فشــل 
في إدانة المجلس السوداني رغم السعي المحموم 
لبريطانيــا وألمانيــا الســتصدار القرار، والشــكر كل 
الشــكر لروســيا والصين ووقوفهما ضد هذا القرار 
المشــبوه الــذي يســعى إلــى الوقيعــة بيــن الشــعب 
الســوداني وجيشــه. الواضــح أن جهة هنــاك تريد 

أن تعيــد اإلخوان المســلمين إلى مقدمة الصفوف 
مــرة أخــرى بعــد الــذي حــدث لهم فــي ليبيــا، فهي 
الراعــي الرســمي لهــذه الجماعــة فــي العالــم وهي 
التي تريد إبعاد المجلس العســكري لكي يســتولي 
نشطاؤها المندسون بين صفوف السودانيين على 
مقاليــد األمــور، ولن يتحقــق لها ذلــك إال بالوقيعة 
الوقيعــة  تتحقــق  ولــن  والشــعب  الجيــش  بيــن 
بيــن الجيــش والشــعب إال بســقوط ضحايــا، ولــن 
يســقط ضحايا إال بجر الجيش السوداني إلطالق 
الرصــاص، ولــن يتحقــق الوضــع األخيــر إال بــدس 
مجموعــات من المجرميــن والخونــة والمأجورين 

بين صفوف الثوار السودانيين!
الســفير البريطانــي فــي الســودان يفطر ويتعشــى 
ولمــاذا  هــذا؟  كل  فلمــاذا  الثــوار،  صفــوف  بيــن 
بريطانيــا بالــذات؟ لــو كان مجلــس األمن قد نجح 

في إدانة المجلس العســكري لفتحت أبواب جهنم 
على السودان والسودانيين ولبدأ تنفيذ السيناريو 

الليبي كامال.

نحن ال نؤيد بقاء المجلس العسكري في  «
السلطة مدى الحياة، لكننا نرفض دق األسافين 
بين الشعب السوداني وجيشه، والذي يريد هدم 

البيت الذي يعيش فيه وإعادة بنائه،البد له أن 
يجد بيتا بديال حتى يفرغ من هدم وبناء بيته 
القديم، لكنه ال يهدم بيته ويذهب إلى الخالء، 
معنى الكالم أن المجلس العسكري يجب أن 

يدير المرحلة االنتقالية حتى يتمكن السودانيون 
من تجهيز السلطة البديلة واالتفاق عليها وبعد 
ذلك يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة، 

فيتعافى السودان ويمشي في طريقه، لكن 
إسقاط المجلس العسكري قبل ذلك هو إسقاط 

للجيش وإسقاط للسودان كله.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

لم تكن هزيمة الخامس من يونيو وليدة عام 1967م بل كانت من ثمرات اتفاقية )كامبل 
ـــ 1907م(  بانرمــان( التــي وضعهــا مؤتمــر عقــد في لندن واســتمرت جلســاته مــن )1905مـ 
بدعوة سرية من حزب المحافظين البريطانيين وبمشاركة الصهيونية العالمية وبريطانيا، 
فرنســا، هولندا، بلجيكا، إســبانيا وإيطاليا، وذلك إليجاد آلية تحافظ على مكاســب الدول 
االســتعمارية إلــى أطــول أمد ممكن، والنتيجة كانت وثيقة )كامبــل بانرمان( تيمنا برئيس 

الوزراء البريطاني آنذاك )هنري كامبل بانرمان(.
ويعتبر المؤتمر أســوأ وأخطر مؤتمر حصل لتدمير األمة العربية وعمل تالًيا على تحقيق 
الكثيــر مــن المشــاريع التــي ســاهمت فــي تراجع النهضــة العربية وعــدم اســتقرار المنطقة 
العربيــة، ومــن توصياته تشــكيل لجنة اســتعمارية لتحقيق األهداف التوســعية في آســيا 
وأفريقيــا وضمــت العديد من السياســيين وُعلماء اآلثار والتاريــخ واالقتصاد والجغرافيا 
والنفط وغيرهم، واســتنتجت اللجنة أن مصدر الخطر الحقيقي على الدول االســتعمارية 
َيكمن في األمة العربية خصوصا بعد أن أظهر الشعب العربي يقظة سياسية ووعًيا قومًيا 
ضــد التدخــل األجنبــي والهجــرة الصهيونيــة بفضــل امتالك الشــعب العربي عوامــل القوة 

والوحدة واالنبعاث بيقظته وموقعه وثرواته وعدد سكانه.
العربــي وجعلــه متأخــًرا سياســًيا واقتصادًيــا  الوطــن  بتفكيــك وتجزئــة  المؤتمــر  وقــام 
واجتماعًيــا وتعليمًيــا، ليكــون خاضًعــا وتابًعــا للــدول األوروبيــة، وفصــل الجــزء اإلفريقي 
العربــي عــن جزئــه اآلســيوي وإقامــة الدولــة العازلــة فــي فلســطين، وذلك إليجــاد تصادم 
حضــاري بتفــوق الدول األوروبية وحرمان األقطار العربية من اكتســاب المعارف والعلوم 
التقنيــة، ومحاربــة أي توجــه تحــرري ووحــدوي إلبقــاء العــرب فــي حالــة مــن الضعــف 

والتشتت والضياع.
اســتطاع الغــرب أن ُيحارب العرب في ترابهم وثرواتهــم وأديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم 
الفكريــة القوميــة، هــذه األفــكار التــي كانــت مــالًذا للعــرب فــي تحقيــق الوحــدة والحرية 
والعدالة االجتماعية، كانت األمة العربية األمة القائدة للعالم، فحررته من عبادة اإلنسان 
ألخيه اإلنسان، وأخرجته من الُظلمات إلى النور، وتزينت تلك األمصار بأفضل ما توصلت 

إليه األمة العربية من العلوم والمعارف اإلنسانية، ولننظر أين كنا وأين وصلنا.

كان ذلك المؤتمر البداية والخيط الذي ربط مصالح الغرب في بالد  «
العرب، فضاعت أجزاء عربية كثيرة، وحارب العرب العدو الصهيوني 

ولم يتحقق لهم نصر عليه بفضل الدعم األميركي واألوروبي للصهاينة 
وتشتت األقطار العربية سياسًيا وضعفها اقتصادًيا، وبغياب القدرة 

على التحكم في ثرواتها. ومازالت األمة العربية ساخنة ميدانًيا ومتوجعة 
سياسًيا ومتراجعة اقتصادًيا واجتماعًيا.

وثيقة كامبل بانرمان

عبدعلي الغسرة
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جراء تطبيق “القيمة المضافة” وتأجيل قرار الشراء لدى البعض

توفر خدمة “Tap and Go” المبتكرة واآلمنة

مبيعات السيارات تتراجع 42.4 % خالل العام

”Contactless“ البحرين والكويت” يدشن بطاقات“

تراجعــت مبيعــات الســيارات المحليــة الــى نحــو النصــف خــال األربعة أشــهر األولى من 
العــام الجــاري بالتزامــن مــع فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة وتراجــع رغبــة الشــراء لدى 

البعض بسبب دوافع متعددة.

وأشــارت بيانــات تــم اســتنباطها مــن حركة 
إجمالــي  أن  الجديــدة،  المركبــات  تســجيل 
ســجلتها  التــي  الجديــدة  المركبــات  عــدد 
اإلدارة العامــة للمــرور فــي الفتــرة الممتــدة 
مــا بيــن األول مــن ينايــر مــن العــام الجــاري 
ولغايــة نهايــة أبريــل الماضي بلغــت 6,693 
األنــواع(  )تشــمل مختلــف  مركبــة وســيارة 
تراجــع  بنســبة  أي   11,623 مــع  بالمقارنــة 

بلغت 42.4 %.
الســيارات  مبيعــات  كذلــك  وتراجعــت 
المســتعملة، وذلــك مــن 2,328 فــي األربعــة 
أشــهر األولــى مــن عــام 2018 لتبلــغ 1,407 
ســيارة فــي نفــس الفترة مــن العــام الجاري 
2019، أي بنسبة انخفاض قدرها 39.5 %.

وال تقيس األرقام أداء شهر رمضان المبارك 
الــذي صــادف شــهر مايــو الماضــي، إذ توقع 
وكالء ســيارات أن يكــون هــذا الشــهر قــد 
شهد تحسن نسبي في المبيعات إذ يعد من 

األشــهر الموســمية التي تطلق فيــه وكاالت 
ســخية  عــروض  والشــركات  الســيارات 
للراغبيــن فــي الشــراء، حيــث تصــل نســب 
النمــو فــي الشــهر الفضيــل إلى نحــو رقمين 

عشريين.
علــى  اليابانيــة  الســيارات  واســتحوذت 
بمــا  التســجيل  حركــة  مــن  األســد  نصيــب 
يزيــد عــن نصــف المركبــات الجديــدة التــي 
أن  إال  للمــرور،  العامــة  اإلدارة  ســجلتها 

مبيعــات هــذه الســيارات )اليابانيــة( عمومــًا 
حققــت تراجعــًا خــالل العــام علــى رغــم من 
أنهــا ال تزال تحتفظ بغالبية حركة تســجيل 
الســيارات الجديدة. وعلى العكس من ذلك 
حققــت عالمــات بعــض الســيارات الصينية 
قفــزة كبيــرة في حركة تســجيل الســيارات 
الجديــدة لــدى االدارة العامــة للمرور. ورغم 
كانــت عامــال  المضافــة  القيمــة  أن ضريبــة 
مهما في هبوط المبيعات جزئيا بداية العام 
الجديد، إال أنها ربما ال تكون السبب الوحيد 
فــي هــذا التوجــه. وكان عاملــون في قطاع 
السيارات أشاروا أن البحرين ستختبر على 
األرجــح التجربــة الخليجيــة حيــن أحجــم 
فــي  الســيارات  شــراء  عــن  المســتهلكون 

األسابيع األولى من ضريبة القيمة المضافة، 
مــع  تدريجيــًا  يتالشــى  نفســي  عامــل  فــي 
فــي  الضريبــة،  هــذه  علــى  النــاس  اعتيــاد 
الوقــت الــذي بدأت فيــه وكاالت الســيارات 
الترويــج لإلعــالن “خل الضريبــة علينا” في 
إشــارة لتحملهــا نيابــة عــن المشــترين مــن 
المتصــاص  وذلــك  األســعار  خفــض  خــالل 
ومــن  المســتهلكين.  علــى  النفســية  اآلثــار 
المقــرر أن تفرض الشــريحة الثانية لضريبة 
القيمــة المضافــة بنهايــة الشــهر الجــاري، أي 
أن الشــركات الصغيرة التــي حجم مبيعاتها 
أكثــر مــن 500 ألــف دينــار وأقل من خمســة 
ماليين دينار ســيتم تطبيــق الضريبة عليها 

أسوة بالشركات الكبرى.

أطلــق بنــك البحريــن والكويــت، بطاقــات الخصــم بتقنيــة “Contactless” والتــي توفــر 
خدمــة “Tap and Go” وهــي طريقــة مبتكــرة وآمنــة تمكــن الزبائــن مــن إجــراء عمليات 
الدفع بسهولة لمشترياتهم، عن طريق تمرير بطاقة الخصم “Contactless” بالقرب من 

.)NFC( جهاز نقطة البيع القارئ لخاصية التواصل قريب المدى

البحريــن  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
والكويــت، ريــاض ســاتر “فــي ظــل جهودنا 
بخدمــات  عمالئنــا  لتزويــد  المســتمرة 
اســتثنائية ومبتكرة مع مواكبــة التطورات 
فخوريــن  فإننــا  الحديثــة،  التكنولوجيــة 
باإلعالن عن إطالق بطاقات الخصم بتقنية 
بطاقــات  حاملــي  لجميــع   ”Contactless“

والكويــت.  البحريــن  بنــك  مــن  الخصــم 
 ”Tap and Go“ والجديــر بالذكــر أن خدمــة
الجديــدة تمكن الزبائن مــن إجراء عمليات 
الجديــدة  بحلتهــا  البطاقــات  وأن  الدفــع. 
ستخلق تجربة دفع سلسة وسريعة مالئمة 
بســيطة  وبطريقــة  الحركــة  ســريع  للعالــم 
ومريحــة دون الحاجــة إلــى إدخــال الرقــم 

السري”. 
يذكــر أن البنــك بــدأ فــي إصــدار بطاقــات 
 Contactless or Pay“ بتقنيــة  الخصــم 
مايــو   18 مــن  ابتــداء  لزبائنــه   “  Wave
2019، حيــث أن جميــع البطاقات المصدرة 
للحســابات الجديــدة أو الحســابات المقــرر 
بهــا  الخاصــة  الخصــم  بطاقــات  تجديــد 
ســتكون مجهــزة بخاصيــة )NFC(. ويمكــن 
لزبائــن بنــك البحريــن والكويــت اســتخدام 
إلجــراء  بهــم  الخاصــة  الخصــم  بطاقــات 
عمليات الدفع من غير إدخال الرقم السري 
بحــد أقصــى قــدره 20 دينــار لــكل معاملــة، 
المجهــزة  البيــع  نقــاط  أجهــزة  عــن طريــق 

ووجــدت  توفــرت  حيثمــا   ،)NFC( بتقنيــة 
أو  البحريــن  داخــل  ســواء  األجهــزة  هــذه 
خارجها، كما أنه سوف تتوفر هذه الخدمة 
الصــراف  أجهــزة  علــى  واآلمنــة  المبتكــرة 

اآللي لبنك البحرين والكويت قريبا.

“المركزي” األوروبي 
مستعد لخفض الفائدة

قــال مصــدران إن صنــاع السياســات 
بالبنــك المركــزي األوروبــي منفتحون 
على خفض أســعار الفائــدة مجددا إذا 
َضُعــف النمــو االقتصــادي فــي الفتــرة 
اليــورو  وألحــق  العــام،  مــن  المتبقيــة 
التــي  القــوي أضــرارا بمنطقــة العملــة 
حــرب  تداعيــات  مــن  بالفعــل  تعانــي 

تجارية عالمية.
يــوم  قــال  األوروبــي  المركــزي  وكان 
الفائــدة ســتبقى  الخميــس إن أســعار 
عند مستوياتها الحالية حتى منتصف 
دراجــي  ماريــو  رئيســه  لكــن   ،2020
قــال إن واضعــي أســعار الفائــدة بدأوا 
مناقشــة خفض محتمل، أو مشتريات 

سندات جديدة لتحفيز التضخم.

فوكوكا - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـــؤشر البحريـــن العام يـــوم أمس األحد عند مستوى 1,446.01 بارتفاع وقدره 
11.38 نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يوم الخميس الماضي، في حين أقفل مؤشر البحريـــن 
اإلسالمـي عند مستوى 769.97 بارتفاع وقـدره 3.66 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.و 
بلــغ إجمالــي كميــة األوراق الماليــة المتداولــة 12.20 مليــون ســهم ووحــدة، بقيـــمة 

إجـمـالية قدرها 3.61 مليون ديـنـار، تـم تنفيذها من خالل 162 صفقة.
تــداول المســتثمرون فــي بورصــة البحريــن 12.12 مليــون ســهم بقيمــة قدرهــا 3.61 
مليــون دينــار تــم تنفيذهــا من خــالل 160 صفقة، وركــز المســتثمرون تعامالتهم على 
أســهم قطــاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أســهمه المتداولــة 3.08 مليون دينار 
أي ما نســبته %85.15 من القيمة اإلجمالية لألوراق المالية المتداولة وبكمية قدرها 

9.84 مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 97 صفقة.
وجاء البنك األهلي المتحد في الـمركـــز األول إذ بـــلغت قيـــمة أسهمه الـمتداولـة 3.01 
مليــون ديـنـــار أي مــا نســبته %83.22 مــن إجـمـالـــي قيمــة األوراق الماليــة المتداولــة 
وبكـــمية قدرهــا 9.57 مليــون ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن خـــالل 85 صفقة.أمـــا الـمركـــز 
الـثـانــــي فكـــان لـــشركة البحرين لالتصاالت )بتلكو( بقيـــمة قدرها 238.49 ألف ديـنـــار 
بحرينــي أي ما نســبته %6.60 من إجـمـالـــي قيمــة األوراق المالية المتداولة وبكـــمية 

قدرها 692.90 ألف سهم، تـم تنفيذها مـن خـالل 21 صفقة.
ثـــم جــاءت شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة ش.م.ب بقيـــمة قدرهـــا 184.53 ألــف 
ديـنـار أي ما نسبته %5.11 من إجمالي قيمة األوراق المالية المتداولة وبكـمية قدرها 

689.09 ألف سهم، تـم تنفيذها من خالل 18 صفقة.
وتـــم يـــوم أمس تداول أســهم 15 شــركة، ارتفعت أســعار أســهم 5 شــركات، في حين 
انـــخفضت أســعار أســهم شــركتين، وحافـــظت بقـيـــة الشركـــات على أسعار إقـفاالتـــها 
السابـــقة. كمــا تــم إبــرام صفقتيــن علــى وحــدات الصناديــق االســتثمارية العقاريــة 
المدرجة في بورصة البحرين بقيمة قدرها 7 آالف و820 دينار أي ما نســبته 0.22% 
من القيمة اإلجمالية لألوراق المالية المتداولة في حين بلغت الكمية 85 ألف وحدة.

“البورصة” تربح 11.4 نقطة

المنامة - البحرين والكويت

10 يونيو 2019 االثنين
7 شوال 1440

انطالق معرض “ايدوكس” نهاية األسبوع
ــات الـــــرائـــــدة ــعـ ــامـ ــجـ ــلـ ــة وســــــط إقـــــبـــــال الفــــــت لـ ــيـ ــائـ ــهـ تـــحـــضـــيـــرات نـ

ينطلق معرض البحرين للتعليم والتدريب “ايدوكس 2019 “ هذا األسبوع تحت رعاية 
محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة حيث يقام المعرض 
في مجمع الســيتي ســنتر من يوم الخميس إلى الســبت، 13 إلى 15 يونيو 2019، حيث 
يضــم المعــرض نخبــة مــن الجامعــات ومؤسســات التدريب الرائــدة فــي البحرين ومن 

المتوقع أن يستقطب ما يربو على 20 ألف زائر من المملكة والدول المجاورة. 

للشــركة  التنفيــذي  المديــر  اســتعرضت 
 ،Expressions PR & Events المنظمــة 
أســيل المهندس، التحضيــرات التي قامت 
وقالــت:”  للمعــرض،  لإلعــداد  الشــركة  بهــا 
يأتــي معــرض ايدوكس ليشــغل فجوة في 
والتــي  المتخصصــة  التعليميــة  المعــارض 
تخــدم بالدرجــة األولــى الطالــب المحتمل. 
غيــر  تهافــت  المعــرض  العــام شــهد  وهــذا 
المعــرض  فــي  المشــاركة  علــى  مســبوق 
مــن قبــل نخبــة مــن الجامعــات والمعاهــد 
التدريبيــة، وتــم حجــز جميــع المســاحات 

وتــم  كبيــر  بوقــت  المعــرض  موعــد  قبــل 
توســيع المســاحة المحددة ليتم استيعاب 

العارضين”. 
حملــة  المعــرض  عــن  اإلعــالن  صاحــب  و 
تســتهدف  مدروســة  ودعائيــة  إعالنيــة 
الجمهــور لزيــارة المعــرض واالطــالع علــى 
بشــراكات  وتميــز  المطروحــة،  البرامــج 
إعالميــة هامــة وتغطية صحافيــة مكثفة، 
المؤثريــن  مــن  عــدد  دعــوة  جانــب  إلــى 
االجتماعــي  التواصــل  فــي  المعروفيــن 

لتغطية الحدث. 

محافــظ  برعايــة  المهنــدس  وأشــادت 
العاصمــة ومتابعتــه الشــخصية لتفاصيــل 
المعــرض خــالل لقائهــم األخير فــي مكتب 
المحافظ ودعم فريق العمل المشرف على 

المعــرض. كما نوهــت بأهمية دعم الجهات 
المعنيــة متمثلــة بموافقــة مجلــس التعليم 
العالــي التابع لــوزارة التربية والتعليم على 
شــراكة  إلــى  باإلضافــة  المعــرض،  إقامــة 

تمكيــن االســتراتيجية. كما يتميز المعرض 
برعايــة رئيســية مــن الجامعــة األميركيــة 
بالبحريــن، ورعايــة بالتينيــة مــن الجامعــة 
العلــوم  وجامعــة  بالبحريــن  البريطانيــة 
والجامعــة  البحريــن  وجامعــة  التطبيقيــة 
مــن  عــدد  مشــاركة  إلــى  للبنــات،  الملكيــة 

المؤسسات التدريبية األخرى.

 EDUX 2019 ينظم للمرة األولى

ينظــم   EDUX 2019 معــرض  أن  يذكــر   
للمــرة األولــى وهــو معــرض مبتكــر يركــز 
الجامعــات  ضــم  علــى  األساســي  بالشــكل 
فــي  المعتمــدة  التدريبيــة  والمعاهــد 
المؤسســات  هــذه  لتطــرح  واحــد،  مــكان 
فــي  المتاحــة  وتخصصاتهــا  برامجهــا 
مختلــف القطاعــات، حيــث المعــرض لقــاء 
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة الرائدة 

تحــت  المحتمليــن  والمتدربيــن  بالطلبــة 
ســقف واحد، ويكون بمثابة منصة ســنوية 
والشــهادات  التخصصــات  مختلــف  تضــم 
تلبــي  بمقاييــس  والتدريبيــة  الجامعيــة 
أكــد  الختــام  وفــي  الجميــع.   احتياجــات 
الفعاليــات  المنظمــون علــى أهميــة إقامــة 
الهادفــة التــي تصــب فــي تطويــر الشــباب 
البحرينــي والعمل مع الجهــات المعنية في 
إبــراز طاقاتهــم وقدراتهــم فــي التخطيــط 
لمســتقبل واعد. كما شكروا جميع الجهات 
الراعيــة والداعمــة واعربــوا عــن اعتزازهم 
التعليميــة  المؤسســات  أهــم  بانضمــام 
الجمهــور  دعــوا  كمــا  للمعــرض.  المرموقــة 
الكريــم لحضــور المعــرض واالطــالع علــى 
البرامــج المعروضــة، آملين مــن المولى عز 
وجــل أن يتكلــل المعــرض بالنجــاح لتوفير 

أفضل العروض والخدمات للزائرين.

المنامة - بنا

لقاء الشركة المنظمة للمعرض بمحافظ العاصمة

السيارات اليابانية 
األكثر مبيعا.. 

والصينية األسرع 
نموا

رياض ساتر

دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع المتقاعدين والمقبلين على التقاعد لحضور 
الندوة الحوارية التي تنظمها المجموعة التنســيقية للجان بالغرفة بعنوان “المشــاركة 
االقتصاديــة للمتقاعديــن”، وذلــك يــوم األربعاء 19 يونيو 2019 من الســاعة 4:00 حتى 
7:00 مساء بقاعة المملكة ببيت التجار، والتي ستتناول مناقشة مستقبل المتقاعدين 
ضمن برنامج التقاعد االختياري الذي طرحته حكومة البحرين مؤخرًا، بهدف توجيههم 
للمســار الصحيح عبر اســتثمار هذه المرحلة بأمثل الطرق وقيادتهم نحو طريق ريادة 

األعمال في سبيل دعم وتنمية المجال االقتصادي. 

الجلســات  مــن  عــددًا  النــدوة  ســتتضمن 
الحواريــة التي ســتتناول المحــاور التالية: 
مفهــوم ريــادة األعمــال، وكيفيــة تأســيس 
مــع  نجــاح  التجاريــة، وقصــص  المشــاريع 
رواد األعمال، إلى جانب التركيز على نشــر 
ثقافــة “اإلبــداع” و”الشــراكة” عبــر تشــجيع 
المتقاعديــن علــى فتــح شــراكات تجاريــة 
مع بعضهم البعــض والتركيز على النواحي 
اإليجابيــة الناتجــة عــن ذلــك، للخوض في 

مجاالت أخرى مغايرة للمجاالت الحالية.
ســيديرها  الحواريــة  الحلقــات  أن  يذكــر 
عــدد مــن المعنييــن والخبــراء فــي مجــال 
عــن  ممثليــن  بمشــاركة  األعمــال  ريــادة 
عــدد مــن الــوزارات والهيئــات المعنيــة في 
المملكــة كالمجلــس األعلــى للمــرأة، ووزارة 
ومنظمــة  والســياحة،  والتجــارة  الصناعــة 
األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومجلس 
العمــل  وصنــدوق  االقتصاديــة،  التنميــة 

“تمكيــن”، وبنــك البحرين للتنميــة، وديوان 
الخدمــة المدنيــة، والهيئــة العامــة للتأميــن 
االجتماعي، وعدد من الجهات األخرى ذات 
العالقة. كما ســيتم عقد لقاءات استشارية 
مــع حاضنــات ومســرعات األعمــال وعــدد 

مــن ممثلي اللجان الدائمــة بالغرفة وكذلك 
عــدد من الجهــات الحكومية، بهدف تقديم 
االستشــارة للمتقاعديــن الراغبين في فتح 
مشــاريع تجاريــة فــي مختلــف المجــاالت 

والقطاعات.

السنابس - الغرفة

“الغرفة” تناقش “المشاركة االقتصادية للمتقاعدين”

علي الفردان

تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بإدارة الشؤون  «
القانونية لقاًء تعريفيًا حول إجراءات تقديم المنازعات التجارية 
وتسويتها بالغرفة، وذلك يوم األربعاء الموافق 12 يونيو 2019 

من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهراً بقاعة الرواد بمقر 
بيت التجار، وذلك في إطار حرص الغرفة على تعريف أعضائها 
الكرام بما تقدمه من خدمات وسعيها للمساهمة في تيسير 

أعمالهم وتذليل التحديات التي تواجههم بكفاءة وفعالية.

وفي هذا الصدد فقد دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع  «
أعضائها ومنتسبيها وكافة المهتمين والمعنيين لحضور 

هذا اللقاء المهم، والذي سيسلط الضوء على إجراءات تقديم 
المنازعات التجارية وتسويتها بالغرفة بما يسهم في تسوية 

هذه المنازعات بشكل ودي بين أطرافها وفقًا لما ينص عليه 
قانونها والئحته التنفيذية، مبينًة أن تنظيم هذا اللقاء يهدف 

إلى تعزيز الثقافة والوعي القانوني بين أعضاء الغرفة والتعريف 
بأبرز الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون القانونية.

“الغرفة”: لقاء بشأن المنازعات التجارية
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فرضــت هيئــة تنظيــم االتصاالت رســوما بقيمة 35 ألف دينار على الترخيص الممتاز لشــبكة البنيــة التحتية الثابتة لالتصاالت. 
وأصدر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت، الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، قرار رقم )3( لسنة 2019، 
بتعديل بعض أحكام الالئحة التنظيمية بشأن الرسوم التي تفرضها الهيئة على التراخيص والخدمات األخرى الصادرة بالقرار 

رقم )7( لسنة 2017.

وكان مجلــس الــوزراء وافــق فــي شــهر 
رســم  اســتحداث  علــى  الماضــي  مايــو 
للترخيص الممتاز لشــبكة البنية التحتية 
الثابتــة لالتصــاالت، وذلــك انســجامًا مــع 
لالتصــاالت  الرابعــة  الوطنيــة  الخطــة 
لتطويــر  مبــادرات  مــن  تضمنتــه  وبمــا 
البنيــة التحتيــة لالتصاالت فــي البحرين 
ومــن ضمنها إنشــاء شــركة لشــبكة البنية 

التحتية الثابتة لالتصاالت.
تعديــل  علــى  الــوزراء  مجلــس  ووافــق 
بعــض أحــكام الالئحــة التنفيذيــة بشــأن 
تنظيــم  هيئــة  تفرضهــا  التــي  الرســوم 
االتصــاالت علــى التراخيــص والخدمات 

رســم  باســتحداث  وذلــك  األخــرى 
للترخيص الممتاز لشــبكة البنية التحتية 
الثابتة لالتصاالت وإضافة هذه الرســوم 

إلى الجدول رقم )1(.
الرابعــة  الوطنيــة  الخطــة  وترســم 
قطــاع  سياســة  مالمــح  لالتصــاالت 
القادمــة  ســنوات  للثــالث  االتصــاالت 
بهدف تطوير البنيــة التحتية لالتصاالت 
وتغطيــة المملكة بشــكل شــامل باأللياف 
البصرية فائقة الســرعة بمــا يتيح تقديم 
ممــا  معقولــة  وبأســعار  عاليــة  ســرعات 
االقتصــادي  التطويــر  فــي  ستســاعد 

للمملكة.

وتؤكد الخطة على أن تنفيذ استراتيجية 
الحكومــة وسياســاتها العامــة فــي قطاع 
اســتكمال  هــي  وتطويــره  االتصــاالت 
أحرزهــا  التــي  والنجاحــات  لإلنجــازات 
هــذا القطاع بما يعزز االزدهار البحريني، 
وللمحافظــة علــى المركــز الريــادي الــذي 
تبوأتــه المملكــة فــي قطــاع االتصــاالت، 
الصــدارة  هــذه  علــى  للحفــاظ  والســعي 
فــي مقدمــة  لتصبــح  البحريــن  وتمكيــن 

الدول في هذا المجال.
الرابعــة  الوطنيــة  الخطــة  وتشــتمل 
لالتصاالت التــي اعتمدها رئيس الوزراء 
على ثمانية محاور أساسية وهي: تطوير 

البنية التحتية لخدمات النطاق العريض 
الشــاملة فائقة الســرعة، تعزيز المنافســة 
االتصــاالت  خدمــات  فــي  المســتدامة 
واألنظمــة  الشــبكات  وتطويــر  المتنقلــة 
وتحديــد  الخدمــات،  أفضــل  لتقديــم 
بكفــاءة  التــرددي  الطيــف  وتخصيــص 
وتطوير البنية التحتية الالسلكية بحيث 
يكــون هنــاك االســتخدام األمثــل للطيف 
التــرددي الــذي يعــود بالنفع علــى القطاع 
والمملكة، تعزيز أمن الشــبكات وخدمات 
مســتوى  ورفــع  اإللكترونيــة  االتصــاالت 
مراجعــة وتحســين  المســتهلكين،  وعــي 
االتصــاالت،  لشــبكات  الدولــي  الربــط 
تطبيقــات  إلــى  النفــاذ  وتعزيــز  تحســين 
إلــى  باإلضافــة  اإلنترنــت،  وخدمــات 
تطويــر البحريــن كمركــز إقليمــي لتقنيــة 
إلــى  باإلضافــة  واالتصــاالت  المعلومــات 
تحسين مركزها في مؤشرات االتصاالت 

فــي  المحليــة  القــدرات  وبنــاء  الدوليــة 
قانــون  ومراجعــة  االتصــاالت،  قطــاع 

لمواكبــة  القانــون  لتحديــث  االتصــاالت 
تطورات القطاع الحديثة.

رسوم الترخيص للبنية التحتية الثابتة لالتصاالت
ــيــة الـــرابـــعـــة” ومــبــادراتــهــا لــتــطــويــر الــقــطــاع ــوطــن ــة ال ــط ــخ انــســجــامــا مـــع “ال

تعتــزم المملكــة العربيــة الســعودية إجــراء تغييــرات هيكليــة على لوائح وأنظمــة نظام مقدمي خدمــة حجاج الخارج، وذلك فــي أعقاب موافقة مجلس الوزراء الشــهر 
الماضي على الالئحة الجديدة، وفقًا لبيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة.

الجديــدة  الالئحــة  إن  األحــد،  أمــس  الســفارة  وقالــت 
تهــدف إلــى رفــع كفــاءة العامليــن فــي مجــال خدمــة 
أربــاب  شــركات  هيكلــة  وإعــادة  الرحمــن،  ضيــوف 
الطوائــف؛ للتحــول مــن مؤسســات أفراد إلى شــركات، 
وتصنيــف  وحوكمتهــا،  رســملتها  خــالل  مــن  وذلــك 

الخدمات التي تقدمها نوعًا وكمًا.
المقبلــة  األيــام  فــي  تصــدر  أن  الُمقــرر  “مــن  وتابعــت 
األنظمــة  مــن  عــدد  إلغــاء  علــى  الســامية  الموافقــات 

الخاصــة بخدمــة الحجــاج عقــب مضــي مــا يقــارب 85 
سنة من تاريخ صدورها”.

وأشــارت إلــى أن األنظمــة التــي ســيتم إلغاؤها، تشــمل 
نظــام المطوفيــن الــذي الصــادر عــام 1367هـــ الموافــق 
الجــاوة  ومشــايخ  المطوفيــن  وكالء  ونظــام   ،1948

الصادر عام 1367هـ.
كما تشــمل نظام هيئة األدالء بالمدينة المنورة الصادر 
عــام 1356هـــ الموافــق 1937، إضافة إلــى إلغاء قواعد 

واألدلــة  والــوكالء  المطوفيــن  أفــراد طوائــف  تأديــب 
والزمازمة الصادر عام 1400هـ الموافق 1980.

نظــام  علــى  بالموافقــة  الــوزراء  مجلــس  قــرار  وجــاء 
مقدمــي خدمــات حجــاج الخــارج، وفقًا للبيــان، بهدف 
هيكلــة  وإعــادة  المؤسســي،  التحــول  مبــدأ  تطبيــق 
مؤسسات أرباب الطوائف، وبما يتناسب مع التغييرات 

االقتصادية العالمية.
كمــا يهــدف كذلك إلى تفعيل دور الشــراكة مــع القطاع 

الخاص لتحسين جودة الخدمات، والعمل على توسيع 
قاعدة المشاركة، واستقطاب الكفاءات من المواطنين 

الراغبين في العمل.
وأصــدرت الســلطات بالســعودية توجيهــات باســتمرار 

العمــل فــي القرارات واألوامــر المتعلقــة بآليات تحديد 
المقابل المالي واســتحصاله إلى حين صدور التصنيف 
النوعي والكمي للخدمات، وآليات تســعيرها من وزارة 

الحج والعمرة.

السعودية: تغييرات هيكلية مرتقبة ألنظمة خدمة الحجيج
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تريليون دوالر

ألف دينار

أصـــول صناديـــــــق الخليـــــــج السياديــــــة
2010 الــــــــعــــــــام  مـــــنـــــذ   %  10 مــــــــن  بـــــأكـــــثـــــر  ارتــــــفــــــعــــــت 

ارتفعت األصول المدارة للصناديق الســيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 10 %، وذلك منذ عام 2010، وفق البيانات 
الصــادرة عــن معهــد صناديــق الثــروة الســيادية، ومارمــور مينا إنتليجنــس )مارمور(، الــذراع البحثي لشــركة المركز المالــي الكويتي 

“المركز”.وأظهرت البيانات أن إجمالي أصول المارة للصناديق السيادية الخليجية وصل إلى 2.3 تريليون دوالر خالل عام 2018.

وكشــفت البيانــات أنــه كجــزء مــن توجــه 
الحكومــات الخليجية إلى تقليل اعتمادها 
على القطــاع الهيدروكربوني، اتجهت تلك 
الحكومات لتنويع مصادر دخلها، من خالل 
رأس  احتياطيــات  مــن  كبيــر  جــزء  رصــد 
المــال المجمــع على مــر الســنوات الماضية 
إلــى االســتثمار حــول العالم.ونــوه المعهــد 
بأن دول الخليج نفذت تلك االستراتيجية 
مــن خالل صناديق الثروة الســيادية، التي 
أصبحت من أكبر 20 صندوقًا سياديًا على 

مستوى العالم.
وتحتــل هيئــة أبوظبــي لالســتثمار المركــز 
بيــن  عالميــًا  والثالــث  خليجيــًا،  األول 
تقتــرب  إذ  الســيادية،  الثــروة  صناديــق 

محفظة أصولها من 700 مليار دوالر.
وحسب بيانات المعهد، سيطرت السعودية 

وقطــر علــى معــدالت النمــو المركــب بيــن 
صناديــق المنطقة، بواقــع 19.2 %، و20.9 
% علــى التوالــي، وذلــك منــذ عــام 2010 

وحتى العام الماضي.

قطاعات االستثمار
أبوظبــي  مــن  كالً  أن  التقريــر  وأوضــح 
والكويــت وقطــر تمتلــك محفظــة متنوعة 
األســهم،  اســتثمارات  مــن  جيــد  بشــكل 
االســتثمار  وأدوات  الثابــت،  والدخــل 
البديلة كالعقارات، واألسهم الخاصة.ونوه 
بــأن هيئــة أبوظبــي لالســتثمار تســتهدف 
المــدى  علــى  مســتقرة  عوائــد  تحقيــق 
الطويــل، وتلتزم هيئة االســتثمار الكويتية 
األجــل،  طويــل  اســتثمار  باســتراتيجية 
والدوليــة  المحليــة  األســواق  مســتهدفة 

لتوفير بديل االحتياطات النفط.
دبــي  مؤسســة  أن  إلــى  البيــان  وأشــار 
لالســتثمار تمتلــك جزءًا كبيــرًا من أصولها 
تتطلــب  المصرفيــة  عملياتهــا  ألن  نقــدًا، 
إيــداع جــزء مــن احتياطياتهــا لــدى البنــك 
يمتلــك  بينمــا  تنظيمــي،  كشــرط  المركــزي 
الســعودي  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق 
بيــن  المحليــة  لألســهم  تخصيــص  أعلــى 

نظرائه في دول مجلس التعاون.
العــام  االســتثمارات  صنــدوق  وتأســس 
الســعودي فــي عــام 1971؛ لتقديــم الدعــم 
األهميــة  ذات  للمشــروعات  التمويلــي 
االســتراتيجية لالقتصــاد الســعودي، وكان 
أحد األدوات االســتثمارية للحكومة، وركز 
الصندوق اســتثماراته في األسهم المحلية 
الشــركات  ودعــم  التمويــل  توفيــر  بهــدف 

التنويــع  علــى  البلــد  ومســاعدة  المحليــة، 
بعيدًا عن الهيدروكربونات.

أكبــر  فــي  بحصــص  الصنــدوق  ويحتفــظ 
فــي  الماليــة  والمؤسســات  الشــركات 
)أكبــر منتــج  بمــا فيهــا ســابك  الســعودية، 

األوســط(،  الشــرق  فــي  للبتروكيماويــات 
وشــركة  الســعودية،  االتصــاالت  وشــركة 
جانــب  إلــى  للمعــادن،  العمالقــة  التعديــن 
حصــص فــي اثنيــن مــن أكبــر البنــوك فــي 
البــالد، وهما التجــاري الوطني، ومجموعة 

سامبا.
العــام  وحتــى   2013 عــام  مــن  وبالفتــرة 
الســابق قــام الصندوق الســعودي بتوســيع 
حجــم اســتثماراته الدوليــة مــن 1 %، إلــى 

10 % من إجمالي أصوله.

الكويت - مباشر

توزيع أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون في 2018

قــال كبــار المســؤولين المالييــن لمجموعــة العشــرين أمــس األحــد إن التوتــرات التجاريــة والجيوسياســية ”تفاقمــت“ بما يزيد 
المخاطر المحدقة بتحسن النمو العالمي لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة لحل النزاع التجاري المحتدم بين الواليات المتحدة 
والصيــن. وبعــد مفاوضــات شــاقة كادت ُتجهــض إصدار بيــان، أكد وزراء الماليــة ومحافظو البنوك المركزيــة المجتمعون في 
فوكــوكا بجنــوب اليابــان علــى اللهجة ذاتهــا الصادرة عن اجتماع بوينس أيرس في ديســمبر الماضي والتي قدمت دعما فاترا 

لنظام تجاري متعدد األطراف يقوم على قواعد متفق عليها.

وقــال المســؤولون فــي البيــان الختامــي 
العالمــي  ”النمــو  فوكــوكا  الجتماعــات 
يســتقر فيما يبــدو، ومن المتوقع بشــكل 
عام أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت 

الحق هذا العام وفي 2020“.
وأضــاف ”بيــد أن النمــو مــا زال منخفضا 
والمخاطــر مــا زالــت تميــل إلــى االتجــاه 
التوتــرات  أن  هــو  واألهــم  النزولــي. 

اشــتدت.  والجيوسياســية  التجاريــة 
ســنواصل التصدي لتلك المخاطر ونقف 
علــى أهبــة االســتعداد التخــاذ مزيــد من 

اإلجراءات“.
وقــال البيــان إن كبــار مســؤولي الماليــة 
علــى  اتفقــوا  العشــرين  بمجموعــة 
 2020 بحلــول  مشــتركة  قواعــد  وضــع 
اســتغلتها شــركات  التــي  الثغــرات  لســد 

فيســبوك  مثــل  العمالقــة  التكنولوجيــا 
ضرائــب  مدفوعــات  لخفــض  وجوجــل 

الشركات.
وتضمــن البيــان تعهدات بزيادة شــفافية 
الدين من جانب المقترضين والمقرضين 
أكثــر  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  وجعــل 
استدامة، وهي مبادرة أطلقت في ضوء 
الشكاوي من أن مبادرة الحزام والطريق 

الــدول  العمالقــة تثقــل كاهــل  الصينيــة 
الفقيرة بديون تعجز عن سدادها.

لكن الصيغة النهائية للبيان حذفت فقرة 
مقترحــة عن ”االعتراف بالحاجة الملحة 
لحــل التوترات التجاريــة“ كانت مدرجة 
في مســودة ســابقة جرت مناقشتها يوم 

السبت.
ُيظهــر حذف الفقرة، الذي قالت المصادر 
إنــه جــاء بإصرار من الواليــات المتحدة، 
رغبــة واشــنطن فــي تجنــب أي عوائــق 
بينما تزيد الرســوم الجمركية على السلع 
الصينية. وخال البيان أيضا من أي إقرار 
بــأن النزاع التجاري اآلخذ في االشــتداد 
بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن يضــر 

بالنمو االقتصادي العالمي.

وقالــت  مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي، 
علــى  ”شــددت  إنهــا  الجــارد،  كريســتين 
لحــل  القصــوى  األوليــة  منــح  ضــرورة 
التوتــرات التجاريــة الحاليــة“ فــي حيــن 
قواعــد  تحديــث  علــى  العمــل  يجــري 

التجارة العالمية.
وقــال وزيــر الخزانــة األمريكــي ســتيفن 
منوتشــين إن النــزاع التجــاري لــن يؤثــر 
الحكومــة  وإن  األميركــي  النمــو  علــى 
ســتتخذ إجــراءات لحماية المســتهلكين 

من زيادة الرسوم الجمركية.
بنــك  محافــظ  مــع  منوتشــين  واجتمــع 
الشــعب الصينــي يــي قانــغ أمــس األحد، 
وهــو أول اجتمــاع مــع مســؤول أميركي 
وقــال  شــهر.  خــالل  المســتوى  رفيــع 

منوتشــين في تغريدة إنــه عقد اجتماعا 
”بنــاء“ حيث أجرى ”مناقشــات صريحة“ 
بشــأن قضايا التجــارة، لكن دون التطرق 

إلى التفاصيل.
وكان اجتمــاع مجموعــة العشــرين فــي 
بوينــس أيرس في ديســمبر 2018 أطلق 
هدنــة تجاريــة مدتهــا خمســة أشــهر بين 
إلتاحــة  والصيــن  المتحــدة  الواليــات 
الفرصــة لمفاوضــات بيــن البلديــن إنهــاء 

الحرب التجارية اآلخذة في التصاعد.
مأزقــا  واجهــت  المحادثــات  تلــك  لكــن 
الشــهر الماضــي، ممــا دفــع الجانبيــن إلى 
تبادل فرض مزيد من الرسوم الجمركية 
على الســلع مــع اقتراب النــزاع من نهاية 

عامه األول.

فوكوكا )اليابان( - رويترز

“العشرين” تشير لتفاقم النزاع التجاري وال تدعو لحل

الرياض - مباشر

زينب العكري
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درة 1

محجوز تم البيع

COM RHA B3* SP

 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

هام 
جًدا

أرض تم استخراج إجازات بناء وبعضها 35
تم الشـــروع بالبنـــاء 

فيلتين قيد ا¡نشــاء( تم الحجز)
فلل قيد ا¡نشاء6

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
تحديث

 |  02

99237.52666,468

1042202559,202

1052202559,202

1062202559,202

1102202559,202

1112202559,202

1122202559,202

1132202559,202

132288.42680,713

133238.32666,692

1362202559,202

1572202559,202

161288.42680,713

162288.42680,713

1652202559,202

1662202559,202

1672202559,202

1702202559,202

1712202559,202

1722202559,202

177329.82692,299

181305.32685,442

190238.32666,692

2052202661,570

2192202661,570

221359.226100,527

|  01

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

10504BOOKED

2549030158,230

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

109362.427105,323

127311.42790,501
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
اتش آر ون لإلستشارت ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )66767( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة المشاحيف لألنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة اكسيوم الدارة المقاهي والمطاعم ش.ش.و لمالكها السيد 
وينديماجنج تاديسي سيبوكا

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد/ عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس  باعتباره المصفي القانوني لشركة اتش 
آر ون لإلستشارت ذ.م.م المسجلة كشركة ذات مسؤلية محدودة  بموجب القيد 
رقم، طالبا  إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ اكرم علي احمد صالح احمد الدرازي  باعتباره المصفي القانوني لش���ركة 
المش���احيف لألنش���طة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع ذ.م.م المس���جلة 
كشركة ذات مسؤلية محدودة  بموجب القيد رقم 104045، طالبا  إشهار انتهاء 
أعم���ال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 لس���نة 

.2001

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ WONDIMAGNG TADESSE SEBOKA  باعتب���اره المصف���ي القانوني 
لش���ركة اكس���يوم الدارة المقاهي والمطاعم ش.ش.و لمالكها السيد وينديماجنج 
تاديس���ي س���يبوكا المس���جلة كش���ركة الش���خص الواح���د  بموج���ب القي���د رق���م 
89955-1، طالبا  إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليها الس���يد جاس���م حمدي ابراهيم الش���يبة المالك ل���� كاليبر 7 
للساعات والمجوهرات )مؤسسة فردية( المسجلة بموجب القيد رقم 
129722، يطلب تحويل  المؤسس���ة الفردية المملوكة له إلى  ش���ركة 
ش���ركة تضامن برأس���مال وق���دره 2000 دينار بحرين���ي وذلك لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. جاسم حمدي ابراهيم الشيبة

2. عالء ابراهيم باقر جاسم رضي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )66447( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة تضامن

القيد: 129722 

 تاريخ: 2/6/2019
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اختطاف عاملين 
لبنانيين في نيجيريا

أكد متحدث باسم الشرطة النيجيرية، أمس 
األحد، أن مسلحين خطفوا عاملين لبنانيين 

كانا يعمالن في شق طريق بوالية ريفرز 
الغنية بالنفط جنوبي البالد. وقال متحدث 

الشرطة نامدي أوموني، إن “العاملين خطفا 
الجمعة من موقع في منطقة أندوني”.

وأضاف: “جرى استدعاء البعض 
الستجوابهم ونأمل في أن نقترب من 

أحد المستهدفين الرئيسيين بحلول نهاية 
اليوم”. وتشيع عمليات الخطف في منطقة 

الدلتا المنتجة للنفط حيث تقع والية ريفرز، 
ففي شهر أبريل الماضي خطف مسلح 

اثنين من العمال األجانب من منصة نفطية 
مما دفع بشرطة الوالية إلى تعزيز األمن 

في المنطقة.

اإلمــارات: أي اتفاق مع طهران يجب أن يشــمل دول المنطقة

السعودية: إيران وراء تفجيرات الفجيرة

قال وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ عبدهللا بن زايد، إن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يشمل دول المنطقة، بحيث تكون طرًفا فيه. وأضاف الشيخ عبد 
هللا بن زايد في مؤتمر صحافي من أبوظبي، مع نظيره األلماني، أمس األحد: “يجب أن يشمل أي اتفاق مع إيران باإلضافة إلى الملف النووي، وقف دعمها لإلرهاب 

وبرامج الصواريخ البالستية”.

الســعودية  منــدوب  قــال  ذلــك،  إلــى 
المتحــدة عبــدهللا  األمــم  لــدى  الدائــم 
المعلمي إن إيران تقف وراء تفجيرات 
الفجيرة، معتبًرا أنها “أرادت أن ترســل 
رســالة معينة” من الهجوم على السفن 

الـ4 قبالة سواحل اإلمارات.
 وأوضــح المعلمــي لقناة “الحــدث”، أن 
لــدى الريــاض “قناعــة بــأن إيــران تقف 
وراء اســتهداف الســفن قبالة سواحل 
أن  نســتبعد  “ال  مضيًفــا:  اإلمــارات”، 
يكــون لــدى واشــنطن أدلــة عــن الجهة 

المتورطة في الهجوم على السفن”.
وكان المعلمــي أكــد فــي وقــت ســابق 
أن “هنــاك مــا يكفــي مــن األدلــة إلثبات 
طالــت  التــي  المنســقة  الهجمــات  أن 
4 ناقــالت نفــط صبــاح يــوم 12 مايــو 
تتســق  الفجيــرة  مينــاء  قبالــة   2019

مــع نمــط التصــرف المعتاد مــن النظام 
اإلرهــاب  رعايــة  شــأن  فــي  اإليرانــي، 
والتخريب ونشــر الفوضــى في أماكن 

عديدة”.
 وأبلغــت اإلمــارات مجلــس األمن يوم 
الخميــس بأن إحــدى الدول تقف وراء 
العمليــة علــى األرجــح، لكنهــا لــم تذكر 

اسم هذه الدولة التي تشك.
الخارجيــة  وزيــر  أوضــح  جانبــه،  مــن 
اإلماراتــي أن الحادث الــذي وقع قبالة 
التوتــر فــي  “يرفــع  الفجيــرة  ســواحل 
المنطقــة، ويمثــل اعتداء على ســالمة 

المالحة الدولية”.
والســعودية  اإلمــارات  أن  وأوضــح   
التحقيــق  فــي  تســتمر  والنرويــج 
بشــأن الحــادث، إلفــادة مجلــس األمن 

بتفاصيل االعتداء.

وفــي يونيــو الجــاري، أخطــر الممثلون 
لــكل  المتحــدة  األمــم  لــدى  الدائمــون 
مــن اإلمــارات والنرويــج والســعودية، 
األوليــة  بالنتائــج  األمــن  مجلــس 

للتحقيقات فيما يخص الهجمات.
بهــذه  تأثــرت  التــي  الــدول  وأكــدت   
علــى  خطــًرا  تمثــل  أنهــا  الهجمــات، 
المالحــة االقتصاديــة الدوليــة، وأمــن 
ا، كما تهّدد الســالم  توفير الطاقة عالميًّ

واألمن العالميين.
 وأفــاد الشــيخ عبــد هللا بــن زايــد أنــه 
قضايــا  األلمانــي،  نظيــره  مــع  ناقــش 
تتعلق بإيران واليمن وليبيا وفلسطين. 
األلمانــي  الخارجيــة  وزيــر  وأوضــح 
ھایكــو مــاش، أن برليــن تتواصــل مــع 
طهــران بشــأن التزاماتها وفــق االتفاق 
عليــه.  للحفــاظ  وتســعى  النــووي، 

“ســأبلغ  األلمانــي:  المســؤول  وأوضــح 
إيــران )اليــوم االثنين( برفــض االتحاد 

األوروبي لبرامجها الصاروخية”.
وأضــاف مــاش أن ألمانيــا تعمــل علــى 
تخفيــف التوتــرات فــي المنطقــة، وال 

تريد أي تصعيد عسكري.
أن  فــي  برليــن  رغبــة  إلــى  أشــار  كمــا 
يتــم إحــراز تقدم فــي تطبيــق اتفاقية 
ودعمهــا  اليمــن،  بشــأن  ســتوكهولم 

لمبادرة األمم المتحدة لحل األزمة.
 4 تعرضــت  الماضــي،  مايــو  وفــي 
ســفن شــحن تجاريــة مدنيــة مــن عدة 
جنسيات، لعمليات تخريبية في خليج 
ُعمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب 
من إمــارة الفجيرة وبالقرب من المياه 
االقتصاديــة  الميــاه  وفــي  اإلقليميــة 

اإلماراتية.

عواصم ـ وكاالت

أبوجا ـ رويترز

وزيرا خارجية اإلمارات وألمانيا اتفقا على خطورة إيران على المنطقة

رام اهلل ـ وفاواشنطن ـ أ ف بلندن ـ أ ف ب

األوفــر  المرشــح  بوريــس جونســون،  قــال 
ــا لخالفــة تيريزا ماي فــي زعامة حزب  حظًّ
الــوزراء  ورئاســة  البريطانــي  المحافظيــن 
39 مليــار جنيــه  إنــه ســيعلق دفــع  الحًقــا، 
استرليني )50 مليار دوالر( سبق أن وافقت 
لندن على تسديدها لالتحاد األوروبي فيما 
له صلة باالنفصال عن التكتل إلى أن يقدم 

شروًطا أفضل للخروج.
وأكــد االتحاد األوروبي مــراًرا أنه لن يعاود 
بحــث اتفــاق الخــروج الذي توصــل إليه مع 
مــاي فــي مايــو مــن العــام الماضــي، والــذي 
ثــالث  البريطانيــون  المشــرعون  رفضــه 
مــرات ممــا دفع رئيســة الوزراء إلــى إعالن 
اســتقالتها هذا الشــهر. وبوريس جونسون، 
الــذي شــغل منصــب وزيــر الخارجيــة فــي 
حكومــة ماي، يحظى بشــعبية بيــن أعضاء 
حــزب المحافظيــن الذين ســيختارون أحد 
مرشحين ســيحصالن على أعلى األصوات 
مشــرعو  يجريهــا  اقتراعــات  سلســلة  فــي 

الحزب في األسابيع المقبلة.

وقــال جونســون لصحيفــة صنــداي تايمــز 
“دائًمــا مــا اعتقــدت بأن مــن الغريــب للغاية 
أنــه ينبغــي لنــا الموافقــة علــى تحريــر هــذا 
الشــيك الضخــم قبــل التوصــل إلــى اتفــاق 
نهائــي. لكــي تتوصــل إلــى اتفاق جيــد فإن 

المال أداة حل عظيمة”.
 ومــن المقــّرر أن تغــادر بريطانيــا االتحــاد 
فــي 31 أكتوبــر إذا لــم يقــر البرلمــان اتفــاق 
الخــروج، ولــم تطلب الحكومــة تأجيالً آخر 
ممــا يهــدد بحــدوث اضطرابــات اقتصاديــة 
جراء االنســحاب دون اتفاق. ويمثل المبلغ 
وســتدفعه  لالتحــاد  بريطانيــة  التزامــات 
لنــدن علــى مدى عدة ســنوات وفًقــا التفاق 

الخروج الذي تفاوضت عليه ماي.

تصــّدر جو بايــدن نائب الرئيــس األميركي 
الســابق قائمــة المتنافســين الديمقراطيين 
الواليــات  لرئاســة  الحــزب  ترشــيح  علــى 
الناخبيــن  لــرأي  اســتطالع  فــي  المتحــدة 
بواليــة أيــوا، فيمــا يتنافــس كل مــن بيرني 
ســاندرز وإليزابيــث وارن وبيــت بوتيجيج 

على المركز الثاني.
وأظهــر اســتطالع للــرأي أجرتــه دي مويــن 
ريجيســتر وســي.إن.إن وميديــا كــوم أيوا 
الديمقراطييــن  الناخبيــن  مــن   %  24 أن 
المحتمليــن في والية أيــوا يفضلون بايدن 

كخيار أول بالنسبة لهم.
وتدّشــن أيوا ســباق الترشــيحات الرئاسية 

في فبراير المقبل.
ويفضــل 16 % ممــن شــملهم االســتطالع 
الســناتور األميركــي، بيرنــي ســاندرز، فــي 
وارن  األميركيــة  الســناتور  حيــن حصلــت 
بلديــة  رئيــس  وبوتيجيــج   %  15 علــى 
ســاوث بند بواليــة إنديانا على 14 %، ولم 
يصل أي من المرشحين اآلخرين إلى نسبة 

.% 10
ا  ويتنافــس أكثر من 20 مرشــًحا ديمقراطيًّ
علــى فرصــة منافســة الرئيــس الجمهوري، 
ا تدشين  دونالد ترامب، الذي سيعلن رسميًّ
حملة انتخابه لفترة جديدة في 18 يونيو.

معظــم  تصــدر  فــي  مســتمر  وبايــدن   
واســتطالعات  الوطنيــة  االســتطالعات 
الواليــات منــذ دخوله الســباق أواخر أبريل 

الماضي.
خلــف  الثانــي  المركــز  فــي  ســاندرز  وحــل 

بايدن في معظم االستطالعات.
يذكر أن االستطالع األخير تم إجراؤه في 
الفتــرة مــن الثاني إلى الخامــس من يونيو 

بهامش خطأ نسبته 4 نقاط مئوية.

بصــدد  أنهــا  الفلســطينية  الســلطة  أعلنــت 
الشــكوى للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضــد 
ديفيــد  إســرائيل  لــدى  األميركــي  الســفير 
فريدمــان، علــى خلفيــة تصريحاته عن حق 
تل أبيب في ضم أجزاء من الضفة الغربية.
الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت   
فــي بيــان نشــرته أمــس األحــد وكالــة “وفا” 
الســالم  علــى  خطــًرا  يشــّكل  فريدمــان  أن 
بأنــه  إيــاه  واصفــة  المنطقــة،  فــي  واألمــن 
“مســتوطن بلباس أميركي رسمي”، وأدانت 
تصريحاتــه ومواقفــه التي تشــكل “امتداًدا 
لسياســة اإلدارة األميركية المنحازة بشــكل 
االســتعمارية  وسياســاته  لالحتــالل  كامــل 
بشــأن  الــوزارة  وتســاءلت  التوســعية”. 
المنطــق الــذي يعتمــد عليــه فريدمــان فــي 
تصريحاته األخيرة حول حق إســرائيل في 
“ضم أجزاء من الضفة وليس كل أراضيها”، 
مشــيرة إلــى أن هــذا األمــر ال يتطابــق مــع 
القانون الدولــي وواقع الوضع على األرض، 
اســتدعاء  عــدم  إزاء  اســتغرابها  وأبــدت 

هــذا “الــكالم الخطيــر” أي تســاؤالت بشــأن 
لــدى صحيفــة “نيويــورك تايمــز”  مضمونــه 

التي نشرت تصريحات فريدمان.
ورفضــت الخارجيــة الفلســطينية تصريــح 
فريدمــان عــن ســعيه إلــى تحســين ظروف 
أن  إلــى  مشــيرة  الفلســطينيين،  معيشــة 
الســفير األميركــي لــم يدخــر جهــًدا لوقــف 
للشــعب  األميركيــة  المســاعدات  كامــل 
ملــف  بانتقــاد  مخــوالً  وليــس  الفلســطيني 
حقــوق اإلنســان في األراضي الفلســطينية، 
ودولــة  المســتوطنين  يشــجع  هــو  فيمــا 
أمــالك  علــى  “االعتــداء  علــى  إســرائيل 
الشــعب الفلســطيني والتعدي علــى حرياته 

األساسية”.

فلسطين بصدد مقاضاة سفير أميركابايدن يتصدر ترشيحات الديمقراطيينجونسون يهدد برفض دفع فاتورة بريكست
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7 شوال 1440
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طرابلس ـ د ب أ

حيفا ـ وكاالت

هدنــة  بإعــالن  المتحــدة  األمــم  طالبــت 
القتــال  خلفيــة  علــى  عاجلــة  إنســانية 
المتواصــل بين قــوات “الجيش الوطني 
حفتــر  خليفــة  المشــير  بقيــادة  الليبــي” 
ا في  وحكومــة الوفاق المعترف بها دوليًّ

العاصمة طرابلس.
 وجــاء هــذا الطلب على لســان المبعوث 
األممي الخاص إلى ليبيا غســان ســالمة 
أثنــاء زيارتــه التفقديــة إلى مدرســة أبو 
ذر الغفــاري في حــي األندلس بطرابلس 

والتــي تســتقبل النازحيــن عــن مناطــق 
القتال في ضواحي العاصمة.

وذكــرت البعثــة األمميــة فــي ليبيــا على 
حســابها الرســمي في “تويتر” أن سالمة 
“طالــب بهدنــة إنســانية عاجلــة وبزيادة 

الدعم المقدم للنازحين”.
ا  عســكريًّ تصعيــًدا  طرابلــس  وشــهدت 
ا منــذ أبريــل إثــر بــدء قــوات حفتــر  حــادًّ
معقــل حكومــة  المدينــة،  نحــو  الزحــف 

الوفاق.

أعلنت البحرية اإلسرائيلية أمس األحد، 
ســيطرتها علــى ســفينة نقــل تركية على 
بعــد بضعة كيلومترات مــن ميناء حيفا، 
بعد ســاعات من وقوع حدث أمني على 

متنها.
الجيــش  باســم  المتحــدث  وأوضــح   
اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي أن مجهولين 
قامــوا بإشــعال النار في ســفينة تجارية 
أجنبيــة، مشــيًرا إلــى أن الحــادث تحــت 
الســيطرة ويخضع للمراقبة من البحرية 

اإلسرائيلية.
 وذكرت مصادر إسرائيلية أنه “اتضح أن 
هناك أشــخاًصا صعدوا إلى الســفينة من 
دون علم الطاقم وتشــاجروا مع أفراده، 
مــا أدى إلــى انــدالع حريــق علــى متنهــا 

تطّلب تدخل البحرية اإلسرائيلية”.
وقالت مصادر أخرى إن “هناك مشتبهين 
اثنيــن، لم يتّضح إن كانا إســرائيليين أو 
تركييــن، كانــا وراء أعمــال الشــغب على 

السفينة”.

مطلب أممي بهدنة إنسانية عاجلة في ليبيا

البحرية اإلسرائيلية تسيطر على سفينة تركية

دبي ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

تقدًمــا  الوطنــي  الجيــش  قــوات  أحــزرت 
جديًدا في محافظة صعدة شمالي اليمن، 
تمكنــت خاللــه مــن تحريــر تبــة البيضــاء 
والتبــاب الســود فــي مديرية باقم شــمالي 
مــع  عنيفــة  مواجهــات  بعــد  المحافظــة، 

ميلشيات الحوثي الموالية إليران.
 وخالل المواجهات تمكنت قوات الجيش 
إلــى  الدولــي  الخــط  قطــع  مــن  الوطنــي 
باقــم، الــذي كان يمــد المليشــيات باإلمداد 

والتموين لمواقعها في المديرية ذاتها.
 وخلفــت المواجهــات قتلــى فــي صفــوف 
فــي  وخســائر  الحوثــي،  ميليشــيات 
العتــاد، كمــا أجبرت مســلحيها علــى الفرار 

والتراجع.
وحــدات  إن  عســكرية  مصــادر  وقالــت 
مــن قــوات النخبــة فــي الجيــش الوطني، 
نفــذت عمليــة نوعيــة علــى مواقــع تمركــز 
ميليشيات الحوثي في آخر المناطق التي 

تسيطر عليها، شمالي باقم.

إلــى ذلــك، جــّدد البرلمــان اليمنــي، أمــس 
األحــد، مطالبــه للحكومة الشــرعية بوقف 
مارتــن  الدولــي  المبعــوث  مــع  التعاطــي 
غريفثــس حتــى يلتــزم بقــرارات مجلــس 
األمن، والتقيد بمرجعيات الحل السياسي 
المتفــق عليهــا واللقــاءات التي ســتجريها 
وكيلــة األميــن العــام للشــؤون السياســية، 
التــي  التجــاوزات  مناقشــة  علــى  ســتركز 

تتهم الشرعية اليمنية غريفثس بارتكابها، 
ومراجعتهــا، والحصول على ضمانات من 
األمانة العامــة لألمم المتحدة بعدم تكرار 
تلــك التجــاوزات، ومنــح غريفثس فرصة 
أخيــرة لمواصلــة مهمتــه كوســيط محايد، 
جــاء ذلك عشــية وصول وكيلته للشــؤون 
السياسية روزماري دي كارلو إلى الرياض 

للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي.

فــي  األحــد  أمــس  أشــخاص  ثالثــة  قتــل 
الخرطــوم فــي أول أيام العصيــان المدني 
الذي دعا إليه قادة االحتجاجات، بحسب 
مــا أعلنت لجنة أطباء الســودان المركزية 
التــي هي جزء من منظمي التحركات في 

هذا البلد.
 وأفــادت اللجنــة أن أحــد القتلى فتى في 
العشــرين من العمــر أصيب برصاصة حية 
فــي منطقة بحــري بشــمال العاصمة، فيما 

قضى القتيالن اآلخران طعًنا بآلة حادة.
القومــي  األمــة  حــزب  زعيــم  وأكــد   
أن  أمــس،  المهــدي،  الصــادق  الســوداني، 
التصعيــد المتبــادل بيــن قــوى المعارضــة 
ســيضر  االنتقالــي،  العســكري  والمجلــس 

بالبالد.
 وقــال الصــادق المهــدي فــي مقابلــة مــع 
“التصعيــد  إن  عربيــة”،  نيــوز  “ســكاي 
علــى  ونعمــل  بالبــالد،  ســيضر  المتبــادل 
ضبــط  علــى  “نعمــل  وأضــاف:  احتوائــه”، 

تتماشــى  بصــورة  والعصيــان  اإلضــراب 
احتواء التصعيدات”.

 وتابــع: “اإلمــالء علــى أطــراف التفــاوض 
ســيؤدي إلــى تصعيــد مضــاد.. فــي رأيــي 

الوساطة اإلثيوبية ستساهم في الحل”.
 وأكد المهدي أن هناك فرصة اآلن إليجاد 
مخرج ســلمي للمواجهات، مشــيًرا إلى أن 
رئيــس الــوزراء اإلثيوبي آبــي أحمد علي، 

ومجلس الســلم واألمــن األفريقي وّحدوا 
جهودهم لتقديم حل سلمي توافقي.

االتحــاد  بمبــادرة  “رحبنــا  المهــدي:  وقــال 
األفريقي، وقدمنا لهم مقترحاتنا، والمناخ 

العام ال بد أن يكون مواتًيا”.
وكشــف المهــدي أنــه قــدم مشــروًعا لملء 
الفــراغ للحكومــة المدنية، معرًبــا عن أمله 

في قبول مشروعه.

الحوثيون خسروا خط اإلمداد في باقم جنود سودانيون في أحد شوارع العاصمة الخرطوم )أ ف ب(  

منح غريفثس “فرصة أخيرة” وترقب لقاء وكيلة غوتيريس الصادق المهــدي: التصعيد المتبادل ســيضر بالســودان

الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة في صعدة 3 قتلى بالخرطوم في أول أيام العصيان المدني



نيودلهي ـ أ ف ب

قتــل 3 مــن مؤيدي حزب الشــعب الهندي )بهاراتيا جاناتــا( اليميني الحاكم وأحد 
أنصــار حــزب محلــي فــي تبادل إلطالق النــار في واليــة البنغال الغربية، حســبما 

أعلنت الشرطة وسياسي محلي أمس األحد.

وجــرح 18 شــخًصا آخــرون علــى األقــل 
فــي المواجهات التي اندلعت في الوالية 
الواقعــة فــي شــرق الهنــد وتشــهد توتــرا 
الــوزراء  رئيــس  حــزب  أطلــق  أن  منــذ 
الهنــدي نارينــدرا مــودي العــام الماضــي 
حملتــه لالنتخابات التشــريعية األخيرة. 
المحليــة  الشــرطة  فــي  مســؤول  وقــال 
لوكالــة فرانــس بــرس إن “3 مــن القتلــى 
هــم عمــال ينتمــون إلــى حــزب بهاراتيــا 
جاناتــا والرابــع من مؤيدي حــزب مؤتمر 

ترينامول لعموم الهند”.
حــزب  فــي  القيــادي  كتــب  جهتــه،  مــن 

الشــعب الهندي موكول روي في تغريدة 
“قتلــوا  الثالثــة  العمــال  أن  تويتــر  علــى 
بالرصاص” في ساندشــخالي في البنغال 

الغربية.

وبذل حزب رئيس الوزراء الهندي  «
جهودا شاقة ليحصد عددا كبيرا من 

المقاعد في الوالية في االنتخابات 
األخيرة. وفاز بـ 18 مقعدا مقابل 

مقعدين فقط في اقتراع 2014. من 
جهته، حصل حزب “ترينامول” على 

22 مقعدا بينما فازت المعارضة 
الممثلة بحزب المؤتمر )يسار 

الوسط( على 42 مقعدا.

شنغهاي - رويترز

كشف رئيس تحرير صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، أن بكين تستعد للحد من 
بعض صادرات التكنولوجيا إلى الواليات المتحدة.

حــال  فــي  اإلجــراءات،  تلــك  وتشــير 
تطبيقهــا، إلــى أن بكيــن تــرد علــى القيود 
شــركة  علــى  واشــنطن  فرضتهــا  التــي 
“هــواوي” الصينيــة بســبب مــا وصفتــه بـــ 

“قضايا تتعلق باألمن القومي”.
تحريــر  رئيــس  جيــن،  شــي  هــو  وقــال 
الشــيوعي  للحــزب  الداعمــة  الصحيفــة 
الصيــن  إن  “تويتــر”،  علــى  الصينــي، 
“تبنــي آليــة إدارة لحمايــة تكنولوجياتهــا 
خطــوة  “هــذه  وأضــاف  األساســية”. 
رئيســة لتحســين نظامها، كما أنها خطوة 
إن  ومــا  األميركيــة.  الحملــة  لمواجهــة 
صــادرات  بعــض  تكــون  فســوف  ــق،  تطبَّ

المتحــدة  الواليــات  إلــى  التكنولوجيــا 
خاضعــة للتحكــم”. ولــم يذكــر هــو شــي 
جين في تغريدتــه أي مصادر لمعلوماته. 
وصحيفة “غلوبال تايمز” ليست صحيفة 
رســمية ناطقة بلسان الحزب الحاكم في 
الصين على الرغم من أنه من المعتقد أن 
آراءها تمثل أحيانا وجهات نظر زعمائه.

وتأتي هذه األنباء بعد أسابيع  «
من إدراج واشنطن شركة صناعة 

معدات الشبكات والهواتف الذكية 
“هواوي” في قائمة سوداء تحظر 

على الشركات األميركية مدها 
بالسلع والخدمات.

الماتي ـ أ ف ب

أوقف أمس األحد مئات المتظاهرين في كازاخستان التي تشهد أول انتخابات 
رئاســية دون مشــاركة رئيســها الســابق نور ســلطان نزارباييف، بحســب ما أكد 

صحافيون في وكالة فرانس برس.

وهذه التظاهرات هي األهم منذ 3 سنوات 
في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

بــرس  فرانــس  فــي  صحافيــون  وشــاهد 
الشــرطة وهــي توقــف مئــات المتظاهرين 
وتقودهم في ســياراتها في أكبر مدينتين 

في البالد نور سلطان وألماتي.
إلــى  ناخــب  مالييــن   10 نحــو  ودعــي 
صناديــق االقتــراع، فــي هــذه االنتخابــات 
المبكرة وغير المســبوقة فــي البالد والتي 
تأتي بعد االســتقالة المفاجئة لنور سلطان 
المرجــح  ومــن  مــارس.  فــي  نزارباييــف 
فــوز رئيــس مجلس الشــيوخ الــذي يتولى 

الرئاســة الموقتــة للبــالد قاســم جومــارت 
توكاييف.

مــع  آخريــن  منرشــحين   6 ويتنافــس 
توكاييــف البالــغ مــن العمــر 66 عامــا، لكــن 
ال أحد منهم معروف بالنسبة للرأي العام.

وتخللت الحملة االنتخابية عدة  «
تظاهرات واجهتها السلطات برّد 

عنيف، معززة قمع وسائل اإلعالم 
والمعارضين في األسابيع التي 
سبقت التصويت. ويعّد مختار 
ألبيازوف الموجود في المنفى 

أبرز معارض في البالد، وهو دعا 
لتظاهرات األحد في أنحاء البالد كافة.

“االحتقان الحزبي” يقتل 
4 أشخاص في الهند

رد صيني “عنيف” على 
أميركا بعد عقوبات “هواوي”

توقيف المئات تزامنا مع 
انتخابات الرئاسة في كازاخستان

كيم يعدم جنرااًل على طريقة “جيمس بوند”

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

يكثــر الحديــث عــن إعــدام مســؤولين كورييــن شــماليين أو اســتبعادهم فــي حملــة 
تطهير، لكنهم سرعان ما يظهروا الحًقا وقد شغلوا مناصب جديدة.

وفي أحدث حالة إعدام لمسؤول كوري شمالي، نقلت صحيفة “الميرور” البريطانية 
أن الزعيــم كيــم جونــغ أون أعــدم جنــراالً بإلقائــه فــي “حــوض ملــيء بأحد أشــرس 
أنــواع األســماك”. ووفًقــا للصحيفــة البريطانيــة، فإن الجنــرال، الذي لم يذكر اســمه، 

اُتهم بالتخطيط النقالب، لكن انتهى به المطاف لإلعدام عبر طريقة جديدة.
وتزعــم التقاريــر أن حوًضــا ممتلًئــا بســمك “البيرانا” العمــالق، تم بناؤه داخل ســكن 

كيم، ُالقي فيه الجنرال بعد قطع ذراعيه وجذعه بالسكاكين.
وبحســب المصــادر، فإنــه ليــس الواضــح مــا إذا كان الجنرال قد ٌقتل على يد ســمك 
البيرانا أم مات متأثًرا بجراحه أم غرق. وقيل إن الزعيم الكوري الشــمالي اســتلهم 
هذه الطريقة من فيلم لجيمس بوند لعام 1977 “الجاســوس الذي أجبني”، حســبما 
جاء في التقرير. واألسبوع الماضي، ذكرت شبكة )سي.إن.إن( اإلخبارية األميركية 
أن المبعــوث النــووي الكوري الشــمالي الذي قالت صحيفة كوريــة جنوبية إن بيونغ 
ا، لكنه قيد االحتجاز، ويخضــع لتحقيق في دوره في قمة  يانــغ أعدمتــه ال يــزال حيًّ

فاشلة مع الواليات المتحدة.

الماتيبكيننيودلهي

انتقــد وزيــر الخارجيــة اإليراني محمد جــواد ظريف، األوروبيين؛ بســبب ما وصفه 
عــدم تطبيــع العالقــات االقتصاديــة والتردد في إطــالق القناة المالية “اينســتكس” 
للتبــادل التجــاري مــع إيــران. ووفًقا لوكالة “إيلنا” شــبه الرســمية، فقد أشــار ظريف 
إن  قائــاًل  إليــران،  األخيــرة  األوروبييــن  المســؤولين  وانتقــادات  تصريحــات  إلــى 
“األوروبييــن ليســوا فــي وضــع كي ينتقــدوا إيران حتى فــي القضايا التــي ال تتعلق 

باالتفاق النووي، سياسات الغرب وأوروبا لم تحقق لمنطقتنا سوى الخسائر”.

وأوضــح ظريــف أنه علــى األوروبييــن تحمل 
المسؤولية تجاه تطبيع العالقات االقتصادية 
مــع إيران، قائاًل، في االتفــاق النووي النتيجة 

مهمة وليست اإلجراءات”.
وكانــت الــدول األوروبيــة قــد انتقــدت إعالن 
إيــران وقف بعــض التزاماتها بموجب االتفاق 
النــووي وتحديدها مهلــة لألوروبيين لتفعيل 
تخصيــب  إلــى  العــودة  أو  التجاريــة  القنــاة 
اليورانيــوم بنســب عاليــة واألنشــطة النووية 

األخرى تنتهك االتفاق.
كمــا يطالب األوروبيون بوقــف تجارب إيران 

الصواريــخ  تطويــر  وبرنامــج  الباليســتية 
بالنســبة  التعــاون  علــى  طهــران  ويحثــون 
للملفــات اإلقليميــة وتدخالتهــا فــي المنطقــة، 

تمهيًدا للمفاوضات مع الواليات المتحدة.
هــذا بينما اعتبر وزيــر الخارجية اإليراني في 
كلمتــه، أمــس األحد، فــي طهــران، أن “اإلدارة 
األميركيــة تقــوم مــن جهــة بزيــادة الضغــط، 
ومــن جهــة أخــرى تدعــي كذًبــا بأنهــا ترغــب 

بالتفاوض”، حسب تعبيره.
وقــال ظريــف إن “هنــاك ضرورة ليقــف العالم 
في مواجهة السياســات األحاديــة األميركية، 

وكذلــك فــي مواجهة الضغوط التي تمارســها 
على العالم اليوم”.

علــى  رًدا  اإليرانــي،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
تصريحــات برايــان هــوك المبعــوث األميركي 

الخــاص بإيــران، أن قــدرات إيران العســكرية 
وصواريخهــا ليســت “فوتوشــوب” مســتطرًدا 

بتهديد “سنرى ذلك في المستقبل”.
وكان هوك قد كشــف الفبركــة اإلعالمية التي 
يمارســها النظام اإليراني لخلــق انطباع زائف 
عــن قدراتــه العســكرية، مثــل تعديــل الصــور 
باستخدام برنامج “فوتوشوب” إلظهار تزايد 
قوتــه الصاروخيــة. وكذلــك االدعــاء بصناعة 
طائــرات مقاتلــة جديدة من خالل نشــر صور 

ُمحّرفة لطائرات قديمة.
أكــد  “إرنــا”،  اإليرانيــة  األنبــاء  لوكالــة  ووفًقــا 
ظريــف خــالل مؤتمــر صحافي، أمــس األحد، 
في طهران، أن “ترامب اتخذ سياســة الحرب 
االقتصاديــة ضدنــا وهــذه الحــرب يجــب أن 

تتوقف”.
ترفــض  بــدأت  دواًل  هنــاك  أن  إلــى  وأشــار 
سياســات الواليــات المتحــدة األحاديــة، مثل 
قرار الصين وروســيا بعدم اســتخدام الدوالر 
فــي التبــادالت االقتصادية”، مضيًفــا أن “اآلن 
نســمح  ولــن  للتناغــم  المناســب  الوقــت  هــو 
للواليات المتحدة بإتباع سياســات من جانب 

واحد ضد العالم”.

طهران ـ وكاالت

ظريف ينتقد األوروبيين لعدم تطبيع العالقات االقتصادية
ــرى ــت وس ــوب”  ــوشـ ــوتـ “فـ لــيــســت  ــا  ــن ــخ ــواري ص هــــوك:  ــات  ــح ــري ــص ت ــى  ــل ع رًدا 

دبي ـ قناة العربية

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

دبي ـ العربية نت

فــي ظــل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بإيران، ال يزال نظام الماللي 
ينتهج أســاليب عشــوائية في اإلصالح، وهذه المرة قام بإغالق 547 

مطعما ومقهى في طهران بحجة مخالفتها “المبادئ اإلسالمية”.

اإليرانيــة،  الشــرطة  قائــد  وقــال 
حســن رحيمــي، إنــه تــم “التصدي 
لمالكــي المطاعــم والمقاهــي التي 
اإلســالمية،  المبــادئ  تلتــزم  لــم 
وخــالل هــذه العمليــة تــم إغــالق 
547 مؤسســة تجاريــة وتوقيــف 

11 مخالفا”.
وأوضحــت وكالة أنبــاء فارس أن 
الحملة نفذت خالل األيام العشرة 

األخيرة.
وأشــار الموقــع اإللكترونــي لقنــاة 
بالعربيــة،  إنترناشــيونال”  “إيــران 
إلــى أن “الســبب وراء إغالق هذه 
والمقاهــي  التجاريــة  الوحــدات 
هــو تشــغيل موســيقى محظورة، 
وإيجــاد حالة مــن اللهو، خصوصا 
في الساعات المتأخرة من الليل”.

محكمــة  مشــرف  دعــا  والســبت، 
اإلرشــاد اإليرانيــة، محمــد مهــدي 

إلــى  اإليرانييــن،  محمــدي،  حــاج 
اإلبالغ عن أي “تصرف مخل” عبر 
إرســال رسائل نصية على رقم تم 

تخصيصه لهذه الغاية.
وتنظــر محكمة اإلرشــاد اإليرانية 
الثقافيــة  “الجرائــم  قضايــا  فــي 
والفساد االجتماعي واألخالقي”.

“ميــزان  لوقــع  المشــرف  وقــال 
يريــدون  “النــاس  إن  أوناليــن” 
اإلبــالغ عمــن يخرقــون القواعــد، 
لكنهــم ال يعرفــون كيفيــة القيــام 
بذلك... لقد قررنا تســريع التعامل 
لــآداب  المنافيــة  األفعــال  مــع 

العامة”.
المواطنيــن  بإمــكان  إنــه  وقــال 
اإلبــالغ عــن حــاالت مثــل “کشــف 
الحجــاب في الســيارة، أو الرقص 
المختلــط” أو “نشــر محتــوى غيــر 

أخالقي على إنستغرام”.

لمبادئ دينية.. إغالق مئات المقاهي بطهران

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن 
اإليرانــي  االقتصــاد  إن  األحــد،  أمــس  ثانــي،  آل 
يعانــي مــن ضغوط هائلة لكن طهران تعايشــت مع 

العقوبات لـ 40 عاما.
تجــري  قطــر  أن  لنــدن  فــي  للصحافييــن  وأكــد 
محادثــات مــع إيــران والواليــات المتحــدة إلنهــاء 
التصعيــد وحث الجانبين على االجتماع والتوصل 

لحل وسط.
وأضــاف وزيــر الخارجيــة القطــري “نحــاول تجاوز 

الخالفات بين إيران والواليات المتحدة”.
وتابــع “نعتقــد أنــه عند مرحلــة ما، يجــب أن يكون 
هنــاك تواصــل، ال يمكن أن يســتمر األمــر لألبد بهذا 
الشــكل.. إذا كانــا ال يريــدان الدخــول فــي تصعيــد 

آخر، عليهما الخروج بأفكار تفتح األبواب”.
واألربعــاء الماضي، أجرى الرئيس اإليراني، حســن 
روحاني، اتصاال هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، هاجم فيه سياسة دول الخليج.
وأبــدى أميــر قطر للرئيــس اإليراني خالل االتصال 
رغبــة بــالده بتوســيع العالقــات مــع طهــران علــى 

المستويات كافة.

وزير الخارجية القطري: 
اقتصاد إيران يعاني 

ضغوطا هائلة

أصدر مركز دراســات مجلس السياســة الخارجية األميركي، تقريرا اعتبر فيه أن تغيير ســلوك إيران من خالل المفاوضات ضرب من 
الخيال، ودعا المركز اإلدارة األميركية التخاذ إجراءات أكثر صرامة اتجاه طهران.

وفــي التقريــر دعــا الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامــب إلــى عــدم إضاعــة وقتــه بالحــوار مــع 
إيران نظرا إلى أن طهران لن تغير ســلوكها ما 

لم يتغير نظامها السياسي، وفقا للمركز.
اإلدارات  جميــع  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
األميركيــة الســابقة بمــا فــي ذلك إدارتــا أوباما 
وبــوش االبــن، فشــال فــي إحــداث أي فرق في 
ســلوك النظــام اإليرانــي ودعمه لإلرهــاب رغم 
قيامهمــا بالتفــاوض معــه. وأشــار التقريــر إلــى 
أن واشنطن تسعى عبثا إلى إيجاد شخصيات 
عليهــا  يســيطر  دولــة  فــي  معتدلــة  إيرانيــة 

المتشددون.
إيــران  رئيــس  صالحيــات  أن  التقريــر  وأكــد 
مقيــدة بســلطة المرشــد األعلــى، وهــو الحاكم 

الفعلي للدولة.
واعتبــر التقريــر أن إيــران ليســت دولــة غيــر 
بــل عدوانيــة توســعية  ديمقراطيــة وحســب، 

مــع أجندة ثورية تســعى لفرض أيديولوجيتها 
الدينيــة فــي المنطقــة وخارجهــا. ورأى تقريــر 
مركز مجلس السياسة الخارجية األميركي أن 

أنشــطة إيــران الشــريرة تعكــس حقيقة جوهر 
نظامهــا السياســي القائم، مشــددا على حتمية 

إسقاطه إلحداث التغيير المطلوب.

المرشد اإليراني علي خامنئي

دعــا ترامــب التخــاذ إجــراءات أكثر صرامــة تجــاه طهران
تقرير أميركي: ال يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات

ظريف خالل المؤتمر الصحافي
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دورينا الكروي ال يحتاج 
إلى بهرجة إدارية وال فنية 

حتى يحقق األهداف المرجوة، كل 
ما يحتاجه وجود الرجل المناسب 

في المكان المناسب مع التخطيط 
السليم وتدعيم الفرق بالالعبين 
الجيدين مع التحفيز والتشجيع 

المادي والمعنوي.

بغض دون النظر عن صحة خبر 
نية ناد محلي التعاقد مع العب 
عالمي من عدمه، فإن السلبيات 

تطغى على اإليجابيات ومنها 
ضعف المستوى الفني لدورينا 

وشح الجماهير، واألهم من ذلك 
حجم المبلغ الذي سُيصرف من أجل 

انتدابه.

اختتمــت فعاليــات بطولــة المرحــوم محمــود المــردي 24 الرمضانيــة 
للشطرنج الخاطف التي أقيمت بفندق جولدن توليب البحرين الراعي 
الرســمي للبطولــة التــي نظمهــا االتحــاد الخليجــي للشــطرنج بإشــراف 

وإدارة أكاديمية البحرين للشطرنج.

إقامتهــا  المفــروض  مــن  وكان   
شــهر  مــن  األول  األســبوع  فــي 
تأجيلهــا  وتــم  المبــارك،  رمضــان 
دعًمــا لمهرجــان الموروث الشــعبي 
لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
ا  خليفــة، وذلك لدعم المهرجان فنيًّ

ا.  ومعنويًّ
والبســيط  الختــام  حفــل  وفــي   
لالتحــاد  العــام  المنســق  رّحــب 
الخليجي للشــطرنج مدير البطولة 
طــه حســين الشــرقاوي بالضيــوف 
والمشــاركين، بعدهــا ألقــى الوجيه 
البطولــة  راعــي  المــردي  مؤنــس 
بحســن  بهــا  أشــاد  للحضــور  كلمــة 
التنظيــم وهنــأ الفائزيــن بالجوائــز، 
تالها كلمة حســن بوخماس رئيس 
االتحاد الخليجي للشطرنج الجهة 
ذلــك  بعــد  تــم  للبطولــة.  المنظمــة 

توزيع الجوائز والكؤوس والدروع 
حيــث  الفائزيــن،  علــى  التذكاريــة 
جــاء فــي المركــز األول االتحــادي 
حســين عيــاد بالعالمــة الكاملــة ثم 
مــن  الســهناوي  إبراهيــم  الالعــب 
مصر يليه االتحادي ماهر عياد في 

المركز الثالث. 
مشــاركة  البطولــة  شــهدت  وقــد   
مختلــف  مــن  والعبــة  العًبــا   44
األعمار والجنســيات مــن المقيمين 
والوافديــن، حيث ســجل األشــقاء 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن 
حضورهــم الملحــوظ فــي البطولة 
والمنافســة فيهــا. صــرح بذلك طه 
حســين الشــرقاوي المنســق العــام 
لالتحاد الخليجي للشــطرنج مدير 
البطولــة وكانــت البطولــة مصنفــة 

ا. دوليًّ

ختام دورة المردي للشطرنج

مؤنس المردي يشيد بالمنافسات وحسن التنظيم ويتوج الفائزين

عياد يظفر بكأس بطولة المردي للشطرنج
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واصــل العبــو الريشــة الطائــرة األردنيــون والمصريــون إحــكام الســيطرة علــى 
ا في منافســات فــردي الرجال والســيدات وزوجي الرجال  المراكــز األولــى عربيًّ
والســيدات والزوجي المختلط وفق التصنيف الدولي األخير لشــهر مايو 2019 

الصادر عن االتحاد الدولي للريشة الطائرة.

تربــع  الرجــال  فــردي  منافســات  فــي   
األردنــي بهاء الشــنيك علــى الصدارة بـ 
12560 نقطة من 15 بطولة، فيما جاء 
المصري أدهم حاتم جمال ثانيا بـ 6560 
مواطنــه  يليــه  بطــوالت   8 مــن  نقطــة 
أحمــد صــالح ثالًثا بـــ 6310 نقاط من 6 
بطوالت، ثــم البحريني عدنان إبراهيم 
فــي المركــز الخامس بـ 3500 نقطة من 
11 بطولة، ثم الجزائري يوســف صبري 
فــي المركــز الخامس بـ 3350 نقطة من 

3 بطوالت.
وفي منافسات فردي السيدات خطفت 

المصرية هادية حســني المركز األول بـ 
14360 نقطــة مــن 11 بطولــة، وجاءت 
المركــز  فــي  هانــي  ضحــى  مواطنتهــا 
الثانــي بـــ 12410 نقاط مــن 9 بطوالت، 
ثــم األردنيــة دمــوع عمــرو فــي المركــز 
الثالــث بـــ 11170 نقطة من 9 بطوالت، 
فــي  الجزائريــة هالــة بوكســاني  تليهــا 
 3 مــن  نقطــة   2670 بـــ  الرابــع  المركــز 
بطوالت، ثم الســعودية شذى المطيري 
فــي المركــز الخامس بـ 2220 نقطة من 

بطولة واحدة.
الرجــال  زوجــي  منافســات  وضمــن   

مــن  المكــون  المصــري  الفريــق  تصــدر 
عبدالرحمــن عبدالحكيم وأحمد صالح 
بـــ 5850 نقطــة مــن 3 بطــوالت، وأحرز 
الفريــق الجزائــري المكــون من كوســير 
المركــز  ميديــل  ويوســف  معميــري 
الثانــي بـــ 5700 نقطة من بطولتين، ثم 
الفريــق البحرينــي المكــون مــن عدنــان 
إبراهيــم وجعفــر إبراهيــم فــي المركــز 
الثالــث بـــ 3050 نقطــة مــن بطولتيــن، 

وأحــرز الفريــق الجزائــري المكــون مــن 
وعــادل  بلعربــي  عبدالرحمــن  محمــد 
حامــك المركز الرابــع بـ 2960 نقطة من 
بطولتيــن، ثــم الفريــق األردنــي المكون 
من بهاء الدين الشــنيك ونايف منصور 
فــي المركــز الخامس بـ 2220 نقطة من 

بطولتين.
الســيدات  زوجــي  منافســات  وضمــن 
حســني  هاديــة  المصريتــان  تربعــت 
الصــدارة  مركــز  علــى  هانــي  وضحــى 
ثــم  9 بطــوالت،  مــن  16500 نقطــة  بـــ 
ولينــدا  بوكســاني  هالــة  الجزائريتــان 
مازري في المركز الثاني بـ 4120 نقطة 
رنــا  الســعوديتان  ثــم  بطولتيــن،  مــن 
أبوحربيش وشذى المطيري في المركز 
الثالــث بـــ 2220 نقطــة مــن بطولــة، ثــم 
األردنيتــان شــام الخليــل ودموع عمرو 
فــي المركــز الرابــع بـــ 1520 نقطــة مــن 
بطولة، ثم المصريتان نور أحمد يسري 
ومــالك ابراهيــم في المركــز الخامس بـ 

1370 نقطة من بطولة.
الزوجــي  منافســات  ضمــن  وأخيــًرا 
المختلــط حقق الفريق األردني المكون 
مــن بهــاء الدين الشــنيك ودموع عمرو 

 8 مــن  نقطــة   13480 بـــ  األول  المركــز 
بطوالت، وجاء الفريق المصري المكون 
مــن أحمــد صــالح وهاديــة حســني في 
المركــز الثانــي بـــ 10400 نقطــة مــن 6 
بطــوالت، ثــم الفريــق المصــري المكون 
مــن أدهــم حاتــم جمــال وضحــى هاني 
فــي المركــز الثالــث بـــ 8420 نقطــة من 
4 بطــوالت، يليــه المنتخــب الجزائــري 
المكــون مــن كوســيال معميــري ولينــدا 
مــازري في المركــز الرابع بـ 5170 نقطة 
مــن بطولتيــن، الفريق األردنــي المكون 
مــن نايــف منصــور وشــام الخليــل فــي 
مــن  نقطــة   920 بـــ  الخامــس  المركــز 

بطولة.
ويشــار إلى أن التصنيف أعاله يحتوي 
علــى المراكــز الخمســة األوائــل في كل 
المنافســات مــن أصــل العشــرة األوائــل 

استناًدا لتصنيف االتحاد الدولي.

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

األردن ومصر تحكمان سيطرتهما على المراكز األولى

هادية حسني األولى عربيا بفردي السيدات

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

كلف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، رئيس قسم شؤون الحكام باالتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم ومقيــم ومكتشــف الحــكام اآلســيوي جاســم 
محمود؛ لإلشراف على تقييم طاقم تحكيم مباراة فريقي “بي.إس.ام. 
ماكســار” األندونيســي و”بيكامكس بينه دونغ” الفيتنامي، ضمن إطار 
منافسات إياب نصف نهائي منطقة اآلسيان لكأس االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم.

وســتقام المبــاراة يــوم 26 يونيــو 
الجاري في أندونيسيا.

 وسيشــرف جاســم محمــود علــى 
تقييم طاقــم تحكيم دولي أردني 
للمبــاراة، مكون من حكم الســاحة 
أحمــد فيصــل، ويســاعده محمــود 
محمــد وعبدالرحمــن ناجــي، فيما 
الحكــم الرابــع محمــد عرفــة، فيما 
bordello mi� المبــاراة  مراقــب 

chael من غوام.
مــن  الصــادر  التكليــف  ويأتــي 
القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد 
تأكيدا على المكانة المتميزة التي 
التحكيميــة  الكــوادر  بهــا  تتســم 
البحرينية، خصوصا عبر حصولها 
علــى الثقــة علــى جميــع األصعــدة 
والقاريــة  واإلقليميــة  المحليــة 

المهمــات  عبــر  وذلــك  والدوليــة، 
فــي  إليهــم  تســند  التــي  العديــدة 
مختلــف البطــوالت، وخاصــة فــي 
األدوار المتقدمــة مــن المســابقات 

بما فيها اآلسيوية.
 ويعــد جاســم محمــود من مقيمي 
اآلســيويين  الحــكام  ومكتشــفي 
لهــم  ســبق  والذيــن  المعروفيــن، 
مشــابهة  مهمــات  علــى  اإلشــراف 
ومتعــددة فــي عدد مــن البطوالت 
اآلســيوية المختلفة؛ نظرا لخبرته 
المذكــور  المجــال  فــي  الطويلــة 
اكتشــاف  أو  تقييــم  عبــر  ســواء 

الحكام.
ويعتبر جاسم محمود من األسماء 
البحرينية المعتمدة على مســتوى 

مقيمي الحكام اآلسيويين.

تكليف آسيوي لجاسم محمود

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

جرًيا على عادتها الســنوية ومشــاركة مع دول 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  تحتفــل  العالــم 
يــوم الســبت الموافــق للتاســع والعشــرين مــن 
شــهر يونيــو الجاري باليــوم األولمبــي العالمي، 
حيــث اختــارت موقع الحديقــة المائية بخليج 
لتنظيــم  موقــع  المنامــة  بالعاصمــة  البحريــن 
المسابقات الرياضية والترفيهية لهذه الفعالية 
العالميــة التي انطلقــت فكرتها في العام 1948 
في جامعة الســوربون بباريس بهدف تشــجيع 
لمختلــف  الرياضيــة  األنشــطة  فــي  المشــاركة 
قــد  األولــى  النســخة  وكانــت  المجتمــع  فئــات 
انطلقــت فــي نفــس العــام وكان التركيــز علــى 

إقامة سباقات الجري.
 وكانــت اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة حريصة 
علــى المشــاركة فــي هــذا اليــوم العالمــي منــذ 
تأسيســها في العام 197، حيث إقامة ســباقات 
الترفيهيــة  والفعاليــات  المفتــوح  الجــري 
المصاحبة كجري األلوان ومسابقات األطفال. 
وفــي هــذا العــام ارتأت اللجنــة المنظمــة العليا 

برئاســة األميــن العــام للجنــة األولمبيــة محمــد 
النصــف أن يقــام االحتفــال عصــر يوم الســبت 
الموافــق للتاســع والعشــرين مــن شــهر يونيــه 
الجــاري فــي الحديقــة المائيــة الواقعــة بخليج 
الخصوصيــة  مــن  انطالًقــا  بالمنامــة  البحريــن 
تتميــز  البحريــن كجزيــرة  لمملكــة  الجغرافيــة 
بالعالقــة الوطيــدة مــع البحــر منذ القــدم، ومن 
هــذا المنطلق ســتتركز فعاليات اليوم األولمبي 

لهذا العام على الرياضات المائية كالسباحة في 
الميــاه المفتوحــة وســباق المركبات الشــراعية 
إلــى  باإلضافــة  والتجديــف  الكيــك  ومركبــات 
سباق الجري المعتاد لمسافة كيلومترين حول 

الحديقة المائية.
 كما ســيصاحب هذه الفعاليات فعاليات أخرى 
اســتعراضية وصحيــة وتثقيفية باإلضافة إلى 

ركن خاص باألطفال.

لقطة من اليوم األولمبي العام الماضي

البحريــن خليــج  فــي  الجــاري  يونيــو   29 يقــام 
األولمبية تشارك باحتفاالت اليوم األولمبي العالمي

اللجنة اإلعالمية

مركــز  لــدورة  المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  صــّرح 
شــباب الهملــة لكــرة القــدم لهــذا العــام محمــد 
جاســم الهــدار أن اللجنــة بمركــز الهملــة أكملت 
اســتعداداتها النطــالق دورة مركــز الهملة لكرة 
القــدم لفئــة الشــباب لهــذا العــام، وذلــك ضمــن 
المهرجــان الكروي الســنوي الــذي يقيمه المركز 
طوال ليالي شهر رمضان المبارك والفترة التي 
تليهــا، والــذي ســيختتم ببطولــة فئــة الشــباب، 
التــي يتوقع أن تنطلق مبارياتها يوم الخميس 

على ملعب العشب الصناعي الكبير.
 وقــد أكد رئيس اللجنة المنظمة أنها خصصت 
جوائز نقدية للجمهور الذي ســيحضر مباريات 
الــدورة، مؤكــًدا أن هــذه الدورة ســتكون دافًعا 
للجميــع مــن أبنــاء القريــة للحضــور فــي هــذا 
التجمــع الرياضــي الجميل الــذي يزيد من خلق 
روح األلفــة بيــن أبنــاء القرية ولم شــمل أبنائها 

تحت شعار المنافسة الرياضية الشريفة.
المبــاراة  لنتيجــة  مســابقة  ســتخصص  فيمــا   
 mys_yc_hamala@ المركــز  انســتغرام  علــى 

مــن أجــل التواصــل المســتمر لفعاليــات المركز 
مــع األعضــاء وأبنــاء القريــة، حيــث ســتوضع 
المســابقة بسؤال من ســيفوز ونتيجة المباراة، 
وقد خصصت جوائز للفائزين بتوقعات نتيجة 
هــذا  فــي  الجميــع  إشــراك  أجــل  مــن  المبــاراة 

الحدث الرياضي السنوي الجميل.
أن  الهــدار  محمــد  اللجنــة  رئيــس  بّيــن  فيمــا   
اللجنــة خصصــت جائــزة نقديــة ألفضل العب 

بــكل مباراة من أجل إضفــاء نوع من الحماس 
واللعب النظيف بين الالعبين من فئة الشــباب 
ســتخصص  فيمــا  الــدورة،  بهــذه  المشــاركين 
كــؤوس تذكارية لهــداف الدورة وأفضل العب 

وأفضل حارس مع جائزة نقدية لكل منهم. 
علًمــا بــأن فريــق ســفريات القصيبــي هــو بطــل 
النسخة الماضية. صرح بذلك إبراهيم عبدهللا 

أمين السر ورئيس العالقات العامة بالمركز.

تتويج سفريات القصيبي بطاًل للنسخة السابقة

انطالق المباريــات الخميس على ملعب العشــب الصناعي الكبير
انتهاء االستعدادات لدورة فئة الشباب بمركز الهملة

اللجنة اإلعالمية I تصوير رسول الحجيري

المحرق - نادي الحالة

لنــادي  العموميــة  الجمعيــة  تعقــد 
اإلثنيــن  اليــوم  اجتماعهــا  الحالــة 
الموافــق 10 يونيو  2019 الســاعة 7 
مساء، وذلك النتخاب مجلس إدارة 
 ،2019 االنتخابيــة  للــدورة  جديــد 
 2023، وقــد تقــّدم للرئاســة كل مــن 
الحالــي  الرئيــس  رشــدان  جاســم 
يتنافــس  فيمــا  العوضــي،  وهشــام 
على عضوية المجلس )22( مرشــًحا 
لعضويــة  أعضــاء  عشــرة  النتخــاب 
هــم  والمرشــحون  اإلدارة،  مجلــس 
أحمــد  ســلطان،  هللا  مــال  أحمــد 

عبدالرحمــن كلداري، جــالل خداداد 
عبــد  الرضــا  عبــد  محمــد  محمــد، 
الكريم، راشد حمد عبدهللا المعراج، 
محمــد أحمــد بوعــالي، ناجــح عبيد 
بحــر، عيســى  خالــد محمــد  أجهــم، 
يحــي جمعــة جفــن، حســين حاجــي 
غلوم، حســان ناجي مصلح، يوسف 
جاســم  هللا  عبــد  التميمــي،  أحمــد 
عبــد هللا، محمــد حســن داود، أحمد 
العزيــز  عبداللطيــف بوحمــود، عبــد 
عبــد  إبراهيــم  الكوهجــي،  محمــود 
أحمــد  خالــد  األنصــاري،  الحميــد 

الشــوملي، حســين جاني علــي، عبد 
الرضــا عبــد هللا إبراهيم بهزاد، خالد 
عبــد الرحمن الكوهجي، راشــد علي 

البوعينين.
صــرح بذلــك أحمــد بوحمــود أميــن 
الســر العــام الذي أوضــح أن مجلس 
باألعضــاء  يهيــب  النــادي  إدارة 
والذيــن  الشــتراكاتهم  المســددين 
يحق لهم حضور االجتماع وعددهم 
الموعــد  فــي  الحضــور  169 عضــًوا 

المحدد لهذا االجتماع.

اليوم انعقاد عمومية نادي الحالة

أحمد بوحمود

وفق التصنيف 
الدولي األخير 

لالتحاد الدولي 
للريشة الطائرة



بناًء على توصيات قمة الرياضة والتي نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، والتي خّص إمكانية منح مكافآت مالية ألعضاء 

مجلس إدارات األندية والمراكز الشبابية، فقد قّررت وزارة شؤون الشباب والرياضة رفع هذا المقترح لمجلس الوزراء للبت فيه. 

 وقــال الدكتــور الشــيخ صقــر بــن ســلمان 
آل خليفــة القائــم بأعمال الوكيل المســاعد 
شــؤون  وزارة  “إن  والتراخيــص  للرقابــة 
أفضــل  مــع  وتماشــًيا  والرياضــة  الشــباب 
الممارسات في حوكمة المنظومة الشبابية 
والرياضيــة مما يصب فــي عملية االرتقاء 
العمــل  فــي  إلــى االحترافيــة  بهــا وصــوالً 

اعتمدت وزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
األســرة  قبــل  مــن  الصــادرة  التوصيــة 
تــم طرحهــا  الشــبابية والرياضيــة والتــي 
في قمــة الرياضة والخاصة بإمكانية منح 
إدارات  ماليــة ألعضــاء مجلــس  مكافــآت 

األندية والمراكز الشبابية”. 
 وتابع د. الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة 

“وبنــاًء علــى توجيهــات مــن وزيــر شــؤون 
الشــباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد 
والرامية إلى تنفيذ توصيات قمة الرياضة 
فقد بدأت وزارة شؤون الشباب والرياضة 
فــي اتخــاذ اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة 
والمتبعة في هذا الشأن لرفع المقترح إلى 

مجلس الوزراء للبت فيه”. 

 وأكد د. الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  “إن 
تســعى دائًما للعمــل على تطوير المنظومة 

الوطنيــة  األنديــة  فــي  والفنيــة  اإلداريــة 
عبــر دخولهــا فــي عالــم العمــل االحترافــي 
والمنظــم األمــر الــذي يســاهم فــي وصول 
القطاعيــن الشــبابي والرياضي إلى مرحلة 
المنظــم  المؤسســي  العمــل  مــن  متطــورة 
وفًقــا لمبــادرات البرنامــج الوطني لتطوير 

القطاع الشباب والرياضي “استجابة”. 
يذكر أنه قد تم إضافة مجموعة الحوكمة 
فــي قطــاع الرقابــة والتراخيــص المعنيــة 
التــي  للجهــات  اإلداري  العمــل  بتطويــر 
الشــباب  شــؤون  وزارة  عليهــا  تشــرف 

والرياضة.

تطويــــــر المنظومـــــــــة اإلداريــــــــة باألنديــــــــة والمراكــــــز

خسر منتخبنا األولمبي لكرة القدم أمام نظيره اإليرلندي بهدف دون مقابل، في المباراة 
التــي جمعــت الطرفيــن، أمــس، علــى ملعــب فــي فرنســا، ضمــن إطــار منافســات الجولة 
الثالثة للمجموعة الثالثة لبطولة تولون الدولية الودية المقامة حتى 15 يونيو الجاري.

واستقبل منتخبنا األولمبي الهدف الوحيد في 
الدقيقة )36( من زمن المباراة.

األولمبــي  منتخبنــا  أن  إال  الخســارة،  ورغــم 
مــن  وتمكــن  المبــاراة،  فــي  جيــًدا  أداًء  قــّدم 
إظهــار مســتوى أفضل من المباريات الســابقة، 
والثانيــة،  األولــى  الجولتيــن  فــي  خصوًصــا 
والتــي خســرها المنتخب أيًضا أمــام المنتخب 
منتخــب  وأمــام   )2-0( بنتيجــة  المكســيكي 

الصين بنتيجة )4-1(.
وأظهر العبو منتخبنا أداًء جيًدا خالل شوطي 
المبــاراة بشــكل عــام، خصوًصــا فــي الناحيــة 
الدفاعيــة التــي كانــت متماســكة بشــكل كبيــر، 
وكان الهــدف الــذي اســتقبلته شــباك منتخبنــا 
مــن ركلة ثابتة، كما ســنحت بعض الفرص في 
الناحية الهجومية، لكنها لم تترجم إلى أهداف 
مــن قبــل العبينــا رغــم تعددهــا، وباألخص في 

الشوط األول من زمن المباراة.

وتبقت لمنتخبنا األولمبي مباراة وحيدة ضمن 
إطار البطولة، وســتكون مجدولة في مباريات 

تحديد المراكز.
األولمبــي  لمنتخبنــا  التونســي  المــدرب  وبــدأ   
ســمير شمام، المباراة بتشكيلة ضمت الحارس 
عمــار محمــد، والالعبين: جاســم خليف، أحمد 
بوغمار، حســين الخياط، أحمــد حبيب، محمد 
الحردان، عباس العصفور، أحمد صالح، محمد 

مرهون وأحمد الشروقي.
وحاول العب منتخبنا األولمبي محمد مرهون 
التســجيل مــن ركلة ثابتــة، إال أن كرتــه القوية 
اعتلــت مرمــى منتخــب إيرلنــدا قليــال دون أن 

تجد موقعا في الشباك )6(.
وأنقــذ حــارس منتخبنا عمــار محمد مرماه من 
هــدف محقــق عبــر تصديــه لكــرة بقدمــه مــن 

العب إيرلندا “جوش” )24(.
الســبق  هــدف  اإليرلنــدي  المنتخــب  وســجل 

بعــد كــرة ثابتــة غيــر مجراهــا الحائط البشــري 
وصــوالً  الشــباك  لتعانــق  الحــارس  وغالطــت 

للدقيقة )32(.
عمــار  األولمبــي  منتخبنــا  حــارس  وواصــل   
محمــد تألقــه واســتطاع التصــدي لركلــة جزاء 
نفذها “مايسون” بإتقان كانت كفيلة بمضاعفة 
فــي  تألــق  عمــار  أن  إال  للمنافــس،  النتيجــة 

التصــدي للكــرة وإنقــاذ الشــباك )36(؛ لينتهــي 
دون  بهــدف  إيرلنــدا  بتقــدم  األول  الشــوط 

مقابل.
المــدرب شــمام  الثانــي، أجــرى  وفــي الشــوط 
عبدالرحمــن  بدخــول  بدايتــه  مــع  تبديــال 

األحمدي مكان أحمد الشروقي.
وتوغــل أحمــد صالــح يســاًرا داخــل المنطقــة 

وســدد كــرة قوية أمســكها الحــارس اإليرلندي 
على دفعتين )59(.

وأجرى منتخبنا التبديل الثاني بدخول محمد 
)67(، قبــل أن  الشامســي مــكان عدنــان فــواز 
يدخل ســيد إبراهيم علوي في التبديل الثالث 

مكان عباس العصفور )79(.
 ورغــم المحــاوالت المتكــررة لالعبــي منتخبنا 

جميــع  أن  إال  النتيجــة،  لتعديــل  األولمبــي 
المحــاوالت لــم تكلل بالنجاح؛ لتنتهــي المباراة 

بفوز منتخب إيرلندا بهدف دون مقابل.
مالطــا،  مــن  تحكيمــي  طاقــم  المبــاراة  أدار 
ومكــون مــن حكــم الســاحة johnson، وعاونه 
 Carvalho والحكــم الرابع ،zammit و Spiteri

من البرتغال.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ــة ــ ــودي ــ ــة ال ــ ــي ــ ــدول ــ ــة لـــبـــطـــولـــة تــــولــــون ال ــثـ ــالـ ــثـ ــات الـــجـــولـــة الـ ــسـ ــافـ ــنـ مـ

األولمبي يخســـــر مــن إيرلنـــدا بهــــدف وحيـــد

لقطات من اللقاء 
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صقر بن سلمان 

صقر بن سلمان: 
اعتماد توصية إمكان 

منح مكافآت مالية 
لألعضاء

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

وكاالت

شدد سفيان فيغولي العب المنتخب الجزائري لكرة القدم، على جهوزية الفريق للمشاركة في بطولة كأس األمم اإلفريقية 
التي ســتنطلق بمصر في 21 من الشــهر الجاري، مشــيًرا إلى أن المنتخب الملقب بـ “محاربو الصحراء” ســيبذل أقصى الجهد 

لنيل اللقب.

بالعاصمــة  الجزائــري  المنتخــب  وحــل 
معســكره  إلقامــة  الدوحــة  القطريــة 
اإلعــدادي األخير للمشــاركة في البطولة 
مباراتــان  ســيتخللها  حيــث  القاريــة، 
وديتان أمام منتخبي بوروندي ومالي.

وصرح فيغولي في تصريحات صحفية 
فــي  ومالــي  بورونــدي  “مواجهــة  أن 
ظروف مناخية مشــابهة للطقس السائد 
علــى  الالعبيــن  ستســاعد  مصــر،  فــي 
التأقلــم مــع الظروف التي ســيلعب فيها 

مباريات كأس أمم إفريقيا”.
وأضاف فيغولي الذي يلعب في صفوف 
فريــق جالطة ســراي التركي: “ســنحاول 
قدر المستطاع أن نكون في الموعد في 
مصــر والذهــاب بمعنويات عالية وطاقة 

إيجابية لمواجهة كل التحديات هناك”.
الوديــة  المباريــات  “ســنلعب  وتابــع: 
البدنيــة  الناحيــة  مــن  جيــًدا  للتحضيــر 
الــذي  الحــار  الطقــس  علــى  والتأقلــم 
إســعاد  ســنحاول  مصــر.  فــي  ينتظرنــا 
الجماهير وســنقدم كل ما لدينا من أجل 

تشريف الجزائر”.
إلعــادة  الجزائــري  المنتخــب  ويســعى 
خيبــة  بعــد  محبيــه  لوجــوه  البســمة 
األمــل التــي لحقــت بهــم، عقــب خــروج 
الفريــق المبكــر مــن مرحلــة المجموعات 
العــام  الماضيــة  إفريقيــا  أمــم  لنســخة 
2017 بالجابــون، والتــي أعقبهــا الفشــل 
فــي الصعــود لنهائيــات كأس العالــم في 

سفيان فيغوليروسيا العام الماضي.

فيغولي: تشريف الجزائر في أمم إفريقيا
وكاالت

كشــف مجلــس إدارة النــادي األهلــي، عــن التقــدم بشــكوى رســمية اليــوم للجنــة التظلمــات باتحاد الكــرة بناء علــى اجتماع 
األمس، بشأن مباريات الفريق المتبقية من عمر مسابقة الدوري.

وأوضح األهلي في بيان رسمي أمس األحد، 
أن المستشــار القانونــي للنــادي محمد عثمان 
تقــدم بالشــكوى للجنــة التظلمــات اليــوم في 
إطــار الخطوات التصاعدية المنصوص عليها 
فــي قانــون الرياضــة، بمــا يتفــق مــع اللوائــح 
المحليــة والدولية والميثاق األولمبي؛ لحفظ 
حقــوق النــادي بعــد القــرارت التــي أصدرهــا 
فــي اجتماع األمــس وأخطر بها اتحــاد الكرة 

اليوم.
وكان األهلــي طالــب في خطابــه اتحاد الكرة 
بفتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب، 
وأن يكــون بالتزامــن مع القيــد اإلفريقي بحٍد 
أقصــى 10 يوليو المقبل حتى تتمكن األندية 
المصرية التي يتقرر مشــاركاتها في بطوالت 
االتحاد اإلفريقي من تســجيل العبيها الجدد 
إفريقًيا بدون سداد غرامة مالية، واالستعانة 

بجهــود هــؤالء الالعبيــن فــي األدوار األولــى 
للبطوالت اإلفريقية.

وطلــب األهلــي اتخــاذ كافــة التدابيــر إلدارة 
احترافيــة  بطريقــة  المحليــة  المســابقات 
تحفــظ حقوق الجميــع، وتحديد الموقف من 
استكمال بقية بطوالت الموسم المنصرم عند 
انطــالق الموســم الجديــد، وهــو أمــر يحتــاج 
إلــى وقت كبير ســيكون على حســاب الوقت 
المخصص لمســابقات موســم 2019 – 2020، 
خاصــة أن هــذا االســتكمال المزمــع ســيكون 
بالمخالفــة للوائــح؛ ألن األنديــة ستشــارك في 
بطوالت الموســم الماضي بقوائم العبيها في 
الموســم الجديــد، مــا يعني أن المشــاركة في 
هــذه البطــوالت ســتكون بقائمــة مــّر عليهــا 3 
فتــرات قيــد وهــو مــا رفضه اتحــاد الكرة في 

سنوات سابقة.

خطوة تصعيدية جديدة لألهلي المصري

البالد سبورت

وقــع منتخبنــا الوطنــي للناشــئين 
المجموعــة  فــي  القــدم  لكــرة 
األولــى التي تضــم منتخبي لبنان 
وســوريا لخوض منافسات بطولة 
غــرب آســيا والتــي ستســتضيفها 
خــالل  عّمــان  األردنيــة  العاصمــة 
 9 بمشــاركة  المقبــل  يوليــو  شــهر 

منتخبات.
مراســم  أمــس  مســاء  وأجريــت   
عــن  القرعــة  وأســفرت  القرعــة 
 3 إلــى  الـــ9  المنتخبــات  تقســيم 
كالتالــي:  جــاءت  مجموعــات 
لبنــان  األولــى:  المجموعــة 
المجموعــة  وســوريا.  والبحريــن 
وفلســطين  األردن  الثانيــة: 
وعمان. المجموعة الثالثة: العراق 

السعودية والكويت. 
 وينص نظام البطولة على خوض 
الــدور  األولــى  المراكــز  أصحــاب 

الثانــي لتحديد البطــل والوصيف 
وصاحب المركز الثالث.

المركــز  أصحــاب  يخــوض  فيمــا   
الثانــي مباريــات تحديــد المراكــز 
مــن الرابع إلــى الســادس، على أن 
المرتبــة  صاحبــة  الفــرق  تلتقــي 

األخيرة لتحديد باقي المراكز.
تنطلــق  البطولــة  أن  إلــى  يشــار 
فــي األول مــن الشــهر المقبــل في 

العاصمة األردنية عمان.

ناشئو األحمر بجانب لبنان وسوريا “كهربا”... عالج سحري ألزمة اتحاد جدة
يبــدو أن محمــود عبدالمنعــم )كهربــا( نجم نــادي الزمالك، ســيكون حاًل لمشــكلة الجناح 
فــي اتحــاد جــدة، ولذلك يســعى مســؤولو النادي الســعودي إلــى إغراء الالعــب وناديه 

بعرض مجٍز.

وكانــت تقاريــر إعالميــة قــد ربطــت طوال 
الفتــرة الماضيــة بيــن كهربــا واتحــاد جدة، 
خاصــة منــذ عــودة ســييرا، وشــهدت هــذه 
التحضيــر  بــدء  مــع  أكثــر  رواًجــا  األنبــاء 

للموسم المقبل.
وإلــى جانــب رغبته في اســتعادة الكويتي 
إلــى ضــم  فهــد األنصــاري، يســعى ســييرا 
كهربــا مــن جديــد، لكونــه األنســب لشــغل 
الجنــاح فــي ظــل األزمــات األخيــرة التــي 
ضربــت الفريــق في هذا المركــز المهم، فقد 
كان كهربــا مــن الركائــز األساســية للفريــق 
قبل موســمين في وجود المدرب التشيلي 

نفسه.
الشــهر  موجعــة  ضربــة  االتحــاد  وتلقــى 
الماضــي، بإعالن اللجنة الســعودية للرقابة 
الفريــق،  جنــاح  إيقــاف  المنشــطات،  علــى 
ونجمــه األول فهــد المولــد، لمدة ســنة، بعد 

ثبــوت وجــود مــواد محظــورة فــي عينــة 
االختبار الخاصة بالالعب.

وإضافــة إلــى ذلــك جــاء وكيــل المحتــرف 
أوجــاع  مــن  ليزيــد  رودريجيــز،  جــاري 
االتحادييــن بتصريحــات عن رغبة الالعب 
في العودة إلى ناديه السابق جالطة سراي.

وكان االتحاديــون يأملــون فــي أن يعوض 
كالعــب  المولــد،  فهــد  غيــاب  رودريجيــز 

جناح يتمتع بالسرعة والمهارة.
وانتقــل رودريجيــز إلــى اتحــاد جــدة فــي 
مــن  قادًمــا  الماضــي  الشــتوي  الميركاتــو 
 4 لـــ  يمتــد  بعقــد  التركــي،  ســراي  جالطــة 
مواســم ونصــف الموســم، ممــا يفتــح بــاب 
المفاوضــات بيــن االتحاد والنــادي التركي، 

في حال إصرار الالعب على الرحيل.
وفــي ظــل هــذه الغيابــات وحاجــة االتحاد 
لدعــم صفوفــه، في الموســم المقبــل، يبدو 

كهربــا عالًجــا ســحرًيا ألزمــة الجنــاح فــي 
المقبــل،  الموســم  فــي  الجــداوي  الفريــق 
العتبــارات عــدة، أهمهــا ارتباطــه الخــاص 
بجماهيــر االتحاد، وقدرة التشــيلي ســييرا 
على اســتخراج أفضل ما عنــده، فضاًل عن 
معرفة الالعب المصري بأجواء المنافسات 

في السعودية.
وتبقى الكلمة النهائية في هذه الصفقة بيد 
الزمالــك، الذي يمتلك عقد الالعب، وكذلك 
بيد رئيس النادي مرتضى منصور، الذي لن 
يفــرط فــي كهربا إال بمقابل مالي يتناســب 
مع طموحات األبيض، وإمكانيات الالعب.

محمود عبدالمنعم )كهربا(

وكاالت
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كشــفت تقاريــر إعالميــة فــي بريطانيا أن نادي تشيلســي اإلنجليزي مهتم بضم ليون بايلي، العب وســط بايــر ليفركوزن األلماني، 
كبديل للبلجيكي إيدين هازارد الذي رحل لريال مدريد.

وأوضحــت صحيفــة “ميــل أون 
الصــادرة  البريطانيــة  صنــداي” 
أمــس األحــد، أن اهتمــام النادي 
ببطولــة  الفائــز  االنجليــزي 
الــدوري األوروبــي بضم الالعب 
)21 عامــا(  الجامايكــي الصاعــد 

ازداد بسبب رحيل هازارد.
ذكــرت  نفســه،  الوقــت  وفــي 
تشيلســي  علــى  أن  الصحيفــة 
أوال أن ينجح في مساعيه أمام 
الدوليــة  الرياضيــة  المحكمــة 
للطعن على قرار االتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( بمنعه من ضم 
العبيــن جــدد أو إلصــدار تعليــق 

مؤقت لهذه العقوبة.
وكان االتحــاد الدولــي قد أصدر 

تشيلســي  بحــق  العقوبــة  هــذه 
التعاقــد  لوائــح  انتهــاك  بدعــوى 
مــع العبيــن تحــت 18 عامــا مــن 
خــارج أوروبا )في 29 حالة( كما 
تــم تغريمــه بـــ 600 ألــف فرنــك 

سويسري )603864 دوالرا(.
عــدم  علــى  فيفــا  قــرار  وينــص 
إصــدار تصاريــح لعــب لالعبيــن 
الذيــن يضمهــم تشيلســي حتــى 

نهاية يونيو 2020.
النــادي  إن  الصحيفــة  وقالــت 
يمكنه ضــم محترفين جدد لكن 
هــؤالء ال يمكنهــم اللعــب لصالح 
يحصلــوا  لــن  ألنهــم  تشيلســي 
علــى تصريح باللعب قبل حلول 
الموعــد المشــار إليــه فــي قــرار 

الفيفا.
موســما  خــاض  بايلــي  كان 
لكــن  ليفركــوزن  مــع  متوســطا 
أداءه تحســن بعــد رحيل المدير 
الفنــي هايكــو هرليــش وقــدوم 
المدير الفني الجديد بيتر بوسز.
ليفركــوزن  مــع  بايلــي  ويرتبــط 
بعقــد مســتمر حتــى 2023، لكن 
يبــدو أن الرحيــل إلــى نــاد آخــر 

ستكون له تكلفة عالية.

يذكر أنه بعد رحيل جوليان براندت  «
إلى بوروسيا دورتموند، من المتوقع 

أن يصبح ليفركوزن أقل اهتماما 
برحيل العب آخر من الالعبين 

الصاعدين.
الجامايكي ليون بايلي

تشيلسي: ليون بايلي بديل هازارد
وكاالت

أوضح جوليان دراكســلر العب وســط 
الفرنســي،  جيرمــان  ســان  باريــس 
تربطــه  التــي  التقاريــر  مــن  موقفــه 
بالرحيــل عــن ملعــب حديقــة األمراء، 

خالل االنتقاالت الصيفية المقبلة.
الفتــرة  خــالل  دراكســلر  وارتبــط 
بايــرن  إلــى  باالنتقــال  األخيــرة، 
ميونــخ األلمانــي، وتوتنهام هوتســبير 
اإلنجليــزي، لكنــه رد أخيــًرا، على هذه 

التكهنات.
“بيلــد”  وخــالل تصريحــات لصحيفــة 
األلمانيــة، قــال دراكســلر: “ال يمكننــي 
الحديث عن ذلك، ألنني ليس لدي نية 

للرحيل عن النادي”.
مــع  حديثــه  األلمانــي  الدولــي  ونفــى 
الفرنســية  العاصمــة  نــادي  مســؤولي 
بشــأن الرحيــل، مضيًفا: “ال أعلم شــيًئا 
بشــأن تلــك التقاريــر، ولم أســمع شــيًئا 
من جانب النادي )في هذا الشأن(، ولم 

أتحدث إلى أي شخص”.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

ذكــرت تقاريــر صحافية، أن مــدرب فريق ليفربــول اإلنجليزي، يورغن 
كلــوب، يســعى إلــى التعاقــد مــع العبيــن جديديــن، خــالل انتقــاالت 

الصيف، في مسعى للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

“الميــرور”  صحيفــة  وبحســب 
البريطانية، فإن كلوب يريد تعزيز 
بعــض المواقــع فــي الفريــق، الــذي 
قــدم أداء مشــجعا، خــالل الســنة 
الحالية، فخسر الدوري اإلنجليزي 
الممتاز بفــارق نقطة واحدة فقط، 
لكنــه تمكــن مــن التتويــج بــدوري 
علــى  فــوزه  بعــد  أوروبــا  أبطــال 

توتنهام بهدفين دون مقابل.
ويتطلع “الريدز” إلى تعزيز كال من 
موقع حارس المرمى، فعلى الرغم 
من وجود الحارس القوي، أليسون 
بيكر، الذي التحق بالفريق الصيف 
الماضي، إال أن ليفربول قد يعاني 
كثيرا في حال إصابته أو توقيفه.

وذكــرت تقاريــر رياضيــة، مؤخــرا، 
ضــم  إلــى  يســعى  ليفربــول  أن 
ســيتي،  كارديــف  فريــق  حــارس 
حتــى  إثريــدج،  نيــل  الفلبينــي 

يكــون الحارس الثاني، بالنظر إلى 
الرحيل المتوقع لأللماني لوريوس 

كاريوس.
ولــم تتضــح بعــد أســماء الالعبين 
اللذين يســعى فريــق ليفربول إلى 
إلحاقهمــا بصفوفــه، ألجــل خوض 

الموسم المقبل، بمستوى قوي.
حراســة  مركــز  إلــى  وباإلضافــة 
لتدعيــم  كلــوب  يســعى  المرمــى، 
الــذي  األيمــن،  الظهيــر  مركــزي 
أرنولــد  ألكســاندر  ترنــت  يشــغله 
ومركز الظهير األيسر، الذي يشغله 

أندي روبرتسون. 
نجــم  قــال  ســابق،  وقــت  وفــي 
صــالح،  محمــد  المصــري  الفريــق 
إن لقــب أبطال أوروبا ليس ســوى 
البدايــة، فيمــا أكــد زميلــه جوردن 
هاندرســون تطلعــه إلــى مزيــد من 

النتائج المشرفة في المستقبل.

“صيف ساخن” ينتظر ليفربول حقيقة رحيل 
دراكسلر

يرغــب نــادي إنتــر ميــالن اإليطالــي، فــي التعاقــد مع العب ريــال مدريد، خــالل الميركاتــو الصيفي، لتدعيــم صفوف الفريــق بعناصر 
مميزة، خاصة بعد التعاقد مع أنطونيو كونتي مديًرا فنًيا للنيراتزوري.

وأعلــن إنتــر ميــالن، تعاقــده مــع كونتــي، 
فــي األيــام القليلــة الماضيــة، ليحل محل 
لوتشيانو ســباليتي، المدير الفني السابق 

لإلنتر.
ووفًقا لما ورد عن شــبكة “سكاي سبورت 
إيطاليا”، فإن إنتر ميالن يجري محادثات 
مــع ريــال مدريــد، مــن أجــل التعاقــد مــع 
لــوكاس فاســكيز، العــب األبيــض، لتعزيز 

الجناح األيمن للنيراتزوري.
المديــر  أوســيليو،  بييــرو  أن  وأضافــت 
العاصمــة  فــي  تواجــد  لإلنتــر،  الرياضــي 
مدريــد مــن أجــل مناقشــة إمكانيــة ضــم 
بعــض الالعبيــن، الذيــن لــم خرجــوا مــن 

خطط زيدان، مدرب ريال مدريد.
وتابعــت أنــه بينمــا يصعــب التعاقــد مــع 
وإيســكو،  بيــل  جاريــث  أمثــال  العبيــن 
فــإن اإلنتــر يحــاول ضم فاســكيز، خاصة 
وأن قيمتــه تبلغ 30 مليون يورو، مشــيًرا 
عــن  البحــث  ســيحاول  الالعــب  أن  إلــى 

المشــاركة والحصــول علــى دقائــق أكثــر، 
خاصــة بعد وصــول إيدين هــازارد ولوكا 

يوفيتش.
مــدرب  كونتــي،  أنطونيــو  بــأن  وختمــت 

إنتــر، مهتم بضم فاســكيز، مــن أجل دعم 
مشروعه الجديد في النادي، السيما وأنه 
المــدرب  يمكــن أن يتناســب مــع خطــط 

اإليطالي.

لوكاس فاسكيز

إنتر ميالن يسعى وراء فاسكيز

وكاالت

يســعى واتفورد اإلنجليزي، للظفر بخدمات 
أحــد المواهــب الشــابة بصفــوف برشــلونة، 

خالل االنتقاالت الصيفية.
اإلســبانية  “ســبورت”  صحيفــة  وبحســب 
فــإن مالــك واتفــورد، جينــو بــوزو والمديــر 
إلــى  ســافرا  جيرالــدي،  فيليبــو  الرياضــي 
برشــلونة للحديــث عــن التعاقد مــع المدافع 

الفرنسي جان كلير توديبو.
وأضافت الصحيفــة: “واتفورد مهتم بإتمام 
بنظــام  أو  إعــارة  كانــت  ســواء  الصفقــة 
الشــراء النهائــي، وقــد يغري النــادي الالعب 
الشــاب بأن يحصل على دقائق أكثر مقارنة 
ببرشــلونة في الموســم المقبــل، خاًصة وأن 
سياســة النــادي هي االعتمــاد على الالعبين 

الشباب”.
علــى  يحــرص  برشــلونة  أن  إلــى  وأشــارت 
تقييــم إمكانيــات توديبــو قبل البيــع، حيث 
سيتأجل حسم مصيره حتى شهر أغسطس 
فالفيــردي  إرنســتو  يتخــذ  حيــن  المقبــل، 

المديــر الفنــي قــراره ســواء باســتمراره أو 
إعارته لمدة موسم.

وأفــادت الصحيفة، بأن برشــلونة أبلغ إدارة 
واتفــورد أنــه باإلمــكان التخلي عــن توديبو 

بشكل نهائي حال كان السعر مناسًبا.
وختمــت بأنــه مــن الممكــن إتمــام الصفقــة 
حــال نجاح برشــلونة في حســم التعاقد مع 
الهولنــدي ماتيــاس دي ليخــت مــن أياكــس 

أمستردام.

واتفورد يستهدف مدافع برشلونة

وكاالت

قالت المشــجعة الروســية، التي تســللت إلى أرضية الملعب، في المباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا، مؤخرا، إنها لم تندم على خطوتها “الجريئة”.

ولنســكي،  كينســي  الشــابة،  واقحتمــت 
22 عامــا، الملعــب وهــي ترتــدي مالبســا 
خفيفــة تحمل اســم الموقــع اإللكتروني 
لصديقها، وتم إخراجها بسرعة، وقضت 
نحو 5 ســاعات في مخفر إســباني، قبل 

اإلفراج عنها.
وأكــدت ووالنســكي، أنهــا اتخــذت أكثــر 
نزلــت  حيــن  حياتهــا  فــي  ذكــي  قــرار 
اإلســبانية  العاصمــة  فــي  الملعــب  إلــى 
مدريد، خــالل مباراة ليفربول وتوتنهام 

اإلنجليزيين.
ويــرى خبــراء أن اإلعــالن المجاني التي 
اســتفاد منــه موقــع صديــق المشــجعة، 
أســترليني،  جنيــه  مالييــن  بـــ3.8  تقــدر 

بالنظر إلى أهمية المباراة.
وأوردت فــي حــوار مــع صحيفــة “صــن” 

البريطانيــة، “أريــد أن أتقاعــد فــي ســن 
مــن  يكفــي  مــا  وبحوزتــي  الثالثيــن 
أوروبــا  أبطــال  دوري  واقتحــام  المــال، 
سيســاعدني فقــط علــى تحقيــق األمــر، 
خطــوات  مــن  لمزيــد  أخطــط  وأنــا 

االقتحام”.
“مثلجــا  كان  الفعــل  رد  أن  وأضافــت 
للصدر”، وذكرت تقارير إعالمية أن أكثر 
من 32 مليون شــخص ســجلوا أنفســهم 
في موقع صديقها، بعد االقتحام الكبير.

غرامتيــن  اإلجماليــة  العقوبــة  وتضــم 
اثنتيــن؛ فاالتحــاد األوروبي لكــرة القدم 
يــورو  آالف   5 قدرهــا  غرامــة  فــرض 
بسبب الدخول إلى الملعب، أما الشرطة 
اإلسبانية ففرضت 10 آالف يورو بسبب 

اإلعالن غير المرخص لقناة صديقها.

حسناء نهائي أبطال أوروبا تكشف “السر”

اليابان تفوز وديا على السلفادور
فاز المنتخب الياباني على نظيره الســلفادوري 
بهدفيــن لصفــر أمــس األحــد فــي مبــاراة دولية 

ودية.
هدفــي  ناغــاي  كينســوكي  الالعــب  وســجل 

المباراة )19 و41(. 
يحــظ  لــم  الــذي  عامــًا(،   30( ناغــاي  وخــاض 
بمســيرة بــارزة فــي الــدوري اليابانــي، مباراتــه 
الســابعة الدوليــة فقــط بعــد أن ضمــه المــدرب 

هاجيمي مورياسو عقب تألقه مع فريق.
بالنســبة  بصــورة جيــدة  ينتــه  لــم  اليــوم  لكــن 
لناغــاي الــذي غــادر الملعــب متأثــًرا بإصابة في 

الكتف بعد عشر دقائق من الشوط الثاني. 
وقبل 23 دقيقة على النهاية، شــارك تاكيفوســا 
كوبــو، شــريك ناغــاي فــي هجــوم طوكيــو، في 

مباراته الدولية األولى. 
ويعــرف كوبــو، الــذي أكمــل 18 عامًا فــي الرابع 
أن  بعــد  اليابانــي”  “ميســي  باســم  يونيــو،  مــن 
تــدرب في أكاديمية شــباب برشــلونة الشــهيرة 
ألنديــة  باالنتقــال  صحافيــة  تقاريــر  وربطتــه 

أوروبية بارزة.
وشــكل كوبــو، الــذي أصبــح ثانــي أصغــر العب 
الجانــب  علــى  دائمــة  اليابــان، خطــورة  يمثــل 

األيمــن بعــد مشــاركته وكاد أن يســجل بنفســه 
وصنع العديد من الفرص لزمالئه. 

وهــذه آخــر مبــاراة لليابــان قبل مشــاركتها في 
كوبــا أميــركا فــي وقــت الحق هــذا الشــهر، لكن 
4 العبيــن فقــط مــن الذين شــاركوا فــي مباراة 

مورياســو  قائمــة  فــي  كوبــو،  وبينهــم  األحــد، 
المتجهة للبرازيل. 

وتضم التشــكيلة 7 العبيــن فقط لعبوا من قبل 
للمنتخب الياباني، وتشــير اختيارات مورياسو 
تركيــزه  أن  إلــى  الســن  القائمــة صغيــرة  لهــذه 

العــام   2020 طوكيــو  أولمبيــاد  علــى  ينصــب 
المقبل. 

وفــي البرازيــل، تلعــب اليابــان فــي المجموعــة 
واإلكــوادور  أوروغــواي  جانــب  إلــى  الثالثــة 

وتشيلي.

جانب من اللقاء

وكاالت

18

وكاالت

حسم نادي ميالن اإليطالي، موقفه من رحيل نجمه خالل فترة 
االنتقــاالت الصيفيــة المقبلــة، فــي ظل رغبة العديــد من األندية 

في التعاقد معه.

“الجازيتــا  صحيفــة  وذكــرت 
ديللــو ســبورت” اإليطاليــة، أن 
مدافــع  رومانيولــي،  أليســيو 
وقائــد ميــالن، يعــد أحد أفضل 
العبي الفريق وأكثرهم موهبة، 
موضحة أن ذلك لعب دوًرا في 
منحــه شــارة القيــادة بالموســم 

المنصرم.
وأضافت أن إدارة الروسونيري 
حــول  واضحــة  فكــرة  لديهــا 
قلب دفــاع الفريق ومســتقبله، 
حيــث تعتبره غيــر قابل للمس، 
مشــيرة إلــى أن النــادي ال يفكر 

في بيعه.
أن  إلــى  الصحيفــة  ولفتــت 
شــارة قيادة ميــالن هي امتياز 

داخــل  المدافــع  عليــه  حصــل 
الملعــب وخارجــه، مشــيرة إلى 
أنــه أمــر يتعلق بالــوالء، خاصة 
وأن النــادي كان قــد تعثــر فــي 
فوضــى المرحلة االنتقالية بين 
الصينييــن واألميركيين، إال أن 
رومانيولــي قــرر تمديــد عقــده 

مع النادي في ذلك التوقيت.
يعتبــر  ميــالن  بــأن  وختمــت 
الــذي  األســاس  رومانيولــي 
ميــالن  فريــق  عليــه  ســُيبنى 
الموســم  مــن  بدايــة  الجديــد، 

المقبل.
هدًفــا  رومانيولــي  ويعــد 
لناديــي ريــال مدريد اإلســباني 

ويوفنتوس اإليطالي.

ميالن يقف في وجه اليوفي والريال

كينسي ولنسكي



يخــوض تورونتــو رابتــورز علــى ملعبــه 
مســاء اليوم اإلثنيــن المباراة األهم في 
تاريخه والتي قد تمنحه لقبه األول في 
دوري كرة الســلة األميركي للمحترفين، 
فــي مواجهــة غولــدن ســتايت ووريــرز 

بطل الموسمين الماضيين.

الترشــيحات  تورنتــو  ويتصــدر 
لحسم اللقب في المباراة الخامسة 
بعدمــا تقــدم علــى منافســه 1-3 ال 
المباراتيــن  فــي  فــوزه  بعــد  ســيما 
ملعــب  علــى  والرابعــة  الثالثــة 
لغولــدن  التابــع  أرينــا”  “أوراكل 
ستايت 109-123 الثالثاء، و-105

92 الجمعة.
المختــص  الموقــع  وبحســب 
ايــت”،  “فايفثيرتــي  باإلحصائيــات 
يحظــى غولدن ســتايت بنســبة 11 
% فقــط بإمكانيــة قلــب النتيجــة 
لصالحــه والتتويــج باللقــب الثالث 

تواليًا.
ويواجــه غولدن ســتايت مهمة في 
غايــة الصعوبــة، فالفريــق الوحيــد 
الذي نجح في قلب تخلفه 3-1 كان 
كليفالند كافالييرز العام 2016 في 
مواجهــة ووريــرز بالــذات، لكنــه لم 
يخســر مباراتين تواليًا على ملعبه، 
بيــد أّن كتيبــة ســتيفن كــوري التي 
تّوجــت باللقــب ثــالث مــرات فــي 
األعــوام األربعــة الماضيــة وبلغــت 
النهائــي للعــام الخامــس تواليــًا، لن 

تستسلم بسهولة.
وفــي ظــل معانــاة غولدن ســتايت 
مــن غيــاب نجمــه كيفــن دورانــت، 
قــال زميلــه درايموند غرين “ســبق 
لنا التواجد على الجهة األخرى من 
نتيجة 1-3 )في إشــارة لكليفالند(، 
فمــا الذي يمنعنا مــن تحقيق انجاز 

تاريخي خاص بنا؟”.
بثــالث  فزنــا  أن  لنــا  “ســبق  وتابــع 
التوالــي، علينــا أن  مباريــات علــى 
نؤمــن  أن  ذلــك،  لتحقيــق  نؤمــن 
بأنفســنا ونقدم أفضــل ما لدينا، إذا 
خسرنا، سنتعايش مع النتائج، لكن 
نكــون قــد قدمنــا كل شــيء علــى 

أرض الملعب”.

لينارد برفقة جوردان وليبرون وكوبي

 فــي المقلب اآلخــر، يدرك تورونتو 
الــذي يخوض النهائي للمرة األولى 
منذ تأسيســه فــي العــام 1995، أّن 
غولــدن ســتايت لن يفرط بســهولة 

باللقب.
وقــال صانــع ألعــاب الفريــق كايــل 
ولــن  اللقــب  حاملــو  “إّنهــم  الوري: 
بســهولة،  بإحــرازه  لنــا  يســمحوا 
ســيقاتلون حتــى النهاية، لــم نحرز 

أي شيء حتى اآلن”.
أنصــار  يحتشــد  أن  ويتوقــع 
مدرجــات  فــي  رابتــورز  تورونتــو 
قاعة “سكوشــيا بنك أرينا” ومتنزه 
لهــا  المجــاور  بــارك”  “جوراســيك 
لمــؤازرة فريــق بــات قــاب قوســين 

أو أدنــى مــن تحقيق إنجــاز يتمثل 
فــي  األولــى  للمــرة  اللقــب  بإحــراز 

تاريخه.
ويتألــق فــي صفــوف تورونتو هذا 
الموســم نجمه كواهــي لينارد الذي 
نقطــة  الثالثيــن  حاجــز  تخطــى 
فــي 14 مبــاراة تواليــًا فــي األدوار 
لينضــم  أوف”  “بــالي  اإلقصائيــة 
إلــى عمالقــة اللعبــة أمثــال مايــكل 
ألــن  أوالجــوان،  حكيــم  جــوردان، 
آيفرســون، كوبي براينــت وليبرون 

جيمس. 
يخــوض  الــذي  للينــارد  وســبق 
أن  تورونتــو،  مــع  األول  موســمه 
صفــوف  فــي  للــدوري  بطــالً  تــوج 
فريقه الســابق سان أنتونيو سبيرز 

عام 2014.

لكــن تورونتــو ال يعتمــد فقــط على 
لينــارد، ففــي المباراة األولــى، تألق 
ســياكام  باســكال  الكاميرونــي 
وسجل 32 نقطة، بينما حسم داني 
غرين نتيجة المباراة الثالثة بفضل 
ثالثياتــه، فــي حيــن كانــت النقــاط 
الـ20 التي سجلها سيرج إيباكا في 
الربــع الثالــث حاســمة فــي نتيجــة 

المباراة الرابعة.

“األمر لم ينته بعد” بالنسبة لووريرز

تورونتــو  تقــدم  رغــم  وعلــى 
مــع  ســتايت  غولــدن  ومعانــاة 
األخيــر  نجــم  يشــدد  اإلصابــات، 
وأفضل العب في الدوري مرتين 
ســتيفن كوري علــى أن فريقه لن 
يستسلم ألن “األمر له ينته بعد”.

أضــاف: “الهدف بالنســبة إلينا هو 
ثــم  التاليــة،  المبــاراة  فــي  الفــوز 
التالية ثم التالية، سنحاول الفوز 
فــي كل مبــاراة لنا”، متابعًا “طالما 
أّن صافرة نهاية المباراة لن تعلن 
)أي  الرابعــة  المبــاراة  خســارتنا 
فــوز تورونتــو بأربــع مباريات من 
ســبع ممكنة(، ســنحفظ حظوظنا 

إلحراز اللقب”.
وشــدد المــدرب ســتيف كير على 
“الفــوز  ســيحاول  الفريــق  أن 
بالمبــاراة المقبلــة، ال نفكــر بالفــوز 
فــي المباريات الثــالث، الفوز في 

المباراة المقبلة هو الهدف”.
ســتايت  غولــدن  وســيترقب 
فــي  نبــأ ســارًا ســيعزز حظوظــه 
تمكــن  بحــال  وذلــك  المنافســة، 

منــذ  الغائــب  دورانــت  نجمــه 
تعرضــه إلصابــة فــي ربلة الســاق 
لنصــف  الخامســة  المبــاراة  فــي 
ضــد  الغربيــة  المنطقــة  نهائــي 
هيوســتن روكتــس، مــن العــودة، 
فــي  العــب  أفضــل  وأّن  الســيما 
حقــق  و2018،   2017 نهائيــي 
معدالً وســطيًا من التســجيل في 
“بــالي أوف” هذا الموســم تخطى 

34 نقطة.
وعّلــق غرين علــى احتمال عودة 
دورانت بالقول “جســده ســيبلغه 
مــا إذا كان قــادرًا علــى أن يكــون 
حاضــرًا )...( إذا تمكــن مــن ذلــك، 
األمــر رائــع، اذا لــم يتمكــن، علينــا 
أن نحــاول إيجــاد طريقــة للفــوز 

بالمباراة المقبلة”.

تورونتو على مشارف إنجاز تاريخي
وكاالت

بعد إعالن ناديا ريال مدريد اإلسباني 
وتشلســي اإلنجليــزي منــذ يومين عن 
توصلهــم إلــى اتفــاق يقضــي بانتقــال 
النجــم البلجيكي، إيدين هازارد، حتى 
العــام 2024 إلى الفريــق الملكي، وجه 
مواطنــه زميلــه الجديــد فــي الفريــق 

تيبو كورتوا نصيحة ذهبية.
يجــب  بأنــه  هــازارد  كورتــوا  وطالــب 
اإلســبانية  اللغــة  يتعلــم  أن  عليــه 
التأقلــم ســريعا فــي  يــود  إذا مــا كان 
صفــوف الفريق، وفقــا لصحيفة “آس” 

اإلسبانية.
وعبــر كورتــوا عــن ســعادته بانضمــام 
هازارد إلى الملكي، مشيرا إلى أنه يثق 
تمامــا فــي تأقلــم الالعــب مــع الفريــق 
اإلســبانية  القــدم  كــرة  ومنافســات 
االنفتــاح  لحالــة  نظــرا  المختلفــة 
التــي يتمتــع بهــا الجمهــور والمجتمــع 
اإلســباني، مضيفــا أنــه إذا تمكــن مــن 
تحــدث اإلســبانية ولــو قليال ســيكون 

هذا األمر أسهل وأفضل أيضا.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

بعــد أن صنــع الفارق مع نــادي ليفربول اإلنجليزي، بــات المدافع الهولندي، 
فيرجيل فان دايك، مرشــحا بقوة للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، كما أنه 
في مرمى اإلسباني، بيب غوارديوال، المدير الفني لمانشستر سيتي للظفر 

بخدماته.

 12 الهولنــدي خــالل  النجــم  ونجــح 
إلــى  ليفربــول  تحويــل  فــي  شــهرا 
الوحــدة الدفاعيــة األكثــر قــوة فــي 
كرة القدم العالمية، ونجح في قيادة 
أبطــال  دوري  بلقــب  للفــوز  الفريــق 

أوروبا ألول مرة منذ 14 عاما.
للتأهــل  بــالده  منتخــب  قــاد  كمــا 
لنهائــي دوري األمــم األوروبيــة، بعد 
الفــوز على إنجلترا فــي الدور نصف 
باللقــب  التتويــج  ويمكنــه  النهائــي، 
عندمــا يلتقــي مع منتخــب البرتغال، 

األحد.
 ،”givemesport“ لموقــع  ووفقــا 
رادار  علــى  دخــل  دايــك  فــان  فــإن 
غوارديــوال مــن جديــد بعــد أن كان 
قــدم  حيــن  الماضــي،  فــي  هدفــا 
مانشســتر ســيتي عرضــا بقيمــة 60 
مليــون جنيه إســترليني للتوقيع مع 

فان دايك.
مــن جانبهــم، رد مشــجعو ليفربــول 
بإعــادة تغريــدة قديمــة تعــود للعــام 
مــن خطــة  للســخرية  2017، وذلــك 
تقول سيتي كان يرغب في أن يكون 
الالعــب الهولنــدي احتياطيــا لجــون 

ستونز ونيكوالس أوتاميندي.
وبعد 18 شهرا، أصبح كل من ستونز 
وأوتامينــدي بعيــدان عــن التشــكيلة 
األساســية لفريق مانشســتر ســيتي، 
بل وقــد يغادران “الســيتيزنز” خالل 

الميركاتو الصيفي الجاري.
نــادي  إلــى  كومبانــي  عــودة  مــع 
إندرلخــت، مــن المحتمــل أن يبحــث 
العيــار  مــن  مدافــع  عــن  غوارديــوال 
الثقيــل، حيــث يبــدو أنــه متــردد في 
تســليم المســؤولية إلــى ســتونز فــي 

الوقت الحالي.

غوارديوال يخطط لخطف فان دايك نصيحة كورتوا 
لهازارد

كشــف مهاجــم ريــال مدريــد، الويلزي غاريث بيل، عن مســتقبله مع ناديه الحالي، في وقت يزيد فيــه الحديث عن أن الالعب لم يعد 
محط أنظار المدرب زين الدين زيدان في الموسم المقبل.

أن  اإلســبانية  “آس”  صحيفــة  وذكــرت 
غاريــث بيــل تحدث شــخصيا مــع مديري 
نــادي ريــال مدريــد، وأخبرهــم عــن نيتــه 
البقــاء فــي الفريــق، علــى الرغــم مــن أن 
مــن  جــزءا  يشــكل  ال  الويلــزي  المهاجــم 
خطــط المــدرب زين الدين زيدان لموســم 

.2020 - 2019
ونقــل قــرار بيــل فــي البداية إلــى مجلس 
اإلدارة ووكيله جوناثان بارنيت، لكن قبل 
مغادرتــه لالنضمــام إلــى الفريــق الوطنــي 
الويلــزي، طلــب بيــل نفســه عقــد اجتمــاع 

إلخبار النادي بقراره.
وأكدت الصحيفة أن المسؤولين في نادي 
ريــال مدريــد فوجئــوا بقــرار بيل، الســيما 
أنهــم يرغبون في بيع الالعب الويلزي من 

أجل تمويل بقية الصفقات الصيفية.
وضــم ريــال مدريــد أخيــرا الصربــي لــوكا 
يوفيتــش والبلجيكــي إديــن هــازارد، فــي 
حيــن ال يــزال التفــاوض مســتمرا مع عدد 

آخر من النجوم، على رأسهم بول بوغبا.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن بيل أبلغ إدارة 
أســبابا شــخصية  ريــال مدريــد أن هنــاك 

بينهــا  مــن  الفريــق،  مــع  للبقــاء  تدفعــه 
اســتقرار أســرته فــي العاصمــة اإلســبانية 

مدريد.

غاريث بيل

بيل يفاجئ الريال وزيدان في ورطة

أشــاد النجــم الســنغالي، ســاديو ماني، باأللمانــي يورغن كلوب المديــر الفني لفريق 
ليفربول اإلنجليزي، معترفا بأنه لم يكن يرغب في التعاقد مع فريق ســاوثهمبتون 

اإلنجليزي.

وقــدم ماني عروضا مبهرة رفقة “الريدز” في 
الموســم الماضي تحت قيادة كلوب، وحصد 
معــه لقــب بطولــة دوري أبطــال أوروبــا لكــرة 
القدم “تشــامبيونزليغ” بعد فوز ليفربول على 
مواطنــه توتنهــام فــي نهائــي البطولــة 2-0، 

وفقا لصحيفة “آس” اإلسبانية.
الــدوري  هــدف  جائــزة  علــى  حصــل  كمــا 
هدفــا،   22 برصيــد  الممتــاز  اإلنجليــزي 
النجــم  الفريــق  فــي  زميلــه  مــع  بالمشــاركة 
بييــر  والغابونــي  صــالح  محمــد  المصــري 

إيمريك أوباميانغ.
وقــال مانــي فــي حــوار أجرتــه معــه صحيفة 
عــن  حديثــه  خــالل  البريطانيــة  “الميــرور” 
كلــوب: “إنــه مــدرب مميــز جــدا، فهــو يمتلــك 
الكثيــر مــن الســمات، والخصائــص الفريــدة، 

لكــن ما يذهلنــي حقا هو أنه رجل لطيف حقا 
لديــه  الملعــب، والجوانــب اإلنســانية  خــارج 
تؤثــر فــي، ومــن النــادر فعال أن تجد شــخصا 

كهذا، السيما في كرة القدم.
وأضــاف: “هــو مــدرب يحــب العبيــه، وفــي 
واجبــات،  إليهــم  يســند  فإنــه  الوقــت  نفــس 
ونحــن الالعبيــن مســتعدون لفعــل أي شــيء 

من أجله”.
وتابع: “نحن نبذل قصارى جهدنا في الملعب 
فــي  أو  التدريبــات  فــي  ســواء  أجلــه،  مــن 
المباريــات، نبــذل قصــارى جهدنا، هــو مدرب 

يبث فيك رغبة الذهاب إلى الحرب.
ثــم انتقــل النجم الســنغالي إلــى الحديث عن 
العــام  فــي  اإلنجليــزي  الــدوري  إلــى  انتقالــه 
2014 حينمــا وقع لفريق ســاوثهمبتون قادما 

من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي.
وأقــر مانــي )27 عاما( بأنــه كان لديه عدد من 
العــروض األوروبيــة، ولــم يكــن فــي البدايــة 
متحمســا لالنضمــام إلى ســاوثهمبتون، حيث 
كان يأمــل فــي العمل مع كلوب في بوروســيا 

دورتموند األلماني.
وأوضــح مانــي: “هــذه الصفقــة كانــت صعبــة 
ومعقدة، وســأخبرك بالحقيقة، ســاوثهمبتون 
نــاد جيــد جــدا، لكنني لــم أرغب فــي الذهاب 

هناك”.
وأضــاف: “هدفــي كان هو التوقيع لبوروســيا 
ولكــن  يريدنــي،  كان  كلــوب  ألن  دورتمونــد 
ســالزبورغ كان قــد توصــل بالفعــل إلى اتفاق 

مع سبارتاك موسكو”.
وتابــع: “ كان الفريــق النمســاوي يرغــب فــي 
بيعــي للحصــول على قــدر كبير مــن األموال، 
مليــون   12 لدفــع  دورتمونــد مســتعدا  وكان 
يــورو، وقلــت ال لروســيا، فقــد كان حلمي هو 

اللعب في أفضل الدوريات”.

وكاالت

ماني يكشف سر عبقرية كلوب

ساديو ماني بجانب األلماني يورغن كلوب
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أكــــد تــقــريــر صــحــافــي إســـبـــانـــي، أمــس 
البرازيلي  منح  مدريد  ريــال  أن  األحــد، 
مارسيلو، الظهير األيسر للفريق الملكي، 
الموسم  فــي  مصيره  لتحديد  الــحــريــة 

المقبل.
فإن  اإلسبانية،  “ماركا”  لصحيفة  ووفًقا 
مع  التعاقد  أعــتــاب  على  مــدريــد  ريـــال 
الظهير األيسر الفرنسي فيرالند ميندي 
المتوقع  إنه من  ليون، حيث  قادًما من 
أن يخضع الالعب للكشف الطبي، على 
مليون   50 مــقــابــل  الصفقة  تنتهي  أن 

يورو.
أن  إلــى  اإلسبانية  الصحيفة  وأشـــارت 
وصول ميندي يفتح الباب أمام العديد 
مارسيلو،  مصير  بشأن  التساؤالت  من 
مكاًنا  سيحجز  الــفــرنــســي  الظهير  ألن 
أساسًيا في تشكيل الميرنجي بالموسم 
المقبل، بينما سيتحول النجم البرازيلي 

إلى مقاعد البدالء.
وأوضحت أن ريال مدريد منح الحرية 
لــمــارســيــلــو، مــن أجـــل تــحــديــد مصيره، 
ناٍد  إلــى  االنتقال  أو  البقاء  أراد  ســواء 

“جحيم” برشلونة
كشــفت تقارير صحافية إســبانية، أمس األحد، عن تطور جديد يخص الوجهة المقبلة 

للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

ووفًقا لصحيفة “سبورت” اإلسبانية، فإن األنباء 
تزايدت حول أن جريزمان التقى بإدارة باريس 
سان جيرمان، واتفق معها حول االنتقال للنادي 

الفرنسي في الموسم المقبل.
جــريــزمــان سيحل  أن  إلــى  الصحيفة  وأشـــارت 
محل األوروجواني إدينسون كافاني في هجوم 
لألخير  المحتمل  الرحيل  بسبب  سان جيرمان، 

في سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.
وجــهــة  تــغــيــيــر  وراء  ــســبــب  ال أن  وأوضـــحـــت 
جريزمان من برشلونة إلى سان جيرمان، يعود 
إلى أن الالعب أدرك وجود رفض لصفقته في 

إلى  باإلضافة  الكاتالوني،  النادي  مالبس  غرف 
آخر  خــالل  الجماهير  مــن  لــلــصــافــرات  تعرضه 

زيارة إلى ملعب “كامب نو”.
ـــادت بـــأن اهــتــمــام بــرشــلــونــة بــضــم جــريــزمــان  وأفـ
مليون   120 إنفاق  مخاوف  بسبب  أيًضا،  تراجع 
يورو على صفقة تتمتع برفض في غرفة المالبس.
أن  على  بالتأكيد  تقريرها  الصحيفة  وأنــهــت 
برشلونة وجه اهتمامه اآلن نحو الثالثي نيمار 
)بــاريــس ســان جــيــرمــان(، ومــاركــوس  دا سيلفا 
ــورد )مــانــشــســتــر يــونــايــتــد(، ورودريـــجـــو  ــفـ راشـ

مورينو )فالنسيا(.

4 أسابيع

وكاالت

أعلــن نــادي باريــس ســان جرمان الفرنســي بأن نجمــه البرازيلي نيمار الــذي أصيب في 
كاحله األيمن في صفوف منتخب بالده سيغيب عن المالعب ألربعة أسابيع.

وأرسل نادي العاصمة الفرنسية طبيبين 
نيمار  حالة  على  لالشراف  البرازيل  الى 
ــاد في  الـــتـــواء حـ مــن  “مــعــانــاتــه  فتبين 
أربطة الكاحل األيمن من دون ان يكون 
كما  جــراحــيــة”  عملية  الـــى  حــاجــة  فــي 
بيان أصدره على  ذكر سان جرمان في 

موقعه الرسمي.
ــة يتطلب  ــالج هـــذه االصــاب وأضــــاف “عـ
عمال وقائيا. يتوقع عودة مهاجم باريس 
غضون  في  المالعب  الــى  جرمان  ســان 
الــدوري  انطالق  قبل  أي  أسابيع”  أربعة 
10 اغــســطــس  الـــمـــقـــرر فـــي  ــســي  ــفــرن ال

المقبل.
وتـــعـــرض نــيــمــار الـــــذي يـــواجـــه اتــهــام 
ــيــة،  بــاغــتــصــاب عـــارضـــة أزيـــــاء بــرازيــل
بــالده  مــبــاراة منتخب  لــإصــابــة خـــالل 
الحالي  يونيو   5 فــي  قطر  ضــد  الــوديــة 
وسيغيب بالتالي عن بطولة كوبا أميركا 

 14 مــن  اعتبارا  بــالده  تستضيفها  التي 
الحالي وحتى 7 يوليو وستحاول الفوز 

بها للمرة األولى منذ العام 2007.
نيمار مشاكل على صعيد  وشهد موسم 
والسلوك ساهمت في سحب  االنضباط 
البرازيلي منه، إذ  شارة قيادة المنتخب 
دخل في إشكال مع أحد مشجعي فريق 
رين بعد المباراة النهائية لمسابقة كأس 
مباريات   3 إيــقــافــه  ــى  ال أدى  مــا  فرنسا 
مباريات   3 لإيقاف  تعرض  كما  محليا. 
القدم  لكرة  األوروبـــي  االتــحــاد  قبل  من 
الى  وجهها  حادة  انتقادات  خلفية  على 
أمام  الحكام على خلفية خسارة فريقه 
الدور  إيــاب  في   1-3 يونايتد  مانشستر 
ثمن النهائي )0-2 ذهابا في إنجلترا(، بعد 
“الشياطين  لفريق  جزاء  ركلة  احتساب 
اللقاء  من  األخيرة  الدقائق  في  الحمر” 

نيمارفي باريس.

وكاالت

وكاالت
وكاالت

مستقبل مارسيلو

بطولة  لقب  أحــرزت  التي  بارتي  أشلي  الجديدة  بطلتها  أستراليا  حيت 
روالن غاروس الفرنسية، ثانية البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب 

ضمن الغراند سالم ووصفتها باألسطورة.
منذ  الفرنسية  البطولة  لقب  تحرز  أسترالية  العبة  أول  بارتي  وباتت 
ماركيتا  الشابة  التشيكية  على  بفوزها  عاما   46 قبل  كــورت  مارغرين 

فاندروسوفا 1-6 و3-6 السبت في المباراة النهائية.
)23 عاما( وغردت نجمة كرة  وسارع رياضيو أستراليا الى تهنئة بارتي 
نهائيات  التي ستقود منتخب بالدها في  كير  األسترالية سامانتا  القدم 

كأس العالم للسيدات في فرنسا “نعم لقد فعلتها. تهانينا”.
أما نجم منتخب الركبي في أستراليا آدم أشلي كوبر والذي أظهر دعمه 
األمام  الى  “نعم!!!  تويتر  على  موقعه  على  فذكر  البطولة  لبارتي طوال 

بارتي! انك اسطورة حقا”.
في  بطالت  توجن  ان  سبق  أستراليات  نجمات   3 الــى  بارتي  وانضمت 
روالن غاروس وهن باإلضافة الى كورت، إيفون غوالغونغ كاولي وليزلي 
بوري. كما باتت بارتي بفضل انجازها أول العبة أسترالية تحرز لقبا كبيرا 
منذ سامانتا ستوسور في بطولة فالشينغ ميدوز األميركية العام 2011.

وسارعت ستوسور وهي إحدى الصديقات المقربات من بارتي الى تهنئة 
مواطنتها بقولها على انستاغرام “تهاني ضخمة النتصارك المدهش اليوم. 
هذا  تحقيق  على  بقدرتك  آمنت  لطالما  بــك!!!  جدا  وفخورة  سعيدة  أنا 
النجاح المبهر! تملكين موهبة وتصميما كبيرين وهذا الكأس تؤكد ذلك”.

ان  لــه  سبق  الــذي  كايهيل  دارن  السابق  الــالعــب  بــارتــي  مــدرب  واعتبر 
العام  الفرنسية  العاصمة  في  اللقب  الــى  هاليب  سيمونا  الرومانية  قــاد 
الماضي، بأن أستراليا بأسرها فخورة بما حققته العبته وقال “لقد كانت 

رائعة. نحن في أستراليا نشعر بالفخر تجاهها وما قدمته لكرة المضرب 
األسترالية. واألهم من ذلك كله انها قامت بذلك بتواضع كبير”.

حتى نجم السينما في هوليوود األسترالي راسل كرو قام بتهنئة بارتي 
بقوله “اش بارتي. لقد كنت مدهشة”.

وانضمت الصحف األسترالية الى قافلة المهللين بانجاز بارتي واعتبرت 
صحيفة “سيدني هيرالد” بان الفوز كان “جائزة مستحقة لشخص ودود 

جدا”.
أما صحيفة “دايلي تيليغراف” فقالت “تستطيع ان تكون شخصا لطيفا 

وتلعب كرة مضرب بقتالية”.

أشلي بارتي

أستراليا فخورة ببطلتها الجديدة

وكاالت

فرنسا  منتخب  خــســارة  نــالــت 
بهدفين  الــتــركــي  نظيره  أمـــام 
الــتــصــفــيــات  ــي  ــ فـ رد  دون 
الــــمــــؤهــــلــــة لـــــكـــــأس األمــــــم 
 ”2020 “يــــــورو  ــة  ــ ــيـ ــ األوروبـ
بالصحف  األكــبــر  االهــتــمــام 

الفرنسية أمس األحد.
ــة لـــو  ــفــ ــ ــي ــحــ ــت صــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وكـ
يسقط  “األزرق  بــاريــزيــان 
مـــن مــســافــة كــبــيــرة في 

تركيا”.
ووصـــــــفـــــــت صـــحـــيـــفـــة 
“ليكيب” منتخب فرنسا 

ب”التائه”.
أما صحيفة “بروفانس” 
“األزرق  إلــى  فــأشــارت 
فقط  بالمشي  يكتفي 

في تركيا”.
ــة  ــلـ ــجـ ولــــــفــــــتــــــت مـ
فوتبول”:  “فــرانــس 
ديشامب  “مفاتيح 

تغرق في تركيا”.

بطل العالم يترنح
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في 4 نســخ ســابقة اســتضافتها بالده، أحرز المنتخب المصري لكرة القدم )أحفاد 
الفراعنة( لقب كأس األمم اإلفريقية 3 مرات.

ومع وصول البطولة للمرة الخامسة إلى 
هو  الفريق  حلم  أصبح  الفراعنة،  أرض 
الرقم  وتعزيز  التتويج  لمنصة  الــعــودة 
القياسي لعدد مرات الفوز باللقب القاري.

ولـــم يــكــن فـــي حــســبــان الــمــصــريــيــن أن 
ــتــاريــخــيــة على  ــذه الــنــســخــة ال تـــقـــام هــ
أرضهم، لكن سحب حق االستضافة من 
مصر  إلــى  البطولة  وانتقال  الكاميرون، 
ألهب حماسهم، وأعاد إليهم ذكريات آخر 
توج  عندما  بالدهم  استضافتها  بطولة 

الفريق باللقب في 2006.
ــارق بــيــن الــجــيــلــيــن الــحــالــي  ــفـ ورغــــم الـ
2006، من حيث  الذي أحرز لقب  وذلك 
اإلمكانيات الفنية لالعبي الجيل السابق 
بــقــيــادة األســـطـــورة مــحــمــد أبــوتــريــكــة، 

نالها  الــتــي  الكبيرة  االحــتــراف  وفـــرص 
بــقــيــادة محمد صــالح،  الــحــالــي  الــجــيــل 
يرى أنصار الفريق أن استضافة البطولة 
المرتقبة في مصر سيمنح الجيل الحالي 
في  الثامن  باللقب  للفوز  ذهبية  فرصة 

تاريخ البطولة.
المنتخب  عـــاد  ــوام  ــ أعـ  7 غــيــاب  ــعــد  وب
ــم أفــريــقــيــا مــن خــالل  ــى أمـ الــمــصــري إلـ
نسختها السابقة ال 31، التي استضافتها 
الجابون مطلع 2017، وكان أمل الفريق 
الـــذي فــقــده خالل  البريق  هــو اســتــعــادة 

السنوات التي غاب فيها عن البطولة.
وعقب حصوله على 3 ألقاب متتالية ما 
مدربه  قيادة  تحت  و2010   2006 بين 
األســبــق حــســن شــحــاتــة، عــجــز منتخب 

ــى الــنــســخ الــثــالث  مــصــر عــن الــتــأهــل إلـ
ــداث الــســيــاســيــة  ــ ــ ــيــة بــســبــب األحـ ــتــال ال
يناير،   25 ثــورة  أعقبت  التي  واألمــنــيــة 
ســواء كــارثــة إســتــاد بورسعيد فــي أول 

فبراير 2012، أو ثورة 30 يونيو 2013.
وأعاد مجموعة النجوم الواعدين بقيادة 
بعد  مصر  لمنتخب  الهيبة  صالح  محمد 
بلوغ نهائي 2017 بالجابون، وخسر في 
النهائي أمام الكاميرون، قبل أن يتأهلوا 
28 عاما،  2018 بعد غياب  العالم  لكأس 

تحت قيادة األرجنتيني هيكتور كوبر.
واآلن، أصبح الحلم الجديد لهذا الجيل 
التتويج  منصة  إلــى  الفريق  ــادة  إعـ هــو 
حسن  جيل  اعــتــزال  بعد  األولـــى  للمرة 
شحاتة الذهبي، تحت قيادة المكسيكي 
كوبر  هيكتور  خليفة  أجــيــري،  خافيير 
بمونديال  بصمة  تــرك  فــي  أخــفــق  الـــذي 

روسيا.

وبعد أقل من عام على توليه المسؤولية، 
سيكون أجيري على موعد مع االختبار 
الــفــريــق، إذ  لــه مــع  الحقيقي واألصــعــب 
نتيجة سوى  أي  الجماهير  تقبل منه  لن 
التتويج باللقب القاري على غرار 2006.

نفسها  المجموعة  على  أجيري  ويعتمد 
الذين  بالخارج،  المحترفين  النجوم  من 
اعتمد عليهم كوبر في الماضي، يتقدمهم 
اإلنجليزي،  ليفربول  نجم  صالح  محمد 
ومحمود حسن )تريزيجيه( العب قاسم 
باشا التركي، ومحمد النني العب وسط 

أرسنال اإلنجليزي.
كما يعول أجيري على عدد من الالعبين 
سليمان  وليد  أبرزهم  محليا،  المتألقين 
)بيراميدز(،  السعيد  وعبدهللا  )األهــلــي(، 
ــارق حــامــد )الــزمــالــك(، وأحــمــد علي  وطـ

)المقاولون(.
وحــجــز مــنــتــخــب مــصــر بــطــاقــة الــتــأهــل 

حق  بـــالده  مــنــح  قــبــل  حــتــى  للنهائيات 
في  ثانيا  حل  حيث  البطولة  استضافة 
بفارق  بالتصفيات  العاشرة  المجموعة 

نقطتين فقط خلف المنتخب التونسي.
ــمـــصـــري الـــرقـــم  ــمــنــتــخــب الـ ويـــحـــمـــل ال
باللقب  الــفــوز  مــرات  عــدد  فــي  القياسي 
الرقم  أيضا  يحمل  كما  ألقاب   7 برصيد 
ــرات الــمــشــاركــة  ــ ــدد مـ ــقــيــاســي فـــي عــ ال

برصيد 24 مشاركة.
وحــقــق الــفــريــق رقــمــا قــيــاســيــا آخـــر في 
النهائيات بعدما حافظ على سجله خاليا 

منذ  متتالية  مباراة   24 في  الهزائم  من 
في  الجزائر  منتخب  أمام   1-2 خسارته 
بتونس،   2004 ــعــام  ال الــبــطــولــة  نسخة 
الكاميرون في  أمام  النهائي  حتى خسر 

النسخة الماضية.
في  مــســيــرتــه  مــصــر  منتخب  ويــســتــهــل 
زيمبابوي  منتخب  بــمــواجــهــة  الــبــطــولــة 
ــى  ــ ــافــســات الــمــجــمــوعــة األول ضــمــن مــن
ــتــي تــضــم مــعــهــمــا مــنــتــخــبــي الــكــونــغــو  ال

الديمقراطية وأوغندا.

وكاالت

“جيل صالح” في اختبار صعب

محمد صالح

وكاالت

منتخــب  العبــا  بلينــد،  ودالــي  فينالــدوم،  جورجينيــو  الثنائــي  ُســئل 
هولندا، عن النصيحة التي قدماها لزميلهم ماتياس دي ليخت، بشأن 

مستقبله في الموسم الجديد.

ــمــؤتــمــر  ــي ال ــدث الـــثـــنـــائـــي فــ ــحــ ــ وت
الــصــحــفــي لـــمـــبـــاراة الــبــرتــغــال، في 
نهائي دوري األمم األوروبية، حيث 
نــقــل الــتــصــريــحــات مــوقــع “مــونــدو 

ديبورتيفو” اإلسباني.
واتفق الثنائي الذي لعب في الدوري 
ــيــزي عــلــى نــصــيــحــة واحـــدة  اإلنــجــل

لبليند، وهي: “اتبع قلبك”.
بليند كــان أكــثــر صــراحــة، وأضـــاف: 
ــمــزيــد من  ــيــس عــلــيــنــا مــمــارســة ال “ل
ــى قـــــــراره، لــكــنــه لــديــه  ــضــغــط عــل ال

اإلمكانيات التي تؤهله للعب في أي 
فريق”.

وبسؤاله، من يفضل لالعب بجواره، 
ــاب:  لــيــخــت، أجـ ــك أم دي  ــان دايــ فـ
“كالهما يتمتع بموهبة عالية للغاية”.
عــدة  يــمــلــك  لــيــخــت  دي  أن  ــر  ــذكـ ُيـ
ــلـــونـــة  عــــــــروض مـــــن أنـــــديـــــة بـــرشـ
ــان  ــرمـ ــيـ ــوس وســــــــان جـ ــ ــت ــ ــن ــ ــوف ــ وي
يحسم  أن  المقرر  ومــن  ولــيــفــربــول، 
نــهــائــي دوري األمــم  وجــهــتــه عــقــب 

األوروبية أمام البرتغال.

قرار دي ليخت
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إعداد: هبة محسن

أعلن بنك البحرين اإلسالمي )BisB( مؤخرًا عن توقيعه اتفاقية تعاون حصرية 
مــع شــركة نفــط البحريــن )بابكو( تهدف إلى إصــدار بطاقة ســديم مجانًا لجميع 
زبائــن البنــك مــن حاملــي البطاقــات االئتمانيــة وبرصيــد قيمتــه خمســة دنانيــر 
بحرينيــة. وقــد تمــت مراســم التوقيــع علــى االتفاقيــة بمقر شــركة بابكــو، وذلك 
بحضــور مديــر عــام الخدمــات المصرفية لألفــراد ببنك البحرين اإلســالمي دالل 

الغيص، ومدير عام التسويق بشركة بابكو خالد بوهزاع.

إعفــاء  يتــم  االتفاقيــة،  ضــوء  وفــي 
حاملــي بطاقــات بنك البحرين اإلســامي 
االئتمانية من دفع رســوم التسجيل البالغ 

قيمتها 3 دنانير بحرينية. 
تعبئــة  إعــادة  لهــم  االتفاقيــة  تتيــح  كمــا 
بطاقــة ســديم مــن خــال خدمــات بنــك 
عبــر  المصرفيــة  اإلســامي  البحريــن 
اإلنترنت. إضافًة إلى ذلك، ســوف يحظى 
بنــك  مكافــآت  فــي  المســجلون  الزبائــن 
البحريــن االســامي بفرصــة جمــع النقاط 

وتحويلها إلى بطاقة ســديم الستخدامها 
الحًقا.

و صرحت الغيص قائلة: “نسعى من خال 
هذه الشــراكة إلى توفير خيارات وحلول 
مائمــة تبســط تلبيــة احتياجــات زبائننــا 
باإلنفــاق  يتعلــق  مــا  وخاصــة  اليوميــة، 
باســتخدام البطاقــة االئتمانية. ويســعدنا 
أن نتعــاون مــع مؤسســات رائــدة وعريقة 
مثل شــركة بابكــو، بهدف تعزيــز خدماتنا 
توســيع  عــن  فضــاً  منتجاتنــا،  وتطويــر 

قاعدة الحلول التي نقدمها للزبائن”.
اعتــزاز  عــن  بوهــزاع  أعــرب  مــن جهتــه، 
الشــركة بتوقيــع اتفاقية التعــاون مع بنك 
البحريــن االســامي، مشــيدًا بــدور البنــك 
باعتبــاره أحد المؤسســات المالية العريقة 

في خدمة المجتمع. وأكد على أن مبادرة 
بابكــو تأتــي فــي إطــار الجهــود الدؤوبــة 
تطويــر  أجــل  مــن  الشــركة  تبذلهــا  التــي 
وتحســين الخدمات بمــا يفي باحتياجات 

وتطلعات زبائن سديم.

تأكيــدًا علــى الجــودة االســتثنائية لســياراتها والتــي تقتــرن بشــعبيتها 
الواسعة في منطقة الشرق األوسط، حققت شركة تويوتا نجاحًا كبيرًا 
آخــرًا مــن خــالل فوز كل من تويوتا Yaris بلقب “أفضل ســيارة ســيدان 
مدمجة صغيرة” وتويوتا Camry بلقب “أفضل سيارة سيدان متوسطة 
الحجم”، وذلك خالل النســخة السادســة من حفل توزيع جوائز “ســيارة 
العــام فــي الشــرق األوســط” MECOTY لعــام 2019 الذي ُيَعــد أحد أكبر 
برامــج جوائــز قطــاع المركبات مــن الطــرازات الجديــدة وأرفعها مكانة 
في المنطقة ، والذي أقيم في أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

لجنــة  قبــل  مــن  الســيارتين  اختيــار  وتــم 
تحكيم مؤلفة من 19 صحافيًا مســتقاً من 
ذوي الخبــرة فــي العمــل مــن أبــرز المجات 
فــي  الســيارات  مجــال  فــي  المتخصصــة 
الشــرق األوســط، وذلك وفقًا لعشرة معايير 
كل  وتشــمل  بعنايــة،  وضعهــا  تــم  صارمــة 
مــن التصميــم والجــودة )الشــكل الخارجــي 
والمقصورة الداخلية(، واالنطباع الشــعوري 

ورضا السائق، والتحكم وانسيابية القيادة، 
الســيارة  )قيمــة  المــال  مقابــل  والقيمــة 
الجديــدة وقيمــة إعــادة بيعهــا(، والســامة 
وقــدرة التحمــل، والراحــة واألداء العملــي، 
واألداء والقــدرات، واألداء الصديــق للبيئة، 
واالبتــكار التكنولوجي، ومســتوى الشــعبية 

في المنطقة. 
وقــال الممثــل الرئيســي للمكتــب التمثيلــي 

لشــركة تويوتا في منطقة الشــرق األوســط 
“نحــن  مياموتــو:  يوغــو  الوســطى  وآســيا 
حصــد  فــي  باالســتمرار  للغايــة  فخــورون 
المزيــد مــن الجوائــز ضمن أحد أكبــر برامج 
الطــرازات  مــن  المركبــات  قطــاع  جوائــز 

المنطقــة.  فــي  مكانــة  وأرفعهــا  الجديــدة 
وُيَعد هذا الفوز شــهادة حقيقية على التميز 
فــي التصميــم والحرفيــة االســتثنائية التي 
تتمتــع بها ســياراتي تويوتــا Yaris وتويوتا 

.Camry

ــع “بـــابـــكـــو” ــ ــاون حـــصـــريـــة مـ ــ ــعـ ــ اتـــفـــاقـــيـــة تـ

ومتوسطة صغيرة  سيدان  سيارتي  أفضل  وكامري  يــارس 

منح زبائن “اإلسالمي” بطاقة سديم مجانا

“تويوتا” تحصد لقبين مرموقين

ضمن احتفاالت المملكة بعيد الفطر 
الفــرح  الســعيد، وفــي أجــواء مــن 
والبهجة نّظمت إدارة منتجع الدرة 
مهرجان ســاحة المرح الذي تضمن 
األطفــال  فعاليــات  مــن  مجموعــة 
كاأللعاب الحركية والمائية وتلوين 
الوجبــات  تنــاول  تخللهــا  الوجــوه، 

الخفيفة واآليسكريم. 
وقــد شــهد المهرجان إقبــاالً متميًزا 

من أبناء الماك وذويهم.
الفعاليــات  ضمــن  ذلــك  يأتــي 
المنتجــع  يقيمهــا  التــي  والبرامــج 
وعائاتهــم  الســكنية  الفلــل  لمــاك 

وضيوفهم.

“درة البحرين” تحتفل بالعيد

جمعيــة المنامة - البحرين للسياحة والمعارض إدارة  مجلــس  أعضــاء  ناقــش 
أعضــاء  مــن  وعــدد  البحريــن  ألوانــي 
الجمعيــة المبــادرات والمشــاريع والبرامج 
وســبل  بالجمعيــة،  الخاصــة  المســتقبلية 
تطويــر عمل الجمعية الســاعية إلى تعزيز 
االســتقال االقتصــادي للمــرأة البحرينيــة 

ورفع مساهمتها في التنمية.
العمــل  غــداء  فــي  المشــاركون  وناقــش   
الــذي أقيــم مؤخًرا، دعم رائــدات األعمال، 
وتشــجيع المزيد مــن الفتيات على إطاق 

مشاريعهن التجارية الخاصة.
 وتنفــذ جمعيــة ألواني البحريــن مبادرات 
ومشــاريع دائمــة مــن بينهــا دعــم النشــاط 
الحرفــي للمــرأة بالتعاون مع مركز الحرف 
فــي  البحرينيــة  والمشــاركة  اليدويــة، 
معــرض جلفــود بدبــي، إضافــة إلــى جملة 
مــن برامــج التوعية لتشــجيع المــرأة على 
المشــاركة الفاعلــة في المجتمــع التجاري، 
وذلــك بالشــراكة مــع عدد من المؤسســات 

التعليمية واألهلية والجهات المعنية.
“ألونــي  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأكــد 
البحريــن” عمــار عواجــي حــرص الجمعية 

علــى تحقيــق أهدافهــا فــي تعزيــز ورفــع 
كفــاءة وقــدرات المــرأة لزيادة مشــاركتها 
وتعزيــز  بالمملكــة،  التنمويــة  بالعمليــة 
الثقافــة المجتمعية لــدور المرأة وحقوقها 
ا،  ا واجتماعيًّ وواجباتهــا لتمكينها اقتصاديًّ
والتعــاون فــي تبــادل الخبــرات مــع رواد 
األعمــال فــي الخليــج العربــي فيما يخص 

تمكين ودعم مشاركة المرأة بالتنمية.
وبيــن أن جمعية ألوانــي البحرين تحرص 
مــع  شــراكاتها  تعزيــز  علــى  الحــرص  كل 
مختلــف جهــات القطــاع العــام والخــاص 
واألهلــي، وذلــك مــن أجــل المضــي قدًمــا 
في تحقيق األهداف المنشودة، واالرتقاء 

بالعمل األهلي في مملكة البحرين.

كشــف وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
منتــزه  أكبــر  إطــاق  عــن  الزيانــي  زايــد 
غــوص فــي العالــم والــذي ســيتم اإلعــان 
عــن تفاصيــل المشــروع من خــال مؤتمر 
صحافــي يجمــع عددا من المســؤولين من 
مختلــف الجهــات الحكومية. ومــن المقرر 
ديــار  فــي  الصحافــي  المؤتمــر  يعقــد  أن 
ممــا  الجــاري،  يونيــو   10 اليــوم  المحــرق 
سيدفع بالعديد من عشاق رياضة الغوص 
ومحبــي األنشــطة المائيــة الترفيهيــة مــن 
لهــذا  للتوجــه  البحريــن  وخــارج  داخــل 
الحــدث الهــام المقــرر عقــده فــي الســاعة 

8:30 من صباح اليوم 10 يونيو.
وبالتزامــن مــع المؤتمــر الصحافــي ســيتم 
تخصيــص منطقة مفتوحــة أمام الجمهور 
لمــن يرغــب بالتواجــد فــي موقــع الحدث، 
وقــال  المشــروع.  إطــاق  ومشــاهدة 
هــذا  بإطــاق  فخــورون  “نحــن  الزيانــي: 
والصديــق  نوعــه  مــن  الفريــد  المشــروع 
للبيئــة وذلك بالتعاون مع المجلس األعلى 

للبيئة والقطاع الخاص”.

كمــا ســيتم تنفيــذ المشــروع وفًقــا ألعلــى 
الممارســات  وأفضــل  البيئيــة  المعاييــر 
البيئيــة،  الدوليــة فــي مجــال االســتدامة 
وبالتركيــز بصــورة أساســية علــى إنعــاش 

النظام البيئي البحري في المملكة.

مساكن آمنة للنظام البيئي البحري
وسيشــمل المتنــزه تحــت المــاء عــدد مــن 
المواقــع الجاذبــة باإلضافــة الــى الشــعاب 
المرجانيــة االصطناعيــة البحريــة، والتــي 

ســيتم تثبيتهــا تحــت المــاء فــي المراحل 
المقبلــة مــن المشــروع، مــن أجــل تشــكيل 
مســاكن آمنــة للنظــام البيئــي البحــري في 
المملكــة، ومــن أجل تشــجيع نمو الشــعاب 
المســتدامة  البيئــة  وتطويــر  المرجانيــة 
للمســاهمة فــي ازدهــار الحيــاة البحريــة. 
وســيكون هــذا المتنــزه أكبــر متنزه غوص 
في العالم يمتد على مساحة 100ألف متر 
مربــع، ومــن المتوقــع افتتاحــه للغواصين 

الهواة والزوار بحلول أغسطس 2019.

تشجيع المزيد من الفتيات على إطالق مشاريعهن التجارية ــع ــرب م مــتــر  ألــــف   100 مــســاحــة  عــلــى  ــد  ــت ــم ي
“ألواني البحرين” تناقش المبادرات المستقبلية إطالق أكبر متنزه غوص في العالم بالبحرين

10 يونيو 2019 االثنين
للتواصل: 717111509 شوال 1440

تدخل النســخة العاشــرة من الحســاب االســتثماري “الوافر” من المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف اإلسالمية الرائدة 
بمملكة البحرين، إحدى لحظاتها الحاسمة هذا العام للمستثمرين في الحساب مع اقتراب السحب على الجائزة النقدية لشهر 

يونيو وهي 100,000 دينار. 

 وهــذه الجائزة هي واحدة من جائزتين 
مميزتيــن رصدهمــا المصــرف الخليجي 
التجــاري لعمائــه هــذا العــام لاحتفــال 
بالذكــرى العاشــرة على إطاق الحســاب 
عبر تقديم جوائز فريدة وثمينة تجســد 
عمائــه  بمنــح  المصــرف  اســتراتيجية 
تجربــة مصرفية اســتثنائية تســاهم في 

تغيير حياتهم نحو األفضل.
االســتثمار  علــى  العمــاء  وفيمــا شــجع 
2019م  يونيــو   30 تاريــخ  قبــل  أكثــر 

لزيادة فرص الفوز بهذه الجائزة القيمة، 
للخدمــات  العــام  المديــر  مســاعد  أشــار 
المصرفيــة لألفــراد مــازن ســاتر إلــى أن 
يتطلعــون  المصــرف  منتســبي  جميــع 
لاحتفــاء بالفائــز بهــذه الجائــزة الكبــرى 
مع دخول العد التنازلي للسحب عليها. 

هــم  “عماؤنــا  قائــاً  وأضــاف   
ومحــور  لعملياتنــا  الرئيســي  النبــض 
اســتراتيجياتنا المصرفيــة، فلذلــك نحن 
نســعى على الدوام لتقديم األفضل لهم، 

ليــس فقط مــن حيث الجودة، بــل أيًضا 
ــا هــذا فــي ســعينا  القيمــة. ويظهــر جليًّ
الشــهرية  الجوائــز  أفضــل  بتخصيــص 
الخاصــة  الســحوبات  فــي  والكبــرى 
لحســاب الوافــر، إذ سيشــهد هــذا العــام 
لحظتيــن مهمتيــن وهمــا الســحب علــى 
اآلن  مــن  شــهر  بعــد  دينــار   100,000
و200,000 دينار مع إسدال الستار على 
النســخة العاشــرة نهايــة العــام الجــاري، 
كما ويقدم حســاب الوافر جوائز شهرية 

تبلــغ قيمــة كًا منهــا 50,000 دينــار نقًدا 
الشــهرية  الجوائــز  أكبــر  تعتبــر  والتــي 

بمملكة البحرين”. 
المنتجــات  “الوافــر” هــو أحــد  وحســاب 
المبتكــرة للمصــرف الخليجــي التجــاري 
بجوائــز  الفــوز  للعمــاء  يتيــح  والــذي 

ا من خال االســتثمار اآلمن  كبرى شــهريًّ
ألموالهــم مــن خــال إيداع مبلــغ وقدره 
-/500 دينــار كحــد أدنــى فــي الحســاب 
وســيتم احتســاب فــرص الدخــول فــي 
زيــادة  ومــع  دينــاًرا   25 لــكل  الســحب 

االستثمار ستتضاعف فرص الفوز.

100 ألف دينار من “الوافر” في انتظار المحظوظ

مازن ساتر
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ــوز ــف ــل ل لـــلـــتـــأهـــل  ــو  ــيـ ــونـ يـ ــل 30  ــبـ ــار قـ ــمـ ــثـ ــتـ زيــــــــادة االسـ ــة مــــن خـــــالل  ــاحـ ــتـ الـــفـــرصـــة مـ
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يعدك هذا اليوم بحلول سريعة ويشير الى 
تبدالت

 تكون على موعد مهم أو تتحمل مسؤولية مهّمة
 

اهتم بأدق التفاصيل وال تتسرع هذه االيام

خبر سار في طريقه أليك.فقط أنتظر 

التزم بتعليمات الطبيب حتى ال تتعرض 
لمشكالت 

من االفضل عدم التورط في مشاكل جانبية

أجواء صحية في العمل تساعد على االبداع

أقترب من هدفك أكثر اليوم وال تتردد 

تجنب التعرض لعدم االستقرار والشكوك 

مارس رياضة السباحة فهي مفيدة لك

التزم بقرارك وال تذهب أكثر من قدرتك

يوم استثنائي بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

10 يونيو

 1987
مروحية »بوينغ 360« 

تقوم بعمل أول 
تحليق، وهي 

مروحية 
الدوارات 
المترادفة 

وكانت بمثابة 
عرض تكنولوجيا 

متقدمة في كثير من 
مفاهيم التصميم الجديدة.

قامت ريانا بإستئجار 
جزيرة كاملة لتسجيل 

 Osea ألبومها الجديد، وهي
Island . مصدر مقرب منها 

صّرح بأن ريانا أنفقت أموااًل 
في أستوديو فخم في هذه 

الجزيرة التي استأجرتها من 
المنتج نايجل فريدا.

tariq.albahar
@albiladpress.com

البحرين تولــد مخرجين متميزين على الرغــم من الصعوبات

القفاص: “عذراء” هو العودة لملعبي

طريق طويل من التميز ومن األعمال التي تبقى في الذاكرة، صنعها من خالل عمله الدؤوب، وحرصه على أن يكون مختلف واهتمامه بالتفاصيل. كانت انطالقته 
من خشبة المسرح والتمثيل في أعمال تلفزيونية إلى الخوض في مجال اإلخراج لعدد من المسلسالت البحرينية والخليجية منها: هدوء وعواصف، عذاري، زوارة 
الخميــس. وفــي هــذا العــام قــدم عمليــن هما عذراء وأمنيــات بعيدة. وفي حوار خاص مع البالد كشــف المخرج محمــد القفاص عن بعض تفاصيل مسلســله العذراء 

والعديد من التفاصيل األخرى المتعلقة باإلنتاج البحريني، وفيما يلي نص اللقاء: 

*ما الذي يميز مسلسل عذراء  «
عن بقية أعمالك؟ 

هــو عمــل مختلــف، فقــد مضــت فتــرة 
طويلــة حوالــي ســبع ســنوات وأنــا لــم 
أقــم بتصويــر أي عمــل فــي البحريــن، 
فعــذراء بالنســبة لي العــودة، ويذكرني 
بمسلسالت جميلة قمت بتصويرها هنا 
مثــل: هــدوء وعواصــف، جنــون الليــل، 
عــذاري، وعيــون من زجــاج. وبصراحة 
أنــا أحــب التصوير في البحريــن كثيًرا، 
ألننــي أعتبــره ملعبــي، والعــذراء كأنــه 
اســتعاد هذا الملعــب ومنحني إياه مرة 
أخــرى. “والواحــد لمــا يلعــب فــي ملعبه 
وبين جمهوره حماســه يكون أقوى من 

لما يطلع برا بالده”
والمميــز أكثــر فــي هــذا العمــل هــو أن 
هنــاك الكثيــر مــن العناصــر البحرينيــة 
“حاولنــا  العمــل،  طاقــم  ضمــن  الشــابة 
إعطائهــم المجــال مثــل مــا عمرنــا كلــه 

نحاول نوفر لهم الفرصة”. 
وأضــاف: ومــا ال يعرفــه الكثيــر عنه إنه 
اكتشــافهم  تــم  بحرينييــن  تأليــف  مــن 

ألول مــرة فــي العذراء، وهــم األخوين: 
أمــا  شــمس،  وعلــي  شــمس  محمــد 
الموســيقى التصويرية فكانت للعبقري 
الموســيقار جمال قائد ومكساج محمد 
أرحمــه الــدواذي واألغنية بصــوت هند 
العــذراء  يتميــز  فببســاطة  البحرينيــة، 

بكونه صناعة بحرينية. 

*اإلنتاج المحلي لألعمال  «
التلفزيونية ضعيف نسبًيا، فما 
هي الصعوبات التي تواجهه 

من وجهة نظرك؟ 

مــن أهــم الصعوبــات هــي عــدم وجــود 
شــركات إنتــاج كمــا فــي الســعودية أو 
خــوف  بســبب  الكويــت،  أو  اإلمــارات 
الــذي  المبالــغ  خســارة  مــن  المنتــج 
والصعوبــة  العمــل،  علــى  ســيدفعها 

األخرى هي الرقابة.

*إلى أي حد تؤثر الرقابة على  «
مستوى األعمال بشكل عام 
وعلى إنتاجها بشكل خاص؟ 

إلــى اليــوم ونحن ال نملــك الرقابة التي 

تســمح لنــا بمناقشــة قضايــا أكبــر مــن 
فــي  نطرحهــا  التــي  الســائدة  القضايــا 
أعمالنــا، “أحنــا نزعل لما يجينا شــخص 
مــن الجمهور ويقول ملينا واحنا نســمع 
مــن جــاي لنــا هالحــزة وإنتــي طالــق!” 
ال  الجمهــور  بعــض  أن  فــي  والمشــكلة 
جــًدا  برقابــة  نصطــدم  أننــا  يفهمــون 
أن  الممكــن  مــن  الــذي  للحــد  قاســية، 
نقدم عمل ولكنه بســبب الرقابة ال يرى 
النــور. مثــل مسلســل الحــالل والحــرام 
الــذي قمنا بالعمل عليــه أنا واألخ أحمد 
الفــردان، والــذي عرض حتــى حلقة ١٣ 
ثــم تــم إيقافــه، فتخيل إن مــن الممكن 
أن تتعــب علــى عمــل ويتجــاوز الرقابة 
ويتــم عرضه ثم يتوقــف أثناء العرض، 
مما يشــكل عائق كبير أمام التوسع في 

اإلنتاج الدرامي.

*كمخرج لك باع طويل في هذا  «
المجال، ما هي النصيحة التي 

توجهها للمخرجين الشباب؟ 

بكثــرة  نتميــز  البحرينييــن  نحــن 
رؤيــة  لديهــم  الذيــن  المخرجيــن 

إخراجيــة جميلــة، فالبحريــن والدة 
وتولــد مخرجيــن متميزيــن بكثــرة، 
ولكــن مع وضع اإلنتاج عندنا فهناك 
خياريــن: أمــا إنــك تجعــل إحباطك 
يســيطر عليــك وتجلس فــي البيت، 
أحياًنــا  أشــعر  مازالــت  أنــا  وأمانــة 
بهــذا االحبــاط ولكننــي أتغلب عليه 
وأتجــاوزه وأذهــب لمرحلــة ثانيــة، 
والخيــار الثانــي أن تحــاول وتعمــل 

إلثبات ذاتك. 
فنصيحتــي للشــباب أن ال يعتمــدوا 
على اإلنتاج التلفزيوني أو أن يأتي 
موهبتهــم  ويكتشــف  إليهــم  أحــد 
مــن  هــم  بــل  الفــرص،  يمنحهــم  أو 
مــع  خصوًصــا  يحاولــوا  أن  يجــب 
وجود وســائل التواصل االجتماعي 
اليوم، ومن األمثلة البســيطة أشــير 
للفنــان أحمد شــريف، فهــو لم يبرزه 
برنامــج تلفزيوني أو إعالم، هو من 
أبــرز ذاتــه. فهذا الزمن أســهل حيث 
رؤيتنــا  نثبــت  أن  بإمكاننــا  أصبــح 
حتــى من خــالل الهاتــف ونحن في 

الغرفة. نصيحتي للشباب أال يعتمدوا على اإلنتاج التلفزيوني 

مسلسل “عذراء” عمل مختلف

مع إطاللة الذكرى ال15 لرحيل الفنانة 
مريــم الغضبان يســتذكر محبوها بكل 
أســى وحزن مســيرتها الفنيــة الحافلة 
“حبابــة”  تعــد  إذ  واإلنجــاز  بالعطــاء 
والخليجــي  الكويتــي  بيــن جمهورهــا 
والعربــي من الجيل المؤســس للحركة 
بدايــة  فــي  الكويــت  فــي  المســرحية 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي حيث 
مريــم  الفنانــة  جانــب  إلــى  وقفــت 
الصالح كأول سيدتين كويتيتين على 

خشبة المسرح.

ولــدت مريــم غضبــان الســيد محمــود 
الرزوقــي فــي 20 نوفمبــر 1948 فــي 
حــي المطبة وعملت في بداية حياتها 
كممرضة في مســتوصف الدسمة عام 
1959 وحصلــت علــى الثانويــة العامة 
عــام 1968 ثــم دبلوم معهــد التمريض 
وهــي أحــد أعضــاء مؤسســي جمعيــة 
عــام  تزوجــت  الكويتيــة.  الفنانيــن 
1966 مــن الفنان مكــي القالف ولديها 
منه خمسة أبناء هم عبدالقادر ومنال 

ومها وعبدالعزيز وعبدالوهاب.

ذكرى مرور 15 سنة على “حبابة”
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1940
إيطاليا تعلن الحرب على المملكة المتحدة وفرنسا وذلك في الحرب العالمية الثانية.

 1963
الرئيس األميركي جون كينيدي يوافق على قانون المساواه بين الرجل والمرأة في األجر عند أداء نفس العمل.

 1967
نهاية حرب األيام الستة بهزيمة العرب واحتالل إسرائيل للقدس الشرقية وهضبة الجوالن.

1977
أبل تبدأ تسويق منتجها أبل 2.

 2008
احتراق طائرة سودانية بعد هبوطها على أرض مطار الخرطوم.
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بعــد اتهامهــا باالعتداء بالضــرب على أســرة أميركية في 
العاصمة اإلماراتية دبي منذ شــهور قليلة، نفت الفنانة 
زينــة ما تــردد عن تعرّضها للســرقة على يــد خادمتها 
أو اتهامهــا بالســرقة مــن أي مــكان. مؤكــدة على أن 
الشــرطة لم تحقــق معها، ولــم يتم توجيــه أي تهمة 

بحقهــا من النيابــة العامة، وذلك في بيــان أصدرته عبر 
مكتب محاميها عاصم قنديل الــذي أكد عدم صحة األخبار 

المنتشرة حول هذا الموضوع.

طرحــت الفنانة نســرين طافــش أغنيتهــا الجديــدة بعنوان 
.YouTube الحلوة” عبر قناتها على“

 بالتزامن مــع احتفاالت عيد الفطر،وهــي األغنية الجديدة 
مــن كلمات مصطفى حســن وألحــان بالل ســرور، وقام 
بتوزيعها هانــي يعقوب الذي أجرى المكســاج الخاص بها 

علمــًا بأنهــا أولى أغنيــات األلبوم الذي يحمل نفس االســم 
وتغّنــي فيه باللهجة المصرية، وحســب مصــادر اعالمية فإن 

طافش تستعد لعمل ضخم مع مطرب عربي.

أعلنــت إدارة دار األوبــرا المصريــة عــن تفاصيــل المهرجــان 
الصيفــي الــذي تقيمــه بمقرها الرئيســي بالقاهــرة كأحد 

األنشطة الرئيسة التي يجري تنظيمها سنويًا.
ويشــهد المهرجان الذي يستمر لمدة 8 ليالي عدة حفالت 
غنائية بمشــاركة مجموعة كبيرة مــن الفنانين والفنانات 

فــي مقدمتهــم كارمن ســليمان ونســمة محجــوب حيث 
ينطلــق المهرجان يوم 12 يونيــو بحفلة لفريق مســار اجباري، 

بينما يقام في اليوم التالي حفل الفنان علي الحجار.

مهرجان األوبراالحلوة لطافشزينة تنفي

فاطمة الماجد



“Mac Pro”... مواصفات جديدة وشاشة احترافية

أعلنت تشارليز ثيرون أنها مرّت بمرحلة العزوبة سنوات طويلة،  «
ومستعدة لعالقة صداقة جديدة وذلك عبر مقابلتها مع صحيفة 

“The Sun” . وتتمنى تشارليز أن تجد حب حياتها والشخص المناسب 
الذي يليق بها قريبًا، إذ صرّحت بأن الرجل المثالي بنظري هو من 

يجعلني أضحك دائمًا، وأيضًا الذي يمتلك لحية جميلة.

 WWDC كشــفت شــركة آبل أخيرا في مؤتمر المطورين
 Mac Pro 2019 عــن جهــاز جديد ومختلف كلًيا لسلســلة
والذي تقول الشركة إنه موجه للمحترفين ليكون بمثابة 
بيئــة عمــل مثاليــة لهــم، وبجانــب ذلــك فقــد أعلنــت عــن 
شاشــة Pro Display XDR والتــي تمثــل شاشــة عــرض 

احترافية من الشركة.

ويقدم جهاز Mac Pro الجديد معالج Xeon والذي يحتوي على 
1.5 تيار  28 نواة ونظام ذاكــرة يصل حتى  عدد نوى تصل إلى 
بايت، وكذلك ثمان فتحات بمعيار PCIe مع نحو 300 واط من 
 Radeon أو Radeon Pro 580X الطاقة، بجانب معالج رسومات
Apple Af� Pro Vega II، وهذه المعالجات تأتي بجانب بطاقة 
terburner والتي صممتها الشركة لتسريع عمل الجهاز ما يجعله 
قادًرا على تشغيل ثالثة مقاطع فيديو ProRes RAW بوضوح 

8K في آن واحد.
أما شاشة Pro Display XDR والتي ترافق الجهاز فهي من نوع 
ألوان  ومجموعة  بوصة   32 بمقاس   6K بوضوح  وتأتي  ريتينا 
كبيرة P3 بألوان bit�10 مع درجة سطوع 1,600 وحدة إضاءة/  

م، وتوفر نسبة تباين بقيمة 1,000,000:1.
وتحدث فيل شيلر، نائب رئيس التسويق حول العالم في شركة 
إلى  يحتاجون  الذين  للمستخدمين   Mac Pro ”لقد صممنا  آبل: 
واإلعــداد.  التوسع  األداء وخيارات  في  تفوق  مع  معياري  نظام 
والبنية  الهائلة،  الذاكرة  وسعة  القوية،   Xeon معالجات  وبفضل 
والتوسعة  الغرافيك،  رسومات  معالجة  لوحدة  المسبوقة  غير 
بمعيار PCIe، وبطاقة التسريع Afterburner، والتصميم الفريد، 

من  المحترفين  سيمّكن  جبار  جهاز  هو  الجديد   Mac Pro فإن 
أداء أفضل أعمال حياتهم. كما أن Pro Display XDR هي أفضل 
 Mac المثالي لجهاز  العالم والرفيق  شاشة عرض احترافية في 
Pro الجديد كليًا. فبفضل وضوح Retina 6K، واأللوان الخالبة، 
للغاية،  عملي  وتصميم  فائقتين،  تباين  ونسبة  سطوع  ودرجــة 
أكثر مجموعة شاملة من  تقدم   Pro Display XDR فإن شاشة 

الميزات التي يمكن أن تقدمها أي شاشة بنقطة السعر هذه على 
اإلطالق“.

أداء  “يعتبر  الرسومية:  الجهاز  قــدرة  حــول  الشركة  وأضــافــت 
بالنسبة  مضى  وقــت  أي  مــن  أهمية  أكــثــر  الغرافيك  رســومــات 
ويكونون  ــعــاد،  األب ثالثية  أفــالًمــا  يشغلون  الــذيــن  للمحترفين 

مشاهد بوضوح 8K، وينشئون بيئات ثالثية األبعاد معقدة.

االثنين
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نشــر الفنــان الكوميــدي، طــارق العلــي عبــر حســابه بموقــع التواصــل االجتماعــي 
“إنســتغرام”، صــورة جمعتــه مــع الفنــان المصــري الكبيــر محمــد ســعد، الــذي وصل 
المملكة العربية الســعودية، خالل الســاعات الماضية، استعدادا لعرض مسرحيته 

الكوميدية الجديدة”فوق كوبري ستانلي”.

وقال طارق العلي لجمهوره ومتابعيه، تعليقا 
على الصورة، التي ظهر من خاللها وهو في 
مع سعد: جلسة  تام  وانسجام  حالة ضحك 
صديقي  مــع  والــضــحــك  بالكوميديا  مليئة 
له  التوفيق  اللمبي، وكل  النجم محمد سعد 
في عروض مسرحية “فوق كوبري ستانلي” 

في الرياض.
حاليا  يعرض  العلي  طــارق  الفنان  أن  يذكر 
في المملكة العربية السعودية أحدث أعماله 
المسرحية “عنتر المفلتر” من بطولته وجمال 
ميس  البلوشي،  هند  الفرج،  احمد  الردهان، 

المجيبل، شيماء قمبر، شمالن  كمر، مشاري 
السعد،  فيصل  محمود،  مصطفى  المجيبل، 
ــر، عــبــدهللا الــبــصــيــري، تأليف  مــحــمــد الـــوزيـ

عيسى أحمد، 
ــراج مـــشـــاري الــمــجــيــبــل، واشـــــراف عــام  ــ اخـ

عيسى العلوي.
أما الفنان محمد سعد فيعرض له حاليا بدور 
يشارك  الــذي  حسين”،  “محمد  فيلم  السينما 
في بطولته كوكبة من الفنانين منهم فريال 
يوسف، مي سليم، سمير صبري، وعدد من 

نجوم الكوميديا، من إخراج محمد علي.

طارق العلي ومحمد سعد مًعا

حــقــقــت الــمــســرحــيــة 
الكوميدية “ بيت 

ــة”  ــ ــري ــ ــف ــوصــ ــ اب
ملفتا  نــجــاحــا 
فـــــــــــــــي عـــــيـــــد 

ــر بـــالـــرغـــم  ــطـ ــفـ الـ
مـــن عــرضــهــا الــعــام 

ــا قــالــه  ــذا مـ ــي..هـ ــاضـ ــمـ الـ
الفنان والمنتج عباس السماك الذي أعتبر 
نجاح المسرحية في عرضها الثاني حدثا 
مــتــمــيــزا، وأضـــاف..قـــدمـــنـــا عــمــال جميال 
أســتــحــق الــثــنــاء مــن الــجــمــهــور الـــذي مأل 
التي  المواضيع  مع  كثيرا  وتفاعل  القاعة 

قدمتها المسرحية.
بــيــت   “ مـــســـرحـــيـــة  أن  بـــالـــذكـــر  يـــجـــدر 
ابــوصــفــريــة” مـــن تــألــيــف جــمــال الــصــقــر، 
مجموعة  تمثيل  السماك،  عباس  إخــراج 
من الفنانين وهم عبدهللا القطان، فضيلة 
الرضيع،  محمد  خليل،  صــالح  الشعالن، 
ــقـــرمـــزي، حسن  جــعــفــر جـــاســـم، يــاســر الـ
العريبي،  حسين  محسن،  علي  الجفيري، 
سيد حسين القمر، زكريا الزعيم. وتناقش 
البحريني  الــمــتــقــاعــد  ــع  وضـ الــمــســرحــيــة 

وهمومه وكيف يتكالب عليه الناس.

السماك: عرض 
بوصفرية كان رائعا

بالغ  عن  الصايغ  أمين  الكوميدي  الفنان  أعرب 
الــذي  والخليجي  البحريني  للجمهور  شــكــره 
التي  ــداد”  شــ ابـــن  مــو  “عــنــتــر  حــضــر مسرحية 
عرضت خالل أيام عيد الفطر المبارك، مشيدا 
العمل من  فــريــق  بــه  قــام  الـــذي  الكبير  بــالــدور 

فنانين وفنيين. 
 6 العيد ومعنا  وقال: لقد دخلنا سباق عروض 
التحدي  من  نوع  يعتبر  كان  وهــذا  مسرحيات 
الحمد توفقنا وكان نصيبنا جمهور  ولكن ولله 
لجميع  أيــضــا  ونــبــارك  الـــعـــروض،  غفير حــضــر 

األخــــوة فــي الـــعـــروض األخــــرى الــتــي حققت 
نجاحا كــبــيــرا، وهـــذا شــيء مــفــرح ويــؤكــد أن 
بخير  الزالــت  البحرين  في  المسرحية  الساحة 

وقادرة على العطاء.
اما عن جديدة بعد المسرحية فأوضح الصايغ 
الجديد،  عن  للتحدث  مبكرا  الزال  الوقت  أن 
“ قليال ومن ثم سأخوض في  ولكن “ سأرتاح 

تفاصيل الجديد.
يجدر بالذكر أن مسرحية “عنتر مو ابن شداد” 
ــة الــفــنــان  مـــن إخـــــراج خــالــد بــوصــخــر وبــطــول
ســعــود الــشــويــعــي ومــحــمــد طــاحــون ومحمد 
الصيرفي والمذيع عماد عبدهللا وأمين الصايغ 
وآخرون وعرضت على خشبة مسرح الجامعة 

الخليجية من أول أيام العيد.

ــر ــيـ ــخـ ــي نــــشــــط وبـ ــ ــن ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــرح ال ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
أمين الصايغ سعيد بنجاح عنتر

تســتأنف الفنانــة كارمــن بصيبــص خالل األيــام القادمــة تصوير دورها 
فــي فيلــم “العــازف” للمخــرج أحمد عــالء الديــب، ويلعب بطولــة العمل 
الثنائــي أحمــد عــز وأحمد فهمــي، وكان أبطال الفيلم قــد صوروا جزءا 

منه، ومن المقرر تصوير عدد من مشاهده في أوروبا.

أيضا ركين سعد،  البطولة  تأليف محمد سيد بشير، ويشارك في  الفيلم 
فكرة  أحداثه حــول  وتــدور  الفنانين،  من  آخــر  وعــدد  أحمد خالد صالح 
حرب العقول في وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه في السينمات خالل عام 

.2019

أطــرب فنــان العــرب محمــد عبــده، جمهــور حفــل العيد، الــذي أقيم فــي الصالة 
الخضــراء بالعاصمــة الريــاض، حيــث قدم مجموعــة مــن أروع أغنياته، جمعت 

بين القديم والجديد ولبى بعض مما طلبه الحضور.

ــن فـــعـــالـــيـــات  ــمـ ــل ضـ ــفـ ــحـ ــي الـ ــ ــأتـ ــ ويـ
الــتــي نظمتها  الــمــبــارك،  الــفــطــر  عــيــد 
المملكة،  فــي  للترفيه  العامة  الهيئة 
للصوتيات  بالتعاون مع شركة روتانا 
من  مجموعة  وجمعت  والــمــرئــيــات، 
ألمع نجوم الغناء في الخليج والعالم 

العربي.
ــانـــت شـــركـــة روتـــانـــا لــلــصــوتــيــات  وكـ

والمرئيات، قد أعلنت أن تذاكر حفل 
ساعات   4 خــالل  نفدت  العرب،  فنان 
فقط من طرحها، عبر تغريدة نشرتها 

في حسابها بموقع تويتر.
يذكر أن الفنان محمد عبده أحيا أكثر 
من حفل في مركز الملك فهد الثقافي 
ــالـــت جــمــيــعــهــا انــبــهــار  ــريـــاض، ونـ ــالـ بـ

وتفاعل الجمهور.

لجديدها  ســبــت  شــيــالء  الــفــنــانــة  تستعد 
الكويت قريبا، بعد عودتها من  الفني في 
البحرين، حيث غادرت البالد إلى موطنها 
بعد انتهائها من تقديم برنامج المسابقات 
الـــرمـــضـــانـــي “لــمــســة فـــــوز” عــلــى شــاشــة 
استمتعت  لقد  وقالت:  الكويت،  تلفزيون 
كــثــيــرا بــهــذه الــتــجــربــة اإلعـــالمـــيـــة الــتــي 
المسابقات  بــرامــج  فــي  لــي  األولـــى  تعتبر 
استطعت  مــبــاشــرة، حيث  الــهــواء  وعــلــى 
ان أتخلص من شعور الرهبة من الكاميرا 
ــيـــن من  واالســـتـــديـــو بــعــد الــيــومــيــن األولـ
تعلمت  ناجحة  تجربة  وكــانــت  التقديم، 
اطاللتي  تكون  ان  واخــتــرت  الكثير  منها 
فيها بسيطة بعيدة عن التكلف في المظهر 

العام لي.
ــافــــت: بــعــد عـــودتـــي مـــن الــبــحــريــن   وأضــ
جديدة  درامــيــة  العــمــال  بالتجهيز  ســأبــدأ 
الذي حققته في  النجاح  بعد  الكويت  في 
تلقيت  والـــذي  بــعــيــدة”،  “امــنــيــات  مسلسل 
ــي  ــثــنــاء عــلــى ادائـ الــكــثــيــر مـــن عـــبـــارات ال
جديدة  شخصية  لكونها  فيه،  للشخصية 
والحالة  االنفعاالت،  لي من حيث  بالنسبة 

الدرامية التي عشتها في سياق االحداث، 
ادراك  “ومــا  دوري في مسلسل  بينما جاء 
ما أمي” في المرتبة الثانية بالنسبة لي من 

حيث ردود الفعل عليه. 
واستطردت قائلة: من المهم جدا ان يجدد 
االعمال  نوعية  وفــي  اطاللته  في  الفنان 
نمط  مــن حيث  فيها، ســواء  يــشــارك  التي 
حولها  تـــدور  الــتــي  ــداث  واالحــ الشخصية 
ثيمة العمل كي ال يكرر نفسه، اما المشاركة 
فــي عــمــل اعــالمــي مــن خـــالل تــقــديــم اي 
استطاع  ما  اذا  ايجابي  امــر  فهو  برنامج 
الفنان ان يضع نفسه في المكان المناسب.

فيلم العازف لكارمن

نفاد تذاكر حفل محمد عبده شيالء سبت تستعد للجديد

محرر مسافات
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أعلى مسبح بالعالم... بانورامي مرعب
كشــفت شــركة كامبــس بولــز بالمملكــة المتحــدة عــن إنشــاء أول حمــام 
ســباحة في العالم، بزاوية 360 درجة، ســيقام فوق ناطحة ســحاب في 

لندن.
 وقــال الشــركة إن التصميــم الــذي أطلــق عليــه “تحــدي الموت” ســيكون 
بحجــم 158503 غالونــات، يقبــع علــى قمة البــرج المكون مــن 55 طابًقا، 
وســتكون األرضيــة والجــدران شــفافة تماًمــا لتعطــي منظًرا كامــاً ألفق 

مدينة لندن.
وقــال المصمــم والمدير الفني أليكس كيمســلي: “عندما صممنا المســبح، 
أردنــا رؤيــة متصلة، فوق وتحــت الماء”. بدالً من الزجاج، ســيتم تصنيع 
واجهــات المســبح مــن األكريليــك المصبــوب، الذي ينقل الضــوء بطريقة 
تحافــظ علــى المســبح واضًحــا تماًمــا، كمــا تتميــز بالمتانة. وســوف يبدأ 

البناء في 2020. 
والوصول إلى المسبح يتم عبر سالم حلزونية متحركة ترتفع ألعلى أو 

تنزل في غواصة من قاع المسبح.

نقلــت تقاريــر صحيفــة “القبــس” الكويتية 
عــن خبيــر فــي األرصــاد الجويــة، أن أعلى 
درجــة حــرارة ســجلت يــوم الســبت علــى 

مستوى العالم، كانت في الكويت.
وقــال عضو االتحــاد العربي لعلوم الفضاء 
والفلــك الســعودي خالد الزعــاق، إن درجة 
فــي  مئويــة  درجــة   52.2 بلغــت  الحــرارة 
الظــل بمنطقة مطربة شــمالي البــاد، ظهر 
مصــادر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت  الســبت. 
داخــل المطــار أمــس األحــد إنــه يتوقع أن 
يتخطى الحمل الكهربائي حاجز الـ13800 

ميغاواط.

الكويت تسّجل أعلى 
درجة حرارة في العالم فــي العــادة، يســيل لعــاب المحترفين مــن اللصوص على ما خّف وزنــه وغال ثمنه 

ليختلســوه. أمــا ســكان منطقــة ميرمانســيك القطبية بالشــمال الغربي الروســي، 
فتعرفوا قبل أيام إلى نوع مختلف من السارقين الممتهنين نهب الثقيل الرخيص.

 عصابة محلية في المنطقة ســطت 
قبل أيام على جسر للسكك الحديد، 
نهــر  فــوق  متــًرا   23 بطــول  ممتــد 
يمبــو الجــاري قريًبــا من مســتوطنة 
مهجــورة عنــد الحــدود مــع فنلنــدا، 
فأمعنــوا تفكيــكًا فيــه ونهًبــا طــوال 
أيام، ثم غادروا غانمين منه 56 طنًّا 
مــن الحديــد الســكراب، إال أن ثمنهــا 
كلهــا ال يزيــد عن 600 ألف روبل، أي 

تقريًبا 10 آالف دوالر.

مســتمرة  تــزال  ال  التــي  الشــرطة   
تمكــن  كيــف  اســتغربت  بتحقيقهــا، 
السارقون من تفكيك معظم الجسر 
أحــد  يلحــظ  أن  دون  مــن  وتركــه 
مــن ســكان المنطقــة ما يجــري، لوال 
حلقــت طائرة صغيرة فــوق المكان، 
والحــظ طيارهــا الجســر “مقضوًما” 
مــن نصفــه، لمــا وصــل خبــر الســطو 
وســائل  إلــى  ومنهــا  الشــرطة،  إلــى 

إعام روسية.

السطو على جسر ونهب 56 طنًّا من الحديد

من عروض األزياء الملونة ضمن فعاليات كرنفال 
الثقافات السنوي في أحد شوارع العاصمة األلمانية 

برلين )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بعد العملية

تفاعــل متابعــو إنســتغرام “الباد” مع 
ســفراء  “بمشــاركة  بعنــوان  منشــور 
أجانب وعرب... وتستغرق أسبوعين 
الشــيخة  كلــب...   300 وتســتهدف 
إلخصــاء  حملــة  أكبــر  تطلــق  مــروة 
الــكاب الضالــة”. وقال تركي العودي 
إن العمليــة تحــد مــن تكاثــر الــكاب، 
متســائا: كيــف يمكــن التخلــص مــن 
شــوقي  تســائل  فيمــا  الموجــودة؟، 
الخياط: هل سيتوقف هجومها على 

البشر بعد العملية؟

التواصــل  مواقــع  فــي  تحــد جديــد  ظهــر 
عــرف  األخيــرة  اآلونــة  فــي  االجتماعــي 
باســم “تحدي أكياس القمامة”، حيث نشــر 
كثيرون تسجيات مصور وهم يخوضون 

التحدي الجديد.
 ويســتند التحــدي الجديــد إلــى أن يرتدي 
الشــخص كيــس قمامــة مــن قدميــه حتــى 
رقبتــه، ومــن ثــم يتــم شــفط الهــواء مــن 
داخــل الكيــس من طــرف الكيــس من عند 

الرقبة، من خال مكنسة كهربائية.
الهــواء مــن داخــل  و مــا إن يتــم ســحب 
الكيس بشكل شبه كامل، يضطر الشخص 
حالــة  بســبب  والتدحــرج،  الســقوط  إلــى 
تشــبه إلــى حــد كبير الشــلل المؤقــت التي 

تصيب أطرافه.
 وحّذر خبراء من خطوة هذا التحدي على 
صحــة مــن يقومون به، خاصــة أنه يعرض 

جسم اإلنسان إلى نقص في األكسجين.

تحدي أكياس القمامة 
يجتاح اإلنترنت
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“تحدي الموت” بأعلى مسبح في العالم

التحدي منتشر بشكل كبير في مواقع 
التواصل االجتماعي

ahmed.bahar
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أحمد البحر

Û  لــم يــدر في خلد يوســف أن اســتخدامه بعــض المفردات باللغــة اإلنجليزية
خــال تناولــه الغــداء مــع الرئيــس التنفيذي وبعــض من زمائه ســيكون له 
ذلك المردود السلبي على تقدمه المهني، ولكن يبدو أن هذا فعًا ما حصل. 
فكيــف حــدث ذلــك؟ ومــن هــو المخطــئ فــي مــا حصــل؟ أتــرك لــك الحكم، 

سيدي القارئ؛ لتبحث عن اإلجابة في ثنايا هذه المقالة.
Û  اعتــاد الرئيــس أن يدعــو من وقــت آلخر عدًدا من الموظفيــن لتناول وجبة

الغــداء معهــم، وعــادة تأخــذ األحاديــث خال فتــرة الغداء هذا مســاًرا آخر 
يكــون خــارج دائــرة العمــل. في ذلــك اليوم كان يوســف حاضًرا مــع زمائه 
المتدربيــن لــذاك الغــرض. كانــت األحاديــث متنوعــة وتأخــذ فــي الغالــب 

المنحى االجتماعي وكان الجميع يتحدث باللغة العربية.
Û  اســتغل يوســف لحظــات الصمــت ليدلي بدلــوه في أحــد المواضيع وفّضل 

الســير في االتجــاه المعاكس واختار التحدث باللغــة اإلنجليزية. في اليوم 
التالي دعا الرئيس مســؤول الموارد البشــرية ليبلغه قراره بنقل يوسف إلى 
وظيفــة كتابيــة أو فصله إذا لم يقبل بتلك الوظيفة. والســبب كان كما بّينه 
الرئيس هو المســتوى الضعيف لقدرات يوســف في اللغة اإلنجليزية والتي 
تعتبر لغة التواصل في العمل خصوصا أن جل أنشــطة هذه المؤسســة هي 

في األسواق العالمية.
Û  كان يوســف ضمــن فريــق من المتدربين الذين قررت المؤسســة االســتثمار

فــي تدريبهــم وإعدادهــم لوظائــف ومناصــب قياديــة وفنيــة عاليــة، وهذه 
الوظائــف تتطلــب قــدرات غيــر عاديــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة، وقــد كشــف 
يوســف بعفويــة عــن مقدرتــه المتواضعة في هذا الشــأن وكان الســبب في 
اتخاذ الرئيس قراره ذاك وهو نقله إلى وظيفة كتابية أو فصله من الخدمة.

Û  ســيدي القــارئ، هــل الرئيــس تســرع في اتخاذ القــرار أم أن يوســف هو من
تســبب في اتخاذ الرئيس لذاك القرار؟ يقول أوليفر ويندل هوملز في هذا 
الســياق “إن تكلمت فتكلم بوضوح واهتم بكل كلمة قبل أن تنطق بها”. ما 

رأيك سيدي القارئ؟

من هو 
المخطئ؟!
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