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وزير الخارجية 
اإليراني محمد 

جواد ظريف 
يصافح نظيره 
األلماني هايكو 

ماس في 
طهران

عواصم ـ وكاالت

قــال وزيــر الخارجية األلمانــي، هايكو 
بيــن  المواجهــة  إن  أمــس،  مــاس، 
الواليــات المتحــدة وإيــران أصبحــت 
إلــى  تــؤدي  وقــد  لالنفجــار”  “قابلــة 
القائــد  وأعلــن  عســكري.  تصعيــد 
األعلــى للقــوات األميركية في الشــرق 
األوســط، الجنرال فرانــك ماكنزي، أنه 
قــد يوصــي بعــودة الوجــود األميركي 
المكثــف في منطقة الشــرق األوســط، 

لمواجهة تهديدات إيران.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتسانتصارات مسرحية للصمبريطانيا تفكك خلية مرتبطة بإيران“تيرمينالز” و ”سيكو” تنهيان صناعة السوقإحالة المسيء للخلفاء للنيابة
أعلن رئيس مركز شرطة  «

الحورة عن إيقاف المدعو أحمد 
عبدالعزيز الماضي إثر إلقائه 

خطبة دينية، تضمنت التجرؤ 
على الخلفاء الراشدين وقذفهم 
بألفاٍظ مشينة، وإحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

كشفت شركة أي بي إم  «
تيرمينالز البحرين، في بيان 
على موقع بورصة البحرين 

أمس، انتهاء فترة صناعة 
السوق المتفق عليها سابقًا 
مع شركة سيكو في بورصة 

البحرين.

أفادت صحيفة “ديلي تلغراف”  «
البريطانية، أمس، أن السلطات 

فككت شبكة تابعة لجماعة 
“حزب الله” المدعومة من إيران، 
ُتخزن مكونات صنع القنابل في 

لندن منذ عام 2015 في قضية تم 
“إخفاؤها عن الرأي العام”.

فتح مهرجان جائزة خالد بن  «
حمد للمسرح الشبابي لألندية 

الوطنية والمراكز الشبابية 
ولذوي العزيمة الباب واسعا 

أمام ذوي العزيمة لإلبداع في 
المجال المسرحي وأبدعوا وبرزوا 

في أعمال المسارح األهلية.

قال العب منتخبنا الوطني  «
للسنوكر الشاب خليل 

بوسيف إن االتحاد البحريني 
للسنوكر والبليارد جلب مدربا 

بريطانيا ُيدعى مايك راسل 
وهو الذي اكتشف موهبتي 

وطورها في التدريبات.
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كلــف ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة وزارة 
الصحة إعداد دراســة شاملة عن وضع المراكز 

إلخضاعهــا  عملهــا  ســاعات  ونظــام  الصحيــة 
حصــول  يكفــل  بمــا  وتطويرهــا  للتقييــم 
المواطنيــن على الكفايــة من الخدمات الطبية 
والرعايــة الصحية فــي مختلف المناطق وفي 

كل األوقات.
وكان ســموه قــد تــرأس الجلســة االعتياديــة 

األســبوعية لمجلس الــوزراء بقصــر القضيبية 
أمس.

ووجــه ســموه الشــكر إلــى األجهــزة المختصــة 
بــوزارة الداخليــة علــى نشــر الوعــي وتثقيــف 
المجتمع واتباع إرشادات السالمة في المنازل؛ 
لالبتعــاد عن الحوادث والضرر، موجها ســموه 

إلى االســتمرار في تكثيف الحمالت التوعوية 
والتثقيفية بشــأن االستخدام األمثل لألجهزة 
والمعــدات المنزليــة ومراعــاة متطلبــات األمن 
والســالمة لــدرء الحــوادث، ومنهــا تلــك التــي 
تســببت بهــا تســربات الغــاز مؤخــرا فــي بعض 

المناطق من المملكة.

خطة استراتيجية شاملة... ومواقف السيارات بديل للمالجئ

مواجهة الكوارث بأكثر من 20 مركز إيواء

لمواجهــة  الوطنيــة  اللجنــة  ممثــل  أكــد 
لــدى حضــوره اجتمــاع مجلــس  الكــوارث 
خطــة  لديهــا  اللجنــة  أن  المحــرق  بلــدي 
اســتراتيجية وطنيــة شــاملة للتعامــل مــع 

حاالت الطوارئ حال وقوعها.
 وبّين أن هذه الخطة ليســت وليدة اليوم، 
وأنها قابلة للتطوير والتغيير في أي وقت.
 17 مــن  المكونــة  اللجنــة  أن  إلــى   وأشــار 
عضــًوا مــن القطاعيــن المدنــي والعســكري 
عقدت اجتماًعا في منتصف مايو الماضي 
لمناقشة الوضع الراهن للبحرين، وخرجت 
رفعــت  التــي  التوصيــات  مــن  بمجموعــة 

للجهات المعنية.
 ولفــت إلــى أن االجتمــاع راجــع الخطــط 
أدوار  تكامــل  وبحــث  والبديلــة،  المســبقة 
كل جهــة مــن الجهــات الممثلة فــي اللجنة، 
كمــا جرى الحديث عــن خطوط اإلمدادات 
والدعم اللوجستي المتعلق بالدواء والماء 

والغذاء.
 وذكــر أن اللجنة ركزت في اجتماعها على 
فــي  الحيويــة  المنشــآت  موضــوع حمايــة 
المملكــة، ووضــع الخطط البديلــة في حال 
تضررهــا، كما أكــدت أهمية عنصر التثقيف 

والتوعية بكافة أشكالها.
 وأفصــح عــن تشــكيل فريق عمل مشــترك 
للعمــل  واإلعــالم  الداخليــة  وزارتــي  بيــن 

علــى تطوير األفــالم التوعويــة للمواطنين 
مــع  يتــالءم  الــذي  بالشــكل  والمقيميــن، 

مستوى الظروف المحيطة.
 وأكــد للمجلــس بــدء اللجنــة فــي تفعيــل 

المقترحات على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه تم رصد ما يقارب 20 مركًزا 
صالًحا لإليــواء في عموم مملكة البحرين، 

6 منها تقع في محافظة المحرق.

ممثل لجنة مواجهة الكوارث ومدير شرطة المحرق

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  أكــد 
الزيانــي أن طائــرة  والســياحة زايــد 
منتــزه الغــوص فقط كلفت نحو 100 
ألف دوالر، وأن هناك مصاريف أخرى 

مثل النقل واللوجستيات والتهيئة.
أنــه وبعــد افتتــاح المنتــزه  وأضــاف 
ســيتمكن  المقبــل،  أغســطس  فــي 
المواطنــون والمقيمون والســياح من 
داخــل وخــارج المملكــة مــن الحجــز 

عــن طريــق مراكز الغــوص المرخصة 
التي سيكون دورها تنظيم الرحالت 

للمنتزه.
شــركة  أن  كشــف  آخــر،  جانــب  مــن 
الخــط  ستدشــن  الخليــج  طيــران 
المباشر إلى المالديف أكتوبر المقبل، 
الوجهــات  عــن  اإلعــالن  وســيتم 
األخــرى فــي مؤتمــر صحافــي األيــام 

المقبلة.

افتتاح متنّزه الغوص في أغسطس دراسة وضع المراكز الصحية وساعات عملها
سمو ولي العهد: نشر الوعي بشأن استخدام األجهزة المنزلية لدرء الحوادث

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء 

ارتطام مروحية بمبنى في نيويورك
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زينب العكري من ديار المحرق | تصوير خليل إبراهيم

الــوزارة  أفــاد مصــدر مطلــع أن وكيــل 
بتزويــر  المتهــم  المســاعد  الخدميــة 
ســوى  أصــال  يملــك  ال  العليــا  شــهادته 
دبلومــا  وشــهادة  الثانويــة  شــهادة 
باقــي  وأن  البحريــن،  جامعــة  مــن 
شــهاداته جميعهــا مــزورة وصــادرة من 
جامعــات أجنبيــة وهميــة، وأن األختام 
الموضوعة على شــهاداته العليا الثالث 
البكالوريوس والماجســتير والدكتوراه 

كلها مزورة.
وخــالل نظــر القضيــة قــررت المحكمــة 
إرجــاء النظــر فيهــا حتــى جلســة يــوم 
الســتدعاء  وذلــك  الجــاري؛  يونيــو   25
ضابــط البحث والتحري لالســتماع إلى 
شــهادته، وكذلــك رئيــس قســم معادلــة 
الشــهادات األجنبيــة فــي وزارة التربية 
والتعليــم، فضــال عــن اســتدعاء رئيــس 
الخدمــة  ديــوان  فــي  التأديــب  لجنــة 

المدنية لسماع إفادته هو اآلخر.

وكيل الوزارة 
“المزور” ال يملك 

إال “الدبلوما”
عباس إبراهيم

سيد علي المحافظة
تفاقــم  عــن  أعمــال  أصحــاب  تحــدث 
مشــكلة التخلــف عــن ســداد مســتحقات 
فتــرة  ضمــن  التجاريــة،  المشــتريات 
تســهيالت االئتمــان أو مــا يعــرف بلغــة 
التجارة الدارجة “الكريدت” التي تمنحها 
الشركات لبعضها البعض مما ينذر بأزمة 
انعــدام ثقة بينها. ووصف رجل األعمال 

الحالــي  الوضــع  زينــل،  إبراهيــم  البــارز، 
فيمــا يتعلــق بااللتــزام بفتــرات االئتمــان 
الممنوحــة بيــن الشــركات والمؤسســات 
لســداد المســتحقات بأنها حالة “تســيب” 
وأنــه ال بد مــن التحرك بســرعة للوقوف 
الحلــول  وإيجــاد  المشــكلة  أبعــاد  علــى 

الناجعة لها.

“التسيب” في “الكريدت” يؤّرق التجار

أظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى 
موقع مجلس المناقصات والمزايدات 
في جلســته أمس مناقصتين تابعتين 
 11 بإجمالــي  حكوميتيــن  لجهتيــن 
عطــاًء، فــي حيــن علــق أحدهــا، وبلــغ 
مجمــوع أقــل العطاءات نحــو 627.3 

ألــف دينــار. وفتــح المجلــس مناقصة 
لتوفيــر  العمــل  ســوق  تنظيــم  لهيئــة 
خدمــة مركــز اتصــاالت للهيئــة تقــدم 
إليهــا 4  عطــاءات  أقلهــا بنحــو 527.3 
ألــف دينــار، فــي حيــن أكبرهــا بقرابــة 

667.6 ألف دينار.

أمل الحامد

التصاالت “سوق العمل”
ألف دينار
527

 علي الفردان

)11(

)11(

واشنطن 
تلوح مجددا 

“بوجود 
عسكري 

مكثف” لصد 
لقي شخص على األقل مصرعه، عندما ارتطمت مروحية بأحد المباني في مانهاتن طهران

بنيويورك، اإلثنين، وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع أثناء الهبوط في أجواء مطيرة.



local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

تــرأس  ولــي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة الجلســة االعتياديــة األســبوعية 
لمجلــس الــوزراء وذلــك بقصــر القضيبيــة أمــس، وقــد أدلــى األميــن العــام لمجلــس 

الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

وجــه صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهد 
نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس 
األجهــزة  إلــى  الشــكر  الــوزراء  مجلــس 
نشــر  علــى  الداخليــة  بــوزارة  المختصــة 

واتبــاع  المجتمــع  وتثقيــف  الوعــي 
إرشــادات الســالمة فــي المنــازل؛ لالبتعاد 
عــن الحوادث والضرر، موجها ســموه إلى 
االستمرار في تكثيف الحمالت التوعوية 

األمثــل  االســتخدام  بشــأن  والتثقيفيــة 
ومراعــاة  المنزليــة  والمعــدات  لألجهــزة 
متطلبات األمن والسالمة لدرء الحوادث، 
ومنها تلك التي تسببت بها تسربات الغاز 
مؤخــرا فــي بعــض المناطــق مــن المملكــة 
وتعزيز الجانب الرقابي؛ للتأكد من التزام 

الجميع بمبادئ األمن والسالمة.
وفــي إطــار ذي صلــة، فقــد كلــف صاحــب 
الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب القائــد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 

والتجــارة  الصناعــة  وزارة  الــوزراء 
استرشــادي  دليــل  بإعــداد  والســياحة 
يكون مرجعا ألصحاب المشاريع المنزلية 
وذلــك بالتعاون مــع وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية ووزارة الصحة.
بعدهــا كلــف صاحــب الســمو الملكــي ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
الصحــة  وزارة  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
بإعداد دراســة شــاملة حول وضع المراكز 
الصحية ونظام ســاعات عملها إلخضاعها 

حصــول  يكفــل  بمــا  وتطويرهــا  للتقييــم 
المواطنيــن علــى الكفايــة مــن الخدمــات 
الطبيــة والرعايــة الصحيــة فــي مختلــف 

المناطق وفي كل األوقات.
بأشــد  الــوزراء  مجلــس  أدان  ذلــك،  بعــد 
الجبــان  اإلرهابــي  العمــل  العبــارات 
أمنيــة  تفتيــش  نقطــة  اســتهدف  الــذي 
العربيــة  مصــر  بجمهوريــة  العريــش  فــي 
الشــقيقة، مؤكــدا المجلــس علــى موقــف 
مملكة البحرين وتأييدها التام لجمهورية 

مصر العربية لكل ما تتخذه من إجراءات 
لحفظ أمنها واستقراراها.

ثــم تابــع مجلــس الــوزراء ببالــغ االهتمــام 
والمســتجدات  األوضــاع  تطــورات 
بالجمهوريــة الســودانية، ودعــا المجلــس 
تغليــب  إلــى  الســودان  فــي  األشــقاء 
واســتقراره  للســودان  العليــا  المصلحــة 
وتطــوره وإبقائــه آمنــا مســتقرا محافظــا 
وأهمهــا  ومكتســباته  منجزاتــه  علــى 

وحدته.

الجاللة  البالد صاحب  بعث ملك 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
الــبــرتــغــال مــارســيــلــو ريــبــيــلــو دي 
ــرى الــعــيــد  ــ ــوزا، بــمــنــاســبــة ذكـ ــ ســ

الوطني لبالده.
أطيب  عــن  فيها  جاللته  أعـــرب   
ــيــاتــه لـــه بــمــوفــور  ــمــن تــهــانــيــه وت
ــادة ولــشــعــب  ــعــ ــســ ــ الـــصـــحـــة وال
جــمــهــوريــة الــبــرتــغــال الــصــديــق 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

المنزليــة المشــاريع  ألصحــاب  استرشــادي  دليــل  إلعــداد  يوجــه  العهــد  ولــي  ســمو 

نشر الوعي لالستخدام األمثل لألجهزة لمنع حوادث تسرب الغاز 

جاللة الملك يهنئ 

البرتغال بالعيد 

الوطني
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أشــاد رئيــس المجلــس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفــة بالتوجيهــات الكريمــة لولــي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بإطــالق خدمة اإلســعاف الوطنــي بحلول 15 يونيو الجــاري، وتفعيلها في 13 
مركــزا لإلســعاف تغطــي محافظــات المملكــة كافــة قبــل نهايــة العــام الجاري؛ 

بهدف االرتقاء بجودة خدمات اإلسعاف المقدمة للمواطنين والمقيمين.

جــاء ذلــك خــالل تــرؤس ســمو ولــي 
العهــد اجتمــاع عمل فــي مقر المجلس 
وكيــل  مــن  كل  مــع  للصحــة  األعلــى 
بــن  ناصــر  الشــيخ  الداخليــة  وزارة 
عبدالرحمــن آل خليفــة، وكيــل وزارة 
مــن  وعــدد  المانــع،  وليــد  الصحــة 
القائمين على المشــروع؛ لمتابعة ســير 
المشــروع وبحــث آخــر االســتعدادات 
الالزمــة، وضمــان البــدء الفــوري فــي 
يعــّد  والــذي  المهــم،  المشــروع  هــذا 

إحــدى الخدمــات الحيويــة التي تقّدم 
للمواطنين والمقيمين كافة على أرض 

البحرين.
وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره 
أول  الفريــق  الداخليــة  وزيــر  إلــى 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة 
علــى اتخــاذ الــوزارة كافــة اإلجراءات 
الوطنــي  اإلســعاف  إلطــالق  الالزمــة 
الطواقــم  واســتكمال  موعــده،  فــي 
وتأهيــل المســعفين وتزويــد ســيارات 

اإلســعاف بأحدث المعدات والتقنيات 
المستشــفيات  الطبيــة والتنســيق مــع 
التــي  الحــاالت  الســتقبال  الحكوميــة 
تنقــل مــن خــالل اإلســعاف الوطنــي، 
بمــا يضمــن ســرعة الوصــول وتقديــم 
مســتوى  بأعلــى  اإلســعاف  خدمــة 

مــن الكفــاءة واإلنجــاز، وربــط غرفــة 
العمليــات بأحــدث أنظمــة االتصــاالت 
والتحكــم والنظــام الجغرافــي األمنــي 
الذي يســاعد بدوره في تطوير ســرعة 

االستجابة.
كما تقرر تشــكيل لجنة دائمة للطوارئ 

والحوادث الطبية، تشــمل ممثلين من 
المعنيــة، كمــا وســيتم  الجهــات  كافــة 
األعلــى  المجلــس  مــن  قــرار  إصــدار 
للصحــة للتنســيق بيــن المستشــفيات؛ 
المرضــى  اســتقبال وإســعاف  لضمــان 

في الحاالت الطارئة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

“األعلى للصحة” يشيد بتوجيهات سمو ولي العهد بإطالق “اإلسعاف الوطني”

 رئيس المجلس األعلى للصحة يترأس االجتماع التنسيقي لمشروع اإلسعاف الوطني

دراسة شاملة لوضع 
المراكز الصحية 
ونظام ساعات 

العمل لتطويرها 

دعوة األشقاء في 
السودان لتغليب 
المصلحة العليا 

للبالد وإبقائه آمًنا

الموافقة على 
اقتراح بشأن ربط 

أسعار الوحدات 
السكنية بمساحتها 

سموه يشكر 
“الداخلية” على 

التوعية بالحوادث 
المنزلية

دعوة األشقاء في 
السودان لتغليب 
المصلحة العليا 

للبالد وإبقائه آمنا

تقليص فترة 
االنتظار بجسر 

الملك فهد إلى 
أدنى معدالتها

11 يونيو 2019 الثالثاء
8 شوال 1440

لجنة دائمة للطوارئ 
والحوادث الطبية 

تشمل ممثلين من 
كل الجهات المعنية

بعد ذلك، نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات 
التالية:

أوال: تابع مجلس الوزراء ما تم اتخاذه  «
من إجراءات تنفيذا لتوجيهات ملك 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة بتطوير الحركة على 

جسر الملك فهد وجعله قادرا على 
مواكبة النمو اإليجابي في معدالت 

السفر عبر هذا الشريان الحيوي، 
واستعرض مجلس الوزراء مذكرة 
وزير الداخلية بالخطوات والتدابير 

التي تم اتخاذها لتنفيذ التوجيهات 
الملكية السامية في هذا الخصوص، 

بما في ذلك الخدمات الجديدة 
التي تم إدخالها لتحقيق المزيد من 

التيسير على مستخدمي الجسر 
لألغراض السياحية والتجارية وغيرها، 

والمراحل التي وصل إليها نظام 
العمل بالنقطة الواحدة على جسر 

الملك فهد، وأثنى صاحب السمو 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
على الجهود التي اضطلعت بها 

األجهزة المختصة بوزارة الداخلية 

لتيسير الحركة وانسيابية اإلجراءات 
خصوصا خالل إجازة عيد الفطر 
المبارك، حيث تم تقليص فترة 
االنتظار إلى أدنى معدالتها رغم 

الكثافة الكبيرة لحركة القادمين 
والمغادرين على الجسر، مثنيا سموه 
على التعاون بين الجانبين البحريني 

والسعودي بشأن المزيد من التطوير 
على جسر الملك فهد.

ثانيا: وافق مجلس الوزراء على  «
مشروع قانون بتعديل قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 
بقانون رقم )21( لسنة 2001، وقرر 

المجلس إحالته إلى السلطة 

التشريعية وفق اإلجراءات الدستورية 
والقانونية، إذ يتيح التعديل على 

مشروع القانون أعاله المعد في ضوء 
االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

الشورى تسهيل وسرعة إجراءات 
حضور الوكيل الجتماعات الجمعية 

العمومية للشركة نيابة عن الشريك 
بمقتضى توكيل خاص دون الحاجة 

إلى توثيقه من الجهات المختصة 
بالتوثيق في الدولة كما هو معمول 

به حاليا، وذلك على النحو الوارد 
بتوصية اللجنة الوزارية للشؤون 

القانونية والتشريعية التي عرضها 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 

اللجنة المذكورة.

ثالثا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة  «
الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 

والتوازن المالي مذكرة وزير شؤون 
الشباب والرياضة المتعلقة باإلعانات 

المالية والمديونيات على األندية 
الرياضية.

رابعا: وافق مجلس الوزراء على رد  «
الحكومة على اقتراح برغبة مقدم 

من مجلس النواب بشأن ربط أسعار 
الوحدات السكنية بمساحتها، وذلك 

في ضوء التوصية المرفوعة لهذا 
الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون 

القانونية والتشريعية التي عرضها 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 

اللجنة المذكورة.

قرارات المجلس

ياسر الناصر
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الشــيخ  ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  قــام 
بــن خليفــة آل خليفــة  بــن علــي  خليفــة 
بزيــارة إلــى األكاديمية الملكية للشــرطة، 
تدريــب  كليــة  آمــر  اســتقباله  فــي  وكان 
الضبــاط باألكاديمية العقيد عمار الســيد، 

وعدد من الضباط.
وبحث سمو المحافظ، في الزيارة تعزيز 
ســبل التعاون والتنســيق المشــترك بشأن 
التــي  واألمنيــة  االجتماعيــة  المبــادرات 
تطلقهــا المحافظــة مــع مختلــف الجهــات 
بــوزارة الداخليــة، مؤكــدا ســموه تفعيــل 
األكاديميــة  مــع  المجتمعيــة  الشــراكة 
فــي  المشــاركة  عبــر  للشــرطة  الملكيــة 
بالنفــع  تعــود  تدريبيــة  برامــج  إطــاق 

العلمي والعملي.
تدريــب  كليــة  آمــر  أثنــى  جهتــه،  مــن 

الضبــاط علــى الــدور الذي يقوم به ســمو 
محافــظ المحافظــة الجنوبيــة فــي فتــح 
آفــاق التعــاون بيــن المحافظــة والبرامج 

األكاديميــة،  فــي  المتاحــة  األكاديميــة 
مؤكــدًا أن تلــك البرامــج تهــدف إلــى رفع 
مســتوى منتسبي وزارة الداخلية العلمي 

والعملــي وتحصينهــم بالعلــوم والمعارف 
للقيــام  واألمنيــة،  واإلداريــة  القانونيــة 
بالمهمــات والواجبــات المنوطة بهم على 

أكمل وجه وبدقة عالية.
وأوضــح أن األكاديميــة ســعت وســتظل 
تســعى فــي هــذا اإلطــار لتعزيــز موقعهــا 

وتقديــم  رســالتها  يبــرز  بمــا  األكاديمــي 
خدماتهــا وتســخير قدراتهــا لخدمــة كل 
ما من شأنه صالح المملكة والمواطنين.

سمو محافظ الجنوبية في زيارة لألكاديمية الملكية للشرطة

المنامة - وزارة الداخلية

تفعيل الشراكة المجتمعية مع “الملكية للشرطة”
والعملــي العلمــي  بالنفــع  برامــج تدريبيــة تعــود  إطــاق  الجنوبيــة:  ســمو محافــظ 

عكســت نتائــج الدراســة الســنوية لقيــاس رضــا المتعامليــن خــال 2018، والتي أعلنــت تفاصيلها هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونية 
مؤخــرا، مزيــدا مــن المؤشــرات اإليجابية حــول نمو الوعي بالخدمات الحكوميــة اإللكترونية المتاحة عبر مختلف القنــوات، وارتفاع معدل 
ثقة الجمهور في الخدمات اإللكترونية وقنوات الحكومة اإللكترونية لتحقق ما نسبته 85 % في صورة تعكس زيادة نسبة االستخدام في 
2018، وداللة واضحة على مدى الجاهزية المعرفية التي يتمتع بها المتعاملون في مملكة البحرين وتقبلهم الخدمات اإللكترونية المقدمة 

عبر البوابة الوطنية والقنوات اإللكترونية األخرى المعتمدة لدى الجهات الحكومية.

وأشارت الدراسة إلى أن اعتماد قنوات 
التواصــل االجتماعــي كإحــدى قنــوات 
المتعامليــن  مــع  واالســتجابة  التفاعــل 
ســاهم بتعزيــز الوعــي وزيــادة معدالت 
االســتخدام لــدى الجهــور، حيــث بلغت 
اإللكترونيــة  بالخدمــات  الوعــي  نســبة 
93 %، فــي حيــن بلــغ معدل اســتخدام 
نتائــج  بحســب   %  88 الخدمــات 

الدراسة.
علــى  تأكيــدا  النتيجــة  هــذه  وجــاءت 
مــع  وبالتعــاون  الهيئــة  نهــج  نجــاح 

المؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي 
وتعزيــز  الحديثــة  التوجهــات  مواكبــة 
مــن  التفاعــل  عبــر  المســتخدم  تجربــة 
خــال التوجــه نحــو التســويق المباشــر 
عبــر الوســائل اإللكترونية، الســيما وأن 
غالبيــة العينــة كمــا أوضحــت الدراســة 
اســتخدام  يفضلــون   %  77 وبنســبة 
عــن  عوضــا  اإللكترونيــة  القنــوات 
التقليديــة إلنجاز معاملتهــم الحكومية 
إنجازهــا  لســرعة  نظــرا  وغيرهــا؛ 

وتوفيرها للوقت والجهد. 

ومن أهم تلك الوسائل قنوات التواصل 
التويتــر،  )االنســتغرام،  االجتماعــي 
وغيرهــا(،  واليوتيــوب  الفيســبوك 
التســويق  عمليــة  علــى  واالرتــكاز 
خدماتهــا  عــن  للترويــج  اإللكترونــي 
ورفع مستوى الوعي، دون اإلغفال عن 
آراء المســتخدمين فــي ســبيل تحقيــق 
أعلــى درجة مــن التفاعــل وردود الفعل 
لــم  كمــا  اإللكترونيــة.  الخدمــات  علــى 
خدمــات  تقديــم  جانــب  الهيئــة  تغفــل 
للمســتفيدين،  والمســاندة  الدعــم 

علــى  توفيرهــا  علــى  الحــرص  وأولــت 
مــدار الســاعة من خال مركــز االتصال 
الوطنــي، والنظــام الوطنــي للمقترحات 
ضمــان  بغيــة  )تواصــل(؛  والشــكاوى 
خدمــات  حــول  الــازم  الدعــم  تقديــم 
وقنــوات الحكومــة اإللكترونية، ما كان 
لــه األثــر اإليجابــي فــي رفع معــدل ثقة 

المتعاملين. 
وأشــارت الدراســة إلــى أن هــذا التوجه 
إلــى  مباشــرة  بالوصــول  ســاهم  قــد 
طريــق  عــن  المســتهدفة  الشــريحة 
التســويق الفعال لخدماتها اإللكترونية 
وبأقل تكلفة في ظل التوجه الحكومي 
والمصروفــات  النفقــات  خفــض  نحــو 
بالوســائل  واالســتعانة  الحكوميــة 
وتوجــه  تماشــيا  الحديثــة،  التقنيــة 
األفــراد نحــو تبنــي األنمــاط العصريــة 
في التواصل، أبرزها اعتمادهم المباشر 

علــى قنــوات التواصــل االجتماعي في 
أمورهــم الحياتيــة كافــة كأحــد مصادر 
الخدمــات،  المعلومــات وطــرح  تــداول 
والدليــل على ذلك أظهرت الدراســة أن 
53 % مــن العينة التــي تم مقابلتها بأن 
الوعــي لديهــم يرجع إلى تواجــد الهيئة 
الدائــم علــى مختلــف قنــوات التواصل 
اإللكترونيــة  وحســاباتها  االجتماعــي 
وحرصهــا علــى التســويق اإللكترونــي، 
للهيئــة  المســتمر  التواصــل  إن  حيــث 
زيــادة  فــي  ســاهم  خدماتهــا،  حــول 
قبولهــا  نســبة  وزيــادة  لديهــم  الوعــي 

واستخدامها. 
قطــاع  لــدى  الرضــا  مســتوى  وحــول 
الســابقة،  بالســنوات  مقارنــة  األعمــال 
فقد أشــارت الدراســة إلى تحقيق مزيد 
مســتوى  ارتفــع  حيــث  التحســن،  مــن 
الرضــا ليصــل إلــى 84 %، داللــة علــى 

تقبــل قطــاع التجار الســتخدام التقنية 
الحديثــة في إنجاز معاماتهم، الســيما 
الســجل  إجــراءات  بإنهــاء  المتعلقــة 

التجاري عبر نظام )سجات(.
ومن ضمن أبرز ما أشــارت إليه الدراســة، 
“تواصــل”  تطبيــق  أحدثــه  الــذي  األثــر 
األفــراد  لــدى  القناعــات  تغييــر  فــي 
والمؤسســات، والتأكيــد علــى وجــود آلية 
للتواصــل المباشــر والفاعــل مــع الجهــات 
الحكوميــة الرســمية لاطاع على آرائهم 
وماحظاتهــم حول الخدمــات الحكومية 
الوعــي  نســبة  أن  وأوضحــت  المقدمــة، 
بالنظام بلغت 24 %، وهو ما يدعو الهيئة 
المؤسســات  مــع  التنســيق  خــال  ومــن 
المشــتركة  الجهــود  لتكثيــف  الحكوميــة 
للتســويق للنظــام والترويج له في الفترة 
المقبلة بشكل أكبر. في المقابل بلغ معدل 

الرضا على استخدامه 76 %.

المنامة - بنا

85 % نسبة ثقة المتعاملين بخدمات الحكومة اإللكترونية

الثالثاء
11 يونيو 2019 
8 شوال 1440

مدينة عيسى - وزارة العمل

شــارك وكيل وزارة العمــل والتنمية 
االجتماعية صباح الدوسري، مساء 
أمس األول، في اجتماع المجموعة 
هامــش  علــى  يعقــد  الــذي  العربيــة 
العمــل  لمؤتمــر   )108( الـــ  الــدورة 
فــي  جنيــف  فــي  المنعقــد  الدولــي 

الفترة 10 – 21 يونيو 2019.
وتم خــال االجتماع بحث تنســيق 
مؤتمــر  فــي  العربيــة  المواقــف 
العمــل الدولــي والقضايــا التــي تهم 
المنطقــة العربيــة، خصوصــا تطبيق 
التوصيــات والنتائــج الصــادرة عــن 

منظمــة  بيــن  المشــتركة  األنشــطة 
العمــل  ومنظمــة  العربيــة،  العمــل 
الدوليــة فــي مجــال دعــم القضايــا 
العربيــة في الشــأن العمالي، إضافة 
إلى بحث القضايا المشتركة، ومنها 
أســواق  ونظــم  سياســات  تطويــر 
العمــل فــي الــدول العربيــة وتبــادل 
الخبــرات الفنيــة بينها، واالســتفادة 
من الدعم الفني واالستشــاري التي 
تقدمه منظمة العمل الدولية للدول 
بيــن  التعــاون  وتعزيــز  األعضــاء، 

المنظمتين.

ا تنسيق المواقف العربية عماليًّ

المنامة - بنا

استقبل مستشار جالة الملك لشؤون 
اإلعــام  نبيل الحمر في مكتبه بقصر 
القضيبيــة أمس ســفير دولــة الكويت 
الشــقيقة لــدى المملكــة الشــيخ عــزام 
مبــارك الصبــاح. وخال اللقــاء، بحث 
الحمــر مع الســفير الكويتــي العاقات 

بيــن  الوطيــدة  التاريخيــة  األخويــة 
بجهــود  مشــيدا  الشــقيقين،  البلديــن 
الســفير في تطوير العاقات المتميزة 
الثنائــي  والتنســيق  التعــاون  وتعزيــز 
المشترك في المجاالت كافة خصوصا 

في المجال اإلعامي.

تعزيز التعاون اإلعالمي مع الكويت
توطيد العالقات الثقافية مع إيطاليا

مي بنت محمد تتلقى دعوة لحضور فعاليات اختيار “ماتيرا” عاصمة للثقافة األوروبية

اســتقبلت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة فــي مقــر 
الهيئة  وفدًا من مدينة ماتيرا اإليطالية ضم مسؤولين رسميين وممثلين عن معاهد وجامعات، 
وذلك بحضور  الســفير اإليطالي لدى مملكة البحرين دومينيكو بياتو ورئيســة االتحاد العالمي 

لصاحبات األعمال والمهن البحرينية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة.

وجــاء هــذا اللقــاء ليعكــس الجهــود المتواصلــة 
التــي تبذلهــا هيئــة الثقافــة لتوطيــد العاقــات 

الثقافية ما بين مملكة البحرين وإيطاليا. 
وقــّدم الوفــد دعــوة رســمية إلــى  الشــيخة مــي 
بنــت محمــد آل خليفــة لحضــور ختــام فعاليات 
اختيار مدينــة ماتيرا اإليطالية عاصمة للثقافة 

األوروبية خال ديسمبر من العام الجاري.
وقالــت  خــال اللقــاء إن الجمهوريــة اإليطالية 
تتمتــع بحضــور ثقافــي مؤثــر في أنشــطة هيئة 

البحريــن للثقافــة واآلثــار، مشــيرة إلــى أهميــة 
حضــاري  تواصــل  كلغــة  الثقافــة  دور  تعزيــز 
وإنســاني ما بين البحرين والحضارات األخرى. 
وأوضحــت   أن البحريــن تمكنت هــذا العام من 
صناعــة تبــادل ثقافــي مميــز مــع إيطاليــا التــي 
حضــرت في مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشــر، 
إضافة إلى اســتضافة مســرح البحرين الوطني 

لفعالية االحتفاء بأسبوع التصميم اإليطالي.
للجمهوريــة  الثقافــي  بالتاريــخ  وأشــادت 

اإليطالية وفنونها التي أثرت في الحركة الفنية 
حول العالم، مشــيرة إلى أن البحرين استثمرت 
الفنون كوسيلة لمد المزيد من جسور التواصل 
مــع إيطاليــا وعملــت علــى تنظيــم معــرض فني 

مملكــة  مــن  فنــون  “حديــث:  بعنــوان  مشــترك 
البحرين” اســتضافته أكاديمية ألبيرتينا للفنون 
الثقافــة  بهيئــة  تربطهــا  التــي  تورينــو  بمدينــة 

اتفاقية ثقافية.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

تعـزيـز التعـاون العمالـي مـع الفلبيـن
للتدريب كمركز  البحرين  موقع  لتعزيز  الرائدة  الدولية  الخبرات  استقطاب 

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل 
جميــل  حميــدان امــس االثنين،  مبعوث رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية، أمابيل أجيلوس.

ونوه حميدان بمستوى التعاون المشترك بين 
البلديــن الصديقين، كما تم بحث ســبل تعزيز 
التعاون في مجاالت التنمية البشرية وإعداد 
الكفاءات البشرية لانخراط في سوق العمل، 
كمــا تــم اســتعراض التجــارب الناجحــة لــكا 
البلدين من خال برامج ومشــاريع التوظيف 

والتأهيل والتدريب الفني المتخصص.
وأكــد أهميــة تعزيــز أطــر التعــاون القائــم بين 
المجــال  فــي  الصديقيــن، خصوصــا  البلديــن 
العمالــي وتبــادل الخبــرات الفنيــة ومجــاالت 

مؤكــدًا  البشــرية،  المــوارد  وإعــداد  تطويــر 
مؤسســات  أخــذ  علــى  المشــترك  الحــرص 
فــي  المبــادرة  الخاصــة  والتدريــب  التعليــم 
مواكبــة التطــورات العلميــة واألكاديمية ذات 
تنميــة  فــي  يســاهم  بمــا  الدولــي،  المســتوى 
المــوارد البشــرية الوطنيــة وإعدادهــا لتأخــذ 
بأهميــة  منوهــًا  التنميــة،  عجلــة  فــي  دورهــا 
اســتقطاب الخبــرات الدولية الرائــدة بما فيها 
الفلبينيــة، فــي مجــال التعليــم والتدريب في 
البحريــن  موقــع  تعزيــز  إطــار  فــي  البحريــن 

كمركــز إقليمــي للتدريــب االحترافــي والفني 
في المنطقة.

وأشــاد أجيلــوس بــدور وزارة العمــل وكذلــك 
وبحرصهمــا  العمــل،  ســوق  تنظيــم  هيئــة 
علــى ضمــان وحفــظ حقــوق العمالــة الوافــدة 

فــي المملكــة، منوهــًا بالســمعة الطيبــة التــي 
تحظــى بهــا مملكــة البحريــن بيــن دول العالم 
والمحافل الدولية نظير تأكيدها على تطبيق 
التشــريعات العمالية، وفقًا لقوانينها الداخلية 

التي تتواءم مع معايير العمل الدولية.

مدينة عيسى - وزارة العمل



االسم: سارة محمد رضا العطار
المدرسة: مدرسة سترة اإلعدادية للبنات

إلــى روح جدتــي الطاهــرة وإلــى أمــي وأبــي  االهــداء: أهــدى تفوقــي 
وأخواتي وأهلي ومدرساتي الفاضالت.

االسم: ليلى محمد عزيز عبدالرسول ابا حمزة 
المدرسة: زنوبيا اإلعدادية للبنات

اإلهداء: أهدي تفوقي إلى أمي وأبي وإخوتي الذين دعموني.

- االسم: مزنة نجم حمد الذوادي
- المدرسة: أم كلثوم اإلعدادية للبنات

- التخصص: علمي
- اإلهــداء: أهــدي نجاحــي إلــى والــدي ووالدتــي لمســاندتهما لــي فــي 
علــى  أمينــة  وصديقتهــا  نوفــه  وابنتهــا  خالتــي  وأشــكر  االمتحانــات، 

مساعدتهم لي في فترة االمتحانات والفضل يرجع إلى هللا ولهم.

االسم: شيماء نادر جعفر خليفة
المدرسة: الحد الثانوية للبنات

التخصص: علمي - الفيزياء والرياضيات
اإلهــداء: أهــدي تفوقي مع كل امتنان للعائلة بأكملها فالجميع قد ســاهم 

ولو بالقليل في إيصالي إلى ما أنا عليه، مع كل الحب والتقدير لهم.

االسم: سارة تقي حسن بن رجب 
المدرسة: أم سلمة اإلعدادية للبنات 

اإلهداء: إلى وطني الغالي وإلى الوالدين والعائلة الكريمة

المتفوقة
 سارة العطار

المتفوقة
 ليلى

المتوفقة 
مزنة

المتفوقة 
شيماء

المتفوقة
 سارة

% 95.3   

% 92.64   

% 95   

% 92.82   % 93.9   

%  95

االسم: خالد جمال هالل صليبيخ 
المدرسة: المحرق الثانوية للبنين

التخصص: علمي 
اإلهــداء: أهــدي نجاحي وتفوقي إلى خالتي العزيزة صالحة ناصر وإلى 

الوالدين العزيزين

المتفوق 
خالد  %  90.7

االسم: نوف يوسف البلوشي
المدرسة: مدرسة الحد اإلعدادية للبنات

اإلهــداء: أحمــد هللا أن بــارك لــي فــي وقتــي وهيــأ لــي أســباب التفــوق 
والنجــاح الــذي أهديــه ألبــي وأمــي فهما الســند الدائــم لي، وأشــكر عمي 

وعمتي أسمه ومعلماتي فهن صاحبات فضل بعد هللا سبحانه وتعالى.

المتفوقة
   92.42 % نوف

االسم: نوره صالح طرار جاسم 
المدرسة: الحد اإلعدادية للبنات

اإلهداء: أواًل أشــكر ربي على التوفيق والنجاح وأهدي تفوقي إلى أمي 
الغاليــة التــي هــي ســبب تفوقــي وأبي الغالي الــذي قّدم لــي الدعم وإلى 

جميع مدرساتي العزيزات ولن أنسى فضل أحد منهم.

المتفوقة 
نورة % 91.58  

اسم المتفوقه: زهراء فاضل عبد الجبار أحمد
المدرسة: الدراز اإلعدادية للبنات

السابعة
% 99.91  مكرر

االسم: بنين خليل إبراهيم
المعدل: 

المدرسة: المالكية االبتدائية اإلعدادية للبنات

المتفوقة 
بنين % 95 

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

- التخصص: الديني
- اإلهداء: أهدي هذا التفوق إلى األم الغالية والوالد العزيز وإلى الوطن 

الحبيب وكل من تمنى لي تحقيقه من أساتذة وأصدقاء.

المتفوق 
حسن العويناتي  96.9 %

االسم: سارة صالح ال بورشيد
المدرسة: الحد الثانوية للبنات

اإلهــداء: أهــدي تفوقــي مــن بعــد هللا تعالــى لعائلتــي التــي طالمــا كانــت 
مصدر قوة ودعم كبيرين في ســبيل تحقيقي للنجاح وأشــكر كل األهل 

واألصدقاء الذين كانوا دعمين لي.

المتفوقة 
سارة
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تحــت رعايــة وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد النعيمي، تفتتح الوزارة بفندق آرت روتانا بجزر أمــواج اليوم )الثالثاء( أعمال مؤتمر مئوية التعليم، بالتعاون مع منظمة األمم 
المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، وبحضور ومشاركة وزراء ومسؤولين وأكاديميين ومفكرين بارزين من داخل البحرين وخارجها.

ويأتــي هــذا المؤتمر الذي يقام على مدى 
التربيــة  يوميــن ضمــن فعاليــات وزارة 
لالحتفــاء  المقامــة  العديــدة  والتعليــم 
التعليــم  بــدء  علــى  عــام  مئــة  بمــرور 
علــى  تأكيــًدا  البحريــن،  فــي  النظامــي 
واســتذكاًرا  التعليميــة،  المملكــة  ريــادة 
لتطويــر  بذلــت  التــي  الكبيــرة  للجهــود 
بدعــم  مراحلــه،  بمختلــف  التعليــم 
ومســاندة عاهــل البالد صاحــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويشــهد المؤتمر فــي يومه األول تقديم 
6 جلســات عمــل، بمشــاركة نخبــة مــن 
التربيــة  وزيــر  أبرزهــم  المحدثيــن، 
عــن  شــرًحا  ســيقدم  الــذي  والتعليــم، 

المســيرة التعليميــة الوطنيــة بمختلــف 
النفــط  وزيــر  يتحــدث  كمــا  مراحلهــا، 
الشــيخ محمــد بن خليفــة آل خليفة عن 
الــدور الــذي يضطلــع بــه قطــاع النفــط 
التعليميــة، إضافــًة  للنهــوض بالمســيرة 
للمجلــس  العــام  األميــن  مشــاركة  إلــى 
بورقــة  األنصــاري  هالــة  للمــرأة  األعلــى 
عمــل حول المــرأة البحرينيــة والتعليم، 
إلــى جانب مشــاركة نائــب مدير منظمة 
األوســط  الشــرق  لمنطقــة  اليونيســيف 
وشــمال إفريقيــا للخليــج العربي نســيم 
أول، ورئيســة قسم الشراكة مع القطاع 

الخاص باليونيسيف ديبالي سود.
وفــي اليــوم الثانــي، يتحــدث المحاضر 

تدريــب  مجــال  فــي  العالمــي  والخبيــر 
الموارد البشــرية كيفــن عبدالرحمن عن 
تمكيــن  خصوصــا  والتمكيــن،  التعليــم 
مــن  عــدد  تقديــم  إلــى  إضافــًة  المــرأة، 
المدربيــن المعتمدين لــورش عمل حول 
ذوي  وتعليــم  الذاتيــة،  الســيرة  إعــداد 
فــي  والتعليــم  الخاصــة،  االحتياجــات 

القطاع الخاص.
كمــا ســيقام علــى هامــش المنتــدى مــن 
الســاعة الثامنــة صباحــا ولغايــة الرابعة 
التوظيــف  لفــرص  معــرض  عصــرا، 
الشــركات والمؤسســات  مــن  فــي عــدد 
المحليــة، إضافــًة إلى معرض لخمســين 
البحريــن؛  مملكــة  مــن  أعمــال  رائــد 

لتقديــم منتجاتهــم وخدماتهم وقصص 
نجاحهم.

للمؤتمــر  المنظمــة  اللجنــة  وأشــادت 
المتحــدة  األمــم  منظمــة  بمشــاركة 
تعــد  والتــي  “اليونيســيف”،  للطفولــة 
األولــى مــن نوعها فــي المملكــة، منوهًة 
فــي الوقت ذاته بمشــاركة وزيــر النفط، 
واألميــن العــام للمجلس األعلــى للمرأة، 
وبقية المســؤولين والخبراء، معربًة عن 
شكرها وتقديرها لدعم واهتمام العديد 
مــن الــوزارات والشــركات والمؤسســات 
بالمشــاركة في االحتفاء بهذه المناســبة 

الوطنية المهمة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمي يرعى افتتاح مؤتمر مئوية التعليم اليوم
التعليمية الــمــمــلــكــة  ــادة  ــريـ لـ ــًدا  ــيـ ــأكـ وتـ ــف”  ــي ــس ــي ــون ــي “ال مـــع  ــاون  ــع ــت ــال ب

تسلمت وزارة الصحة، ممثلة بمجمع السلمانية الطبي، تبرعا عبارة عن 5 مضخات 
لألنســولين مــن المؤسســة الخيريــة الملكيــة.  وجــاء هــذا التبرع في إطــار اتفاقية 
التعاون القائمة بين الوزارة والمؤسسة، وضمن الحملة الوطنية لمشروع الفارس 

لمساعدة األطفال المصابين بالنوع األول من داء السكري.

وأشــارت وزارة الصحــة إلــى أن مجمــع 
الســلمانية الطبي تســلم الدفعــة األولى 
مــن المضخــات البالــغ عددهــا 4 بتاريخ 
الدفعــة  تســلم  كمــا   ،2019 فبرايــر   10
مضخــة  عددهــا  والبالــغ  منهــا  الثانيــة 

واحدة بتاريخ 21 أبريل 2019.
الــوزارة عــن خالــص شــكرها  وأعربــت 
وتقديرهــا للمؤسســة الخيريــة الملكيــة 
علــى هــذا التبــرع، وأكــدت أنــه يجســد 
اإلنســانية،  معانــي  وأســمى  أرقــى 
ويعبــر عــن االلتــزام التــام مــن الــوزارة 
البــالد،  عاهــل  بتوجيهــات  والمؤسســة 

الخيريــة  للمؤسســة  الفخــري  الرئيــس 
الملكيــة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة، ورئيس مجلس 
أمناء المؤسســة الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة بتعزيــز الشــراكة المجتمعية 
الرســمية  المؤسســات  مختلــف  مــع 
بدعــم  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  واألهليــة 
وتطوير الخدمــات الصحية والعالجية 
األطفــال  خاصــة  للمرضــى  المقدمــة 

منهم.
هــذا  أهميــة  الصحــة  وزارة  وأكــدت 
التبــرع فــي خدمــة الكثير مــن األطفال 

النــوع  مــن  الســكري  بــداء  المصابيــن 
حصولهــم  ســرعة  فــي  وأثــره  األول، 
علــى الخدمــة العالجية وفــي التوقيت 

حــاالت  أي  مــن  ووقايتهــم  المناســب، 
أن  كمــا  الســكري.  هبــوط  أو  ارتفــاع 
مضخة األنســولين تقلل كثيرا من عدد 

وخــزات األبر ويزيد مــن فرص االلتزام 
بمضاعفــات  اإلصابــة  وتقليــل  بالعــالج 

السكري في المستقبل.
هــي  األنســولين  مضخــات  أن  يذكــر 
مــن المضخــات الرقميــة األتوماتيكيــة، 
والتــي تقــوم بتزويــد مرضــى الســكري 
باألنســولين، حيــث يعمــل هــذا الجهــاز 
علــى تنظيم الســكر في الــدم على مدار 
24 ســاعة، كمــا أنــه يقــوم بالوقايــة من 
هبــوط الســكر الحاد وقياس ســكر الدم 

عن طريق مجس صغير.
يشــار إلــى أن هــذه المضخــة تعــد مــن 
أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة 
علــى  تحتــوي  إذ  األنســولين،  إلعطــاء 
خرطوشة مشابة لخرطوشة األنسولين 
ومضخــة تعمــل بالبطاريــة إلــى جانــب 
جهــاز كمبيوتر صغير ُيمكن المســتخدم 
إعطاء كمية األنسولين المطلوبة بدقة.

المنامة - وزارة الصحة

“الصحة” تتسلم 5 مضخات أنسولين من “الخيرية الملكية”
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الخطوة ضمن 
الحملة الوطنية 

لـ “الفارس” 
لمساعدة األطفال 

المصابين بالنوع 
األول

المضخات تقلل 
من عدد وخزات 

األبر وتزيد 
فرص االلتزام 

بالعالج وتقليل 
المضاعفات

االحتفال بمئوية التعليم ... مستقبل واعد لجيل مبـدع
فــرص متكافئــة وفرتهــا الحكومــة لتنميــة مواهــب ذوي االحتياجــات واســتثمار قدراتهــم

يأتــي احتفــال مملكــة البحريــن يــوم 11 يونيــو 2019 بمرور 100 عام على بــدء التعليم النظامي بالبالد ليؤكد أن االســتثمار في 
رأس المال البشــري مثل أولوية قصوى وذات ارتباط حيوي بالتنمية بمفهومها الشــامل التي تتواصل في ظل مســيرة عطاء 
ورؤية تســتلهم متطلبات الحاضر والمســتقبل، مســيرة تنموية شــاملة قادها بحنكة ومهارة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة راعي حركة التحديث والتطوير.

حرصــت  البــالد  عاهــل  قيــادة  وتحــت 
الحكومة برئاســة رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفــة فــي تحقيق غالبيــة أهداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وفي 
القلــب منهــا التعليــم، الــذي كان ومــازال 
يمثل المقــوم الرئيس في تطوير وزيادة 
االقتصــادي  واالســتقرار  النمــو  مســتوى 

وتحديث البيئة االجتماعية للدولة.
ولقــد حظــي التعليم ضمن هذه المســيرة 
تضمنتهــا  إذ  واســع،  باهتمــام  المباركــة 
رؤيــة البحرين االقتصاديــة 2030، وكان 
هــذا القطاع ضمن أهــم مفاصل مبادرات 
اإلصــالح والتطوير إلى جانب االقتصاد، 
التنمــوي  الهاجــس  القطــاع  هــذا  فظــل 
الكبيــر، وارتبط ارتباطا عضويا وتكامليا 
مــع كل مبــادرات اإلصــالح التي شــهدتها 
المرحلــة الماضيــة وأطلقهــا ولــي العهــد 
نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفــة إنفاذا 

لإلرادة الملكية السامية.

تجربة وطنية رائدة

وينظــر للتجربــة البحرينيــة فــي مجــال 
والتقديــر،  اإلكبــار  مــن  بعيــن  التعليــم 
ليــس فقــط ألنهــا ضمنــت لجميــع األبنــاء 
والبنــات التمتع بشــكل متســاو بمســتوى 
فــي  وإلزامــي  مجانــي  جيــد  تعليمــي 
المختلفــة،  األساســي  التعليــم  مراحــل 
ولكــن ألنها أتاحــت لهذه الفئــات وغيرها 
كالضعيفة والمهمشة وذوي االحتياجات 
الخاصة، فرصا متكافئة لتنمية مواهبهم 

مــن  مكنهــا  وبمــا  قدراتهــم،  واســتثمار 
اكتســاب المهــارات الضروريــة، وتوســيع 
وامتــالك  أمامهــم،  الخيــارات  هامــش 
الوظائــف  لشــغل  الالزمــة؛  المقومــات 

الالئقة واالرتقاء بإمكاناتهم.
يتضح ذلــك بالنظر للتطور الملحوظ في 
المؤشرات الكمية والنوعية التي يحققها 
القطــاع بالبالد في ظل دعم عاهل البالد 
والتعليــم،  التربيــة  لمســيرة  الالمحــدود 
حيث يالحــظ وضع التعليم كأولوية في 
سياســات الحكومة، وااللتزام بإجراءات 
محــددة لتنفيــذ هــذه السياســات؛ بهــدف 
توســيع هامش االستفادة منه في عملية 
التنمية برمتها، وتشــجيع القطاع األهلي 
والخاص لتوجيه موارده لالســتثمار في 

هذا القطاع الحيوي.

تطور كمي ونوعي 

ويمكــن قراءة هذه السياســات باإلشــارة 
وإناثــا(  )ذكــورا  الملتحقيــن  لزيــادة 
بمرحلتي الحضانة والروضة العام 2017 
ـ 2018 الذيــن بلغــوا 38801 طفل مقارنة 
2016، وكذلــك  ـ   2015 العــام   36980 بـــ 
طــالب المرحلــة االبتدائيــة الذيــن بلغــوا 
113031 طالبــا في المــدارس الحكومية 
والخاصــة مقارنة بـــ 111383 طالبا، وهو 
األمــر ذاتــه لطــالب المرحلــة اإلعداديــة 
كانــوا  أن  بعــد   51903 لـــ  زادوا  الذيــن 
المرحلــة  48618 طالبــا، وكذلــك طــالب 
الثانويــة )العــام والفنــي( الذيــن زادوا لـــ 
42653 بعــد أن كانــوا 42368 طالبــا فــي 

سنوات المقارنة نفسها.
ترافــق مع ذلــك زيادة في عدد المنشــآت 

واإلعداديــة  منهــا  االبتدائيــة  التعليميــة 
حيــث  الدينيــة،  والمعاهــد  والثانويــة 
 208 مــن  الحكوميــة  المــدارس  زادت 
مــدارس العــام 2015 - 2016 إلــى 212 
وكذلــك   ،2018  -  2017 العــام  مدرســة 
زادت مؤسســات التعليــم غيــر الحكومي 
مؤسســة   265 إلــى  مؤسســة   248 مــن 
األولــى  وضمــت   ،2018  -  2017 العــام 
مــا مجموعــه 14139 مــن أعضــاء الهيئة 
 8088 الثانيــة  ضمــت  بينمــا  التعليميــة، 
عضــوا العــام 2017 - 2018 بعد أن كانت 
14292 و7462 العام 2015 - 2016 على 

التوالي.
ووصــل عــدد الطلبــة فــي برامــج التعليم 
المســتمر المخصــص للفئــات الراغبــة في 
تعويــض ما فاتهم إلــى 4417 طالبا العام 
2017 - 2018، فــي حيــن بلغ عدد الطلبة 
دون  الثانــوي  بعــد  التعليــم  برامــج  فــي 
التعليــم العالــي والموجه للفئــات الراغبة 
في تطوير مســاراتهم المهنية وخبراتهم 
العلميــة فــي العــام نفســه 14921 طالبــا. 
أمــا طــالب التعليــم العالــي الجامعي فما 
فــوق، فيربــو عــن 42 ألف طالــب وطالبة 
وفــق بعــض التقاريــر مــع وجــود نحو 14 
مؤسســة تعليــم عــال حكوميــة وخاصــة 

تتقدمهم جامعة البحرين.
وضعــا  للبحريــن  ذلــك  كل  ضمــن  وقــد 
متميزا على صعيد خفض نسب التسرب 
مــن التعليم التــي بلغت 0.04 %، وكذلك 
لتبلــغ  الكبــار  لــدى  خفــض نســبة األميــة 
الدوليــة  الســمعة  عــن  ناهيــك   ،% 2.46
التي حققتها بسبب المنجزات في قطاع 
التعليــم، كجائــزة اليونســكو- الملك حمد 

المعلومــات  تكنولوجيــات  الســتخدام 
التعليــم وجائــزة األميــر  واالتصــال فــي 
للتنميــة  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 

المستدامة.

تعليم جيد حياة جيدة 

المؤشــر  وأهــداف  مقاصــد  وبحســب 
المتحــدة  األمــم  مؤشــرات  مــن  الرابــع 
للتنميــة المســتدامة، فــإن التعليــم الجيد 
فــي البحريــن لــم يضمــن ألهلها فحســب 
كســر دائــرة انعدام المســاواة بين األفراد 
عموما والجنسين بشكل خاص، ومن ثم 
الخــروج من ربقة التهميش والفقر، وإنما 
مكــن الناس بمختلف فئاتهم وشــرائحهم 
من تحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق 
ناهيــك  وألبنائهــم،  لهــم  أفضــل  حيــاة 
والتســامح  التعايــش  آليــات  تعزيــز  عــن 
فيمــا بينهــم، ودعــم وتوســيع أطــر األمن 
والطمأنينــة والســالمة واالســتقرار فيمــا 

بينهم.
تجلــى ذلــك واضحــا بالنظــر إلــى التقرير 
البحريــن  قدمتــه  الــذي  األول  الطوعــي 
خــالل أعمــال المنتــدى السياســي رفيــع 
المســتدامة  بالتنميــة  المعنــي  المســتوى 
المجلــس  رعايــة  تحــت  عقــد  الــذي 
لألمــم  التابــع  واالجتماعــي  االقتصــادي 
يوليــو  فــي  نيويــورك  فــي  المتحــدة 
2018 الفائــت، وتــم الربــط فيــه صراحــة 
بيــن نجاحــات وإنجــازات المملكــة علــى 
المتحــدة  األمــم  أهــداف  تنفيــذ  صعيــد 
اإلنمائيــة لأللفية، وكذلك أهداف التنمية 
المكتســبات  وحجــم   ،2030 المســتدامة 
التي وفرها التعليم الجيد بالبحرين لكل 

المواطنين والمقيمين على السواء.

شهادة تقدير وإكبار 

يشــار إلــى أن البحريــن نالــت إعجــاب 
أن  بعــد  الدولــي  المجتمــع  وتقديــر 

نجحت في تحقيــق األهداف اإلنمائية 
لأللفيــة قبــل حلــول موعدها فــي العام 
2015، كما أنها اســتطاعت نيل شــهادة 
عنــد  الدوليــة  المؤسســات  كبريــات 
اســتعراض تقريرهــا الطوعــي الخــاص 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بتنفيــذ 
دول  علــى  يتعيــن  والتــي   ،17 الـــ 
 ،2030 العــام  العالــم تحقيقهــا بحلــول 
وتضمنــت فيمــا تضمنــت توفيــر ســبل 
العيش الكريم ألهل هذه البلدة الطيبة 
باعتبارهــا مقوما رئيســا لمجتمع األمن 

والرخاء الذي تنعم به المملكة.
وتبــرز هنا جملة من المؤشــرات المهمة 
الدولــي،  المجتمــع  بهــا  احتفــى  التــي 
ويحــق للبحريــن أن تفخــر بهــا، منهــا: 
إدمــاج  فــي   %  78 وبنســبة  نجاحهــا 
ومواءمــة أهــداف التنميــة المســتدامة 
2015- الحكومــة  عمــل  برنامــج  فــي 
التعليــم  وإلزاميــة  مجانيــة   ،2018
بلغــت  التحــاق  وبنســبة  األساســي 
للمرحلتين األساسية والثانوية 100% 
و%86.4 علــى التوالــي قاضيــة بذلــك 
علــى األميــة فيمــا تبلغ نســبة االلتحاق 
ورفــع   ،%  82 األطفــال  ريــاض  فــي 
متوســط دخــل األســرة بنســبة 47 % 
خــالل الســنوات الـــ 10 الماضيــة وعبــر 
 8 غطــت  اجتماعيــة  حمايــة  شــبكات 
العمــر  ارتفــاع  بجانــب  األســر،  مــن   %
 77 نحــو  إلــى  الــوالدة  عنــد  المتوقــع 
عامــا نتيجــة توفــر الخدمــات الصحية 
مــن   %  65 نحــو  وتمكــن  المقدمــة، 
المواطنيــن مــن اســتمالك منازلهــم مــن 
خــالل البرامــج والخدمــات اإلســكانية 
العامــة فــي العقــود االربعــة الماضيــة، 
وتواجــد المــرأة البحرينيــة فــي 55 % 
وبمشــاركة  اإلشــرافية،  المواقــع  مــن 
تبلــغ 53 % في القطاع الحكومي و33 

وانخفــاض  الخــاص،  القطــاع  فــي   %
معــدالت البطالــة إلى مــا دون 4 % في 
السنوات الـ 10 الماضية، وذلك بحسب 

ما تقرير البحرين الطوعي المقدم.

مستقبل واعد ومشرق 

فــي ضــوء كل ذلــك، مــن الطبيعــي أن 
تثــار توقعات وتقديرات مبشــرة بشــأن 
المستقبل الواعد للمواطنين والمقيمين 
فــوق أرضهــا الطيبــة بفضل مســتويات 
خصوصــا  المقدمــة،  الجيــدة  التعليــم 
بعــد أن حصلــت البحريــن علــى المرتبة 
الرابعــة بيــن دول الشــرق األوســط في 
مؤشــر التعليم بحســب تقرير مجموعة 
 ،2018 العــام  االستشــارية  بوســطن 
وحصــول جامعــة البحرين علــى المركز 
األول محليــا و213 عالميا على مقياس 
مؤسســة التايمز للتعليم العالي، والـ 25 
عربيــا بحســب التصنيــف الصــادر عــن 

مركز تصنيف الجامعات العالمي.
المبــادرات  مــن  جملــة  إلــى  يشــار 
المتميــزة  التطويريــة  والمشــروعات 
احتياجــات  مواكبــة  تســتهدف  التــي 
المســتقبل ومتطلبــات النهضــة والنمــو 
مــن  العصــر،  تطــورات  تفرضهــا  التــي 
الكــوادر  اســتقطاب  مبــادرات  قبيــل: 
الوطنيــة للعمــل فــي حقــل التدريــس، 
التعليــم  برامــج  فــي  والتوســع 
اإللكتروني والتمكين الرقمي، وتطبيق 
نظــم االعتمــاد األكاديمــي، وتخصيص 
نســبة مــن إيــرادات مؤسســات التعليم 
العالــي للبحــث العلمــي، وافتتاح فروع 
جديدة لمؤسسات تعليم عالي عالمية، 
وتطويــر مؤسســات التعليــم الوطنيــة 
والعاليــة  منهــا  المتوســطة  ســواء 
المــدارس،  أداء  كمشــروعات تحســين 
وتوفيــر مؤسســات التدريــب، وإنشــاء 

جامعة الهداية الخليفية، وغيرها.

المنامة - بنا



أعربــت إدارة األوقــاف الجعفريــة عن اســتنكارها 
لمــا وصفته بـ “أكاذيــب وادعاءات مجافية للواقع 
والحقيقــة بشــأن مســجد الخواجــة فــي العاصمة 
المنامــة”، مؤكدة أن “مشــروع الصيانــة والتطوير 
إهمــال  بشــأن  االدعــاءات  كل  يفنــد  للمســجد 
المســجد وعــدم التجــاوب مــع متطلبــات األهالي، 
وهو يأتي في سياق حملة مغرضة لتشويه سمعة 

اإلدارة ورئيسها ومسؤوليها”.
يشــهد  الخواجــة  مســجد  أّن  اإلدارة  وأكــدت 
عمليــات صيانــة وتطويــر تعد األكبر في المســجد 
التــي  التاريخيــة  الحملــة  ضمــن  عامــا،   30 منــذ 

دشنتها اإلدارة إلعمار 900 مسجد ومأتم ومقبرة 
بالتزامن مع الذكرى التسعين لتأسيس اإلدارة.

وســائل  فــي  “البــاد”  نشــرته  بمــا  يتعلــق  وفيمــا 
التواصل االجتماعي عن شــكوى مصلي ومرتادي 
المسجد منذ 3 سنوات، أكدت اإلدارة أن التكييف 
لــم ينقطع من المســجد منذ بــدء عمليات الصيانة 
والتطويــر، وأجــرت اإلدارة صيانــة كاملــة ألجهزة 
التكييــف، وشــرعت فــي تركيــب أجهــزة تكييــف 
لــدورات الميــاه قبل أيام إلى جانب الملحق التابع 
للمســجد فــي ســياق اهتمامهــا برعايــة المســاجد 
فــي مختلــف مناطــق البحريــن وفي إطــار قيامها 
بواجبهــا لتوفيــر أفضــل ســبل الراحــة للمصليــن، 
وأن مشــروع وتطويــر المســجد يحظــى بأهميــة 

كبــرى لــدى اإلدارة؛ كونــه يعد من أعرق المســاجد 
التاريخيــة فــي مدينــة المنامــة، ويقــع فــي موقــع 

متميز في مدخل سوق المنامة القديمة.
وبينــت أن عمليــات التطويــر والصيانــة الشــاملة 
التــي خضــع لهــا المســجد تشــمل جميــع مكوناتــه 
فــي الداخــل والخــارج، حيــث تــم تغييــر ديكــور 
المســجد  فــرش  واســتبدال  المســجد،  ســقف 
بالكامــل بفــرش جديد مــن الصناعــة التركية، كما 
الكهربائيــة وتزويــد  تــم إعــادة تســليك األنظمــة 
المســجد بإنــارة جديــدة وتعديــل نظــام اإلضاءة، 
جديــدة  بأخــرى  الصوتيــة  األنظمــة  واســتبدال 
وفــق أحــدث المواصفــات، وتم قبل شــهر رمضان 
المبــارك االنتهــاء مــن بنــاء دورتــي ميــاه جديــدة 

خارج المسجد.
وأضافــت أن العمــل علــى تغليــف جميــع واجهــة 
المســجد بالحجــر الطبيعــي اكتملــت إلــى جانــب 
واســتبدال  للواجهــة  جديــدة  إضــاءة  تركيــب 
القديمة في داخل المسجد وخارجه، وتم تكليف 
المســجد  أبــواب  اســتبدلت  متخصصــة  شــركة 
بأبــواب جديــدة كبيرة مصنوعة مــن أفضل أنواع 
التــراث  بيــن  تجمــع  متميــزة  الطبيعــي  الخشــب 
اإلســامي والبحرينــي التقليــدي، مؤكــدة أنــه تــم 
تلبيــة جميــع الطلبــات التــي تقــدم بهــا المصلــون 
العــام الماضي في خطاب مرفوع إليها، كما أشــاد 
األهالــي فــي الخطــاب ذاتــه بحــرص اإلدارة علــى 
رعاية المساجد والمآتم وتقديم أفضل الخدمات.

المنامة - األوقاف الجعفرية

“^” تزور مسجد الخواجه... الحر سيد الموقف

زار منــدوب صحيفــة “البــاد” مســاء 
أمــس مســجد الخواجه فــي العاصمة 
المنامــة، واتضــح أن المســجد يعانــي 
فــي  التكييــف،  مســتوى  ســوء  مــن 
مصلــى الرجــال والنســاء. وأكــد عــدد 
يحتــوي  المســجد  أن  المصليــن  مــن 
على نحو 5 مكيفات مركزية ال تعمل.
وقــد اجتهــد األهالــي مــن المرتاديــن 

أمــوال  بجمــع  وقامــوا  للمســجد 
مــن  تصليحــه  يمكــن  مــا  وتصليــح 
المكيفــات، وانتدبوا إحدى الشــركات 
إصــاح  يمكــن  بأنــه  أفــادت  حيــث 
مكيــف واحــد مــن أصــل 5 مكيفــات، 
فيمــا تعتبــر المكيفــات األربعــة البقية 
خــردة ال تنفــع أبــدا. وأكــد المصلــون 
مــا نشــرته الصحيفــة علــى مكيفــات 
المســجد فاقدة الجدوى منذ أكثر من 
3 ســنوات، وأن إدارة االوقاف عملت 
على صباغة المسجد وتركيب الباط 
علــى جدرانه الخارجية لكنها نســيت 
لحــرارة  عرضــة  وتركتهــم  المصليــن 

الجو.

خطة استراتيجية شاملة لمواجهة الكوارث
بــالــمــحــرق ــهــا  مــن  6 لـــإيـــواء  صــالــًحــا  مـــركـــًزا   20 ــن  مـ أكـــثـــر 

أكــد ممثــل اللجنــة الوطنيــة لمواجهــة الكــوارث لــدى حضــوره اجتماع مجلــس بلدي 
المحــرق أن اللجنــة لديهــا خطــة اســتراتيجية وطنيــة شــاملة للتعامــل مــع حــاالت 

الطوارئ حال وقوعها.

 وبّيــن أن هــذه الخطــة ليســت وليــدة اليــوم، 
وأنها قابلة للتطوير والتغيير في أي وقت.

 وأشــار إلــى أن اللجنــة المكونة مــن 17 عضًوا 
عقــدت  والعســكري  المدنــي  القطاعيــن  مــن 
اجتماًعــا فــي منتصف مايو الماضي لمناقشــة 
وخرجــت  البحريــن،  لمملكــة  الراهــن  الوضــع 
بمجموعــة من التوصيات التي رفعت للجهات 

المعنية.
الخطــط  راجــع  االجتمــاع  أن  إلــى  ولفــت   
المســبقة والبديلــة، وبحــث تكامــل أدوار كل 
جهــة مــن الجهــات الممثلــة فــي اللجنــة، كمــا 
جــرى الحديث عن خطوط اإلمدادات والدعم 

اللوجستي المتعلق بالدواء والماء والغذاء.
 وذكــر أن اللجنــة ركــزت فــي اجتماعهــا علــى 
فــي  الحيويــة  المنشــآت  حمايــة  موضــوع 

فــي حــال  البديلــة  الخطــط  المملكــة، ووضــع 
تضررهــا، كمــا أكــدت أهميــة عنصــر التثقيــف 

والتوعية بكافة أشكالها.
 وأفصح عن تشــكيل فريق عمل مشــترك بين 
وزارتــي الداخليــة واإلعام للعمل على تطوير 
والمقيميــن،  للمواطنيــن  التوعويــة  األفــام 
بالشــكل الــذي يتــاءم مــع مســتوى الظــروف 

المحيطة.
تفعيــل  فــي  اللجنــة  بــدء  للمجلــس  وأكــد   

المقترحات على أرض الواقع.
وأشــار إلــى أنــه تــم رصد مــا يقــارب 20 مركًزا 
صالًحــا لإليــواء فــي عموم مملكــة البحرين، 6 

منها تقع في محافظة المحرق.
ولفــت إلى أن اللجنة لديها العديد من الخطط 
التي من شأنها أن تساهم في تقليل المخاطر، 

مثــل اإلنذار المبكــر وتهيئة المدارس والمنازل 
ومواقــف الســيارات تحــت األرض التي تعتبر 

من الخطط البديلة للماجئ.
 وذكــر فــي رّده علــى ســؤال لرئيــس المجلــس 
بيــن  الفــرق  حــول  المرباطــي  غــازي  البلــدي 
مراكــز اإليــواء والماجــئ، أن الماجــئ تتميز 
بكونهــا مهيــأة لحــاالت الضربــات الصاروخيــة 

أو التهديــدات البايولوجيــة والنوويــة بشــكل 
تســتخدم  التــي  اإليــواء،  مراكــز  مــن  أفضــل 

للظروف المؤقتة.
وبيــن أن جهــود اللجنة تنصب في غالبها على 
تقليل المخاطر كأبرز هدف لها، منّوًها بدراسة 
البديلــة  الحلــول  مــن  المزيــد  توفيــر  اللجنــة 

للماجئ.

ممثل لجنة مواجهة الكوارث ومدير شرطة المحرق

استبدال مكيفات بلدية المحرق إلى “سبيليت”
ــل لـــــجـــــنـــــة أصــــــــــدقــــــــــاء الــــــحــــــدائــــــق ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ تـ

علــى  المحــرق  بلــدي  مجلــس  وافــق 
وحــدات  باســتبدال  يقضــي  مقتــرح 
مكيفــات  إلــى  المركــزي  التكييــف 

“سبيليت”.
وجــاء هــذا المقتــرح فــي إطــار ســعي 
االســتغال  نحــو  البلــدي  المجلــس 
األمثــل للمــوارد الماليــة للبلديــة، حيث 
تبلــغ تكاليــف صيانة المكيــف المركزي 

السنوية حوالي 32 ألف دينار.
 مــن جانــب آخر، مــّرر المجلــس البلدي 
مقترًحــا يقضي بتفعيــل لجنة أصدقاء 
الحدائــق؛ بهــدف الحفاظ علــى حدائق 

ومنتزهات محافظة المحرق العامة.
 ودعــا المجلــس إلــى تخصيــص مواقع 
بعدد من حدائق المحافظة مهيأة كمقر 
للجنة األهلية المشرفة على الحديقة.

غــازي  المجلــس  رئيــس  وحمــل 
واالقتصــاد  الماليــة  وزارة  المرباطــي 
الحدائــق  خلــو  مســؤولية  الوطنــي 

الصغيرة الواقعة في األحياء الســكنية 
تأخيرهــا  نتيجــة  الحراســات،  مــن 
الحدائــق  مناقصــات حراســات  تمريــر 

والمنتزهات بالمحافظة.
 مــن جهتــه، رّحــب مديــر عــام بلديــة 
بفكــرة  الجــودر  إبراهيــم  المحــرق 

ظــل  فــي  وذلــك  الحدائــق،  أصدقــاء 
الصعوبــة التــي تواجههــا البلديــة فــي 

توفير الحراسات لهذه المرافق.

موظفو أمانة سر المجلس غازي المرباطي
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العصفــور  علــي  الشــمالية  محافــظ  اســتقبل 
مدير العمليات بمجموعة شــركات بدر كيكســو 
التجاريــة أحمــد كيكســو، حيــث تــم مناقشــة 
دور القطــاع الخــاص فيمــا يتعلق بالمســؤولية 
االجتماعيــة وإســهاماته فــي مشــاريع تخــدم 

الحفاظ على البيئة.
واســتعرض المحافــظ مــا تقــوم بــه المحافظة 
مــع  المجتمعيــة  الشــراكة  تعزيــز  ســبيل  فــي 
بالمســؤولية  منهــا  إيمانــًا  الخــاص  القطــاع 
االجتماعيــة التــي يجــب أن يتحملهــا القطــاع 
الخــاص تجــاه المجتمــع، منوهــا إلــى عــدد من 
المشــاريع التــي تنفذهــا المحافظة مــع القطاع 
الخاص ومؤسســات المجتمع المدني في إطار 

مســؤولياتها بشــأن المشــاريع التــي تهدف إلى 
حماية البيئة.

وأوضــح أن المحافظــة تســتعد إلطــاق حملة 
إلزالــة وإعــادة تدويــر المخلفــات فــي المناطق 
البيئــة  ســامة  علــى  ينعكــس  بمــا  الحضريــة 

الحضرية والصحة العامة في تلك المناطق.
اســتعداد  كيكســو  أحمــد  أبــدى  جهتــه،  مــن 
بمــا  المشــاريع  هــذه  مثــل  لدعــم  المجموعــة 
فــي  الشــمالية  المحافظــة  وأهــداف  يتماشــى 

حماية البيئة.

وشــؤون  األشــغال  وزارة  أوضحــت 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي ردا علــى 
تصريــح النائب عمــار آل عباس أن الموقع 
المقتــرح لمــأوى الــكاب الضالــة يقــع فــي 
المنطقــة الصناعيــة وليــس فــي المنطقــة 
الســكنية مــن قريــة المعاميــر، مشــيرة في 
بيــان إلــى أن الــوزارة تضــع نصــب أعينهــا 
ســامة وراحــة األهالــي وتجنيبهــم كل ما 
من شــأنه أن يقلق راحتهم أو يتســبب لهم 

في أية إزعاج.
وأكــدت “البلديــات” فــي ردها علــى ما أثير 
فــي الصحافــة المحلية بشــأن رفض أهالي 
قرية المعامير إنشــاء مأوى الكاب الضالة 

فــي منطقتهم الســكنية، أن الــوزارة، وعند 
مناقشــتها موضــوع تحديــد موقــع لمــأوى 
الــكاب الضالــة، تــم عــرض المشــروع على 
مجلــس أمانــة العاصمــة والمجلــس البلدي 
لبلدية المنطقة الجنوبية وذلك بعد دراسة 
فنية شاملة بناء على عوامل عدة حرصت 
فيهــا الــوزارة علــى أن يكون الموقــع بعيدا 
عــن المنطقة الســكنية، حيث إن المشــروع 
يقــع فــي المحافظــة الجنوبيــة ويبعــد عــن 
القريــة مســافة كافيــة فــي اتجــاه الجنوب 
ضمــن المناطــق الصناعيــة، وليــس بالقرب 

من القرية وفق ما هو مذكور في الخبر.
وأردفــت “إضافة إلى ذلك فقد تم تصميم 

المأوى بحيث يكون عيادة بيطرية شاملة 
تحتــوي علــى عــدد مــن المبانــي ومســور 
الحيوانــات  تســوير كامــل وســيتم وضــع 
داخــل أقفاص مخصصة لها وليس بشــكل 
محكــم  الموقــع  يجعــل  ممــا  عشــوائي، 

اإلغاق”.
مســاعي  بيانهــا  فــي  الــوزارة  وثمنــت 
النائــب فــي طــرح الموضــوع، وتعاونه مع 
البلديــات لــكل ما من شــأنه خدمــة الوطن 
الــوزارة  بــأن  لكــم  مؤكديــن  والمواطنيــن 
الماحظــات  االعتبــار جميــع  فــي  أخــذت 
الفنيــة والبيئــة عند تنفيذ المشــروع بما ال 

يؤثر على سامة المواطنين والمقيمين.

محافظ الشمالية مستقبال مدير العمليات بمجموعة شركات بدر كيكسو التجارية

بما ينعكس على سالمة البيئة الحضرية والصحة العامة في تلك المناطق “البلديات” ترد على آل عباس وتؤكد تصميم عيادة بيطرية شاملة

حملة إلزالة وإعادة تدوير المخلفات بالشمالية الموقع المقترح لمأوى الكالب الضالة في “الصناعية”

“ســلــيــم” الــتــكــيــيــف  ــن:  ــي ــمــصــل ال ــاوى  ــكـ شـ ــى  ــل ع ردا  ــة”  ــري ــف ــع ــج “ال

مسجد الخواجة يشهد عمليات صيانة غير مسبوقة
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استعرض اجتماع مجلس بلدي المحرق تقريًرا بنسب إنجاز المجلس 
خالل الفترة الماضية

المحــرق  بلــدي  مجلــس  اجتمــاع  ســجل 
االعتيــادي تأخر البلدي صالح بوهزاع عن 
حضــور الجلســة الثانيــة عشــرة مــن الدور 

األول في الفصل التشريعي الخامس.

تغطية االجتماع: 
سيدعلي المحافظة

تأخر بوهزاع

محرر الشؤون المحلية من المنامة

“األوقاف” 
عّمرت الحجر 

ونسيت البشر
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عريضة من 1016 ولي أمر لرفض رفع الرسوم الدراسية
الماضي الفصل  عن   %  10 إلى  تصل  بزيادة 

رفعت مجموعة من أولياء أمور إحدى المدارس الخاصة عريضة تضمنت توقيع 1016 
ولي أمر؛ لرفضهم زيادة أحد المدارس الخاصة الرسوم وبزيادة تصل إلى 10 % للعام 
الدراســي المقبل مقارنة بالرســوم المعتمدة في العام الدراســي الماضي 2018/ 2019. 
وقالوا: “فوجئنا بأن المدرسة في الشهر الماضي أرسلت ألولياء األمور خطابا يتم فيه 
إخبارنــا بزيــادة الرســوم الدراســية، وعليه رفعنا خطابا إلى القائــم بأعمال مدير إدارة 

التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم؛ إلفادته بهذا األمر”.

المدرســة  أن  إلــى  األمــور  أوليــاء  ولفــت 
تدعي بأن الزيادة حصلت بموافقة مجلس 
بعــض  مــن  التحقــق  بعــد  اآلبــاء، واتضــح 
أولياء األمور األعضاء بمجلس اآلباء أنهم 
نفــوا تمامــا أن يكونوا قد وافقوا على هذه 

الزيادة”.
وبينــوا أن أوليــاء األمــور ألكثــر مــن مــرة 
التربيــة والتعليــم  لــوزارة  رفعــوا بشــكوى 
نفســها،  التعليميــة  العمليــة  جــودة  حــول 
فــي  تحســن  أي  يلمســون  ال  إنهــم  حيــث 

جودة التعليم.
وأردفــوا بــأن المدرســة تقبل أي عــدد زائد 
ربــح  ألكبــر  ســعيا  المســموح؛  العــدد  عــن 
فعلــى  كثيــرة،  هــذا  علــى  واألدلــة  ممكــن، 
ســبيل المثال ال الحصــر أن طلبة الصفوف 
العليا يتم امتحانهم في طرقات المدرســة 
المليئــة بالصخــب واإلزعــاج، وهــذا أيضــا 
مثبــت فــي البريــد اإللكترونيــة مــن إدارة 

المدرسة.
فــي  تفــاوت  “هنــاك  األمــور  أوليــاء  وأكــد 

خطــاب  فــي  وذكــر  المدرســين،  مســتوى 
المدرســة أن  إدارة  أرســلته  الــذي  الزيــادة 
الهــدف مــن الزيــادة هــو تعييــن مدرســين 
ندفعهــا  التــي  المبالــغ  بــأن  علمــا  أكفــاء، 

ليســت بقليلة، إذ كانــت المصاريف لمرحلة 
الروضــة 2601 دينــار وتــزداد حتــى تصــل 
إلى 6726 دينارا للصف الثالث عشر، وهي 
أعلــى مــن كثيــر مــن مثيالتهــا، كمــا أنه من 

المالحــظ قلــة عــدد المدرســين فــي المواد 
المهمة كالحساب والعلوم والجغرافيا”.

التربيــة  وزيــر  األمــور  أوليــاء  وناشــد 
والتعليــم ماجد النعيمي عبــر “البالد” إلغاء 

زيــادة الرســوم الدراســية، متمنيــن أن يتم 
معالجــة جميــع الخدمــات الموجــودة فــي 
المدرســة، ومراقبــة الكفــاءات الموجــودة 

من المعلمين.

الجسر الرئيس لعبور الطلبة فوق أنابيب النفط  عبور الطلبة للذهاب للمدرسة

السلوم رئيًسا لـ “البحرين النيابية” والعامر نائًبا
المواطنين مكتسبات  على  للمحافظة  المبادئ  بجميع  تمسكها  أكــدت 

اختارت كتلة البحرين النيابية النائب أحمد الســلوم رئيًســا لها بدًءا من دور االنعقاد الثاني من 
الفصل التشريعي الخامس، فيما اختارت النائب أحمد العامر نائًبا للرئيس.

وشــددت الكتلــة فــي بيــان أصدرته أمــس على 
تمســكها بكافة المبادئ والقوانين والتشــريعات 
للمحافظة على مكتســبات المواطنين، وســعيها 
الســتمرار مــا بدأتــه فــي دور االنعقــاد الماضــي 
مــن توحيــد آلليــة عملهــا وتنســيقها المشــترك 
فــي المواقــف كافة بما يعود بالنفع على الدوائر 

كافة.
وبينــت أنهــا اســتطاعت أن تثبــت مــدى التأثير 
فــي المواقــف والتوحيــد فــي الــرؤى واألفــكار 
المشــتركة، والتــي نجحــت فــي تحقيــق المزيد 
مــن المقترحــات والتعديــالت بمــا يتناســب مــع 
حجــم األعمال الموجودة، إضافة إلى التحضير 
جــدول  علــى  المدرجــة  للمواضيــع  المســبق 
األعمــال وتنظيم الوقت في المداخالت، والذي 
تســعى لــه الكتلة في الحصول علــى التوافقات 

لخدمة مملكتنا الحبيبة.
وذكرت أن المشــروع االصالحي الشامل لعاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى 
آل خليفة، والذي أرســى كافة األسس والمبادئ 
العامــة، ومــا مجلــس النــواب إال ثمــرة مــن ثمار 
هذا المشروع الذي حظي باهتمام دولي نتيجة 

المكاسب التي تحققت.
ســيكون  القــادم  االنعقــاد  دور  أن  وأوضحــت 
أكثــر تركيــًزا بعــد إقــرار الموازنة العامــة للدولة 
للســنتين الماليتيــن 2020-2019، وأنــه ســيتم 
متابعــة كافــة األمــور المتعلقــة ببرنامــج عمــل 
الحكومة؛ لضمان انشــاء المشــاريع وااللتزامات 

بحسب الخطة الموضوعة.
وأضافــت أنــه ســيتم خــالل العطلة التشــريعية 
دراســة عــدد مــن القوانيــن للنظــر فــي إمــكان 

تعديلها بما يتناسب مع االحتياجات الموجودة، 
مشيرًة إلى استخدام كافة األدوات الدستورية 
الممنوحــة للنــواب بما يضمن مواصلــة المتابعة 
تعتبــر  والتــي  والتشــريع  والرقابــة  والتنســيق 

جوهر عمل النواب.
ونوهــت بحجــم التعــاون الملمــوس مــن جانــب 
المرفوعــة  الطلبــات  كافــة  ودراســة  الحكومــة 
لهــا بصفــة االســتعجال، ممــا يؤكــد جديتهــا في 
مــد جســور التعــاون، وهــو ليــس بغريــب عليهــا 

برئاســة رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة الذي يســعى 
إلــى المضــي قدًمــا في مواصلة مســيرة اإلنجاز 
زيــادة مكتســبات  مــن شــأنه  مــا  وتحقيــق كل 

المواطنين الكرام.
وأشــارت إلــى أنــه ســيتم وضــع كافــة الخطوط 
العريضة من حيث اقتراحات االســئلة المقدمة 
واألدوات األخرى ممثلًة في حجم االقتراحات، 
والتي بحاجة إلى أن ترى النور لحاجة المناطق 
الموجــودة لهــا، والتــي ســيتم تقديمهــا بحســب 

اآللية المتبعة في هذا الشأن.
وأكــدت الكتلــة تمســكها بكل أعضائها والســعي 
بشــكل  العطــاء  علــى  قــادرة  تكــون  أن  إلــى 
أكبــر فــي الفتــرة القادمــة، مشــددة علــى ثقتهــا 
بالكــوادر الموجــودة، والتي تعتبر من الكفاءات 
العمــل  مســيرة  ســيخدمون  الذيــن  والطاقــات 
تعــدد  نتيجــة  المجــاالت  بكافــة  التشــريعي 

التخصصات التي يمتلكونها.

أحمد السلوم

القضيبية - كتلة البحرين النيابية

المنامة - بنا

شــهدت المملكــة طقســًا حــارًا في األســبوع 
المنصــرم خصوصــا فــي فتــرة النهــار حيث 
منتصــف  إلــى  الحــرارة  درجــات  ارتفعــت 
الريــاح  هبــوب  تأخــر  بســبب  األربعينيــات 
الشــمالية الغربية والتي تعرف محليًا باسم 
البارح أو البوارح، وهي رياح موسمية تبدأ 
عادة في يونيو وتستمر إلى منتصف يوليو 

وتزيد الفترة أو تنقص من عام إلى عام.
ومــن المتوقــع أن تبدأ رياح البــارح بالتأثير 
علــى المملكــة غــدا )األربعــاء(، حيــث تصــل 
ســرعتها ما بيــن معتدلة إلى نشــطة إال إنها 
تصــل إلــى قويــة الســرعة أحيانــًا خصوصا 

يومي الخميس والجمعة المقبلين. 

ويعــزى ســبب ذلــك إلــى تكــّون المنخفــض 
الموســمي في هذه الفتــرة من العام، والذي 
يتمركــز على المناطق الجنوبية والوســطى 
إلــى منطقــة  مــن باكســتان ويمتــد تأثيــره 
هبــوب  إلــى  يــؤدي  ممــا  العربــي  الخليــج 
الريــاح الشــمالية الغربيــة الموســمية علــى 
دول مجلــس التعــاون المطلة علــى الخليج 

العربي.
وتتســم ريــاح البــوارح بأنهــا ال تســتمر على 
نمــط واحــد بــل لهــا موجــات زمنية تنشــط 
فيهــا قــد تصل مدتها من 3 إلى 10 أيام، ثم 
تهــدأ الريــاح، ثــم ال تلبث أن تعاود نشــاطها 

مرًة أخرى.

البحرين ستتأثر برياح البارح غدا

زيادة العمالة بجسر تقاطع شارع الشيخ خليفة
ــاور ــج ــر م ــ ــى مــكــان آخ ــ ــار ونــقــلــهــا إل ــ ــج ــ ــنــخــيــل واألش إزالـــــة ال

تفقد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أعمال مشروع 
تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الشيخ عيسى بن سلمان يرافقه.

وقبل الجولة تم إطالع الوزير على المراحل 
وتمــت  اآلن،  حتــى  المشــروع  قطعهــا  التــي 
مناقشــة العراقيــل التي تعترض ســير العمل، 
والتشــاور فــي كيفيــة إيجــاد حلــول ســريعة 
لهــا؛ لضمــان انســيابية العمل، كمــا وجه خلف 
المقــاول إلــى زيــادة أعــداد العمالــة بمواقــع 
لضمــان  العمــل؛  بوتيــرة  واإلســراع  العمــل، 

اإليفاء بالبرنامج الزمني الموضوع.
وحتى اآلن تمت إزالة المزروعات المتعارضة 
مــع المشــروع مــن نخيــل وأشــجار لنقلها إلى 
مــكان آخر مجــاور للموقع، حيــث وجه خلف 
إلى ضرورة التواصل والتنســيق بهذا الشــأن 
مــع شــؤون البلديــات، كما يجــري العمل على 

الحفــر االستكشــافية ألماكــن الخدمــات فــي 
مواقــع العمــل لحمايــة خطــوط الميــاه ونقــل 
للبــدء  خطــوط االتصــاالت وغيرهــا تمهيــدا 
في أعمال الطرق المؤدية للجســر، كما يعمل 
المخططــات  صياغــة  علــى  حاليــا  المقــاول 
والتصاميــم الالزمــة لعملية اإلنشــاء وتوريد 
اآلليــات الخاصة والالزمة إلنشــاء هذا النوع 
مــن الجســور، حيــث سينشــأ بتركيــب القطع 
وصــرح  الجاهــزة.  الخرســانية  )الصبيــات( 
بــأن هذا المشــروع يعتبر أحد أهم المشــاريع 
اإلســتراتيجية الممّولــة مــن برنامــج التنميــة 
الحالــي  الوقــت  فــي  ويجــري  الخليجــي. 
العمــل علــى نقــل الخدمات األرضيــة؛ تمهيدا 

إلزالــة الرصيــف األوســط مــا بعــد دوار القدم 
)برجرالنــد( حتــى تقاطــع شــارع خليفــة بــن 
لجعــل  ســلمان  بــن  عيســى  بشــارع  ســلمان 
هذه المســاحة من الشــارع بخمســة مسارات 
مســار  إنشــاء  ســيتم  كمــا  اتجــاه،  كل  فــي 
بــن  عيســى  شــارع  مــن  للقادميــن  إضافــي 

ســلمان باتجاه شــارع خليفة بن سلمان )جهة 
منعطــف بوقوة(. ويســتمر المقاول في صب 
الخوازيق؛ تمهيدا إلنشــاء أساســات الجســر، 
كمــا تقــوم فرق أخرى بأعمال الدفان إلنشــاء 
االتصــاالت  شــبكة  حمايــة  الجســر  مطالــع 
وإنشاء قنوات أرضية لشبكة نقل الكهرباء.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

الثالثاء
11 يونيو 2019 
8 شوال 1440

هنــأ النائــب باســم المالكــي الطالب من خريجــي المرحلة الثانوية الذين يســتعدون للدخول إلى مرحلــة أكاديمية مهمة في 
السنة الدراسية المقبلة ستنقلهم بعدها إلى الحياة العملية والمهنية فيما بعد.

االلتحــاق  أن  علــى  المالكــي  وشــدد 
يقتــرن  أن  يجــب  الجامعيــة  بالدراســة 
بدراســة احتياجــات ســوق العمــل مــن 
خالل معرفة التخصصات المطلوبة في 
الســوق، داعًيــا وزارة التربيــة والتعليــم 
احتياجــات  وفــق  البعثــات  طــرح  إلــى 
ســوق العمل ســواء في القطاع الخاص 
أو العام.ونــوه بالطلبــة الخريجين بضرورة 
دراســة ســوق العمــل جيــًدا واالطــالع علــى 
االلتحــاق  وأهميــة  المرغوبــة  التخصصــات 
األعلــى  المجلــس  مــن  معتمــدة  بجامعــات 
للتعليــم العالــي خصوصا الذين ســيلتحقون 
فــي جامعــات فــي الخــارج وعلــى حســابهم 

الجهــات  الخــاص. وأكــد ضــرورة أن تقــوم 
والتنميــة  العمــل  وزارة  ومنهــا  المختصــة 
االجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وديوان 

الخدمــة المدنيــة بتحديــد نوعيــة الوظائــف 
المرغوبة والتي ســيزداد عليها الطلب خالل 
الســنوات الماضية لمســاعدة الخريجين في 
تحديــد خياراتهــم فــي الدراســة. وقــال إن 
وصول نســبة النجــاح في المرحلــة الثانوية 
يعكــس   %  96.4 بلغــت  عاليــة  نســبة  إلــى 
الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا وزارة التربية 
والتعليــم ويؤكد االهتمام الكبير الذي توليه 
القيــادة في االهتمــام بالتعليم كونه الركيزة 

األولى للبناء والتنمية.
وأشــار المالكي إلى أن خطــة التوازن المالي 
ميزانيــة  تمــس  لــن  المصروفــات  وتقليــص 

البعثات الدراسية.

باسم المالكي

المالكي يدعو الجهات المعنية لتحديد التخصصات المطلوبة

القتران البعثات الدراسية باحتياجات السوق

قال عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي إنه تقدم أخيرا بمقترح مكتوب لفتح فرع لســوق المزارعين بمحافظة المحرق، 
موضحا أن فكرة المقترح جاءت من خالل األحاديث المجتمعية المتنوعة بمجلس المحافظ سلمان بن هندي،

وأنــه تــم تداولــه مســبقا بشــكل إيجابــي بيــن 
أعضــاء المجلــس البلــدي. وأكــد النفيعــي أن 
الوطنــي،  لتنميــة االقتصــاد  المقتــرح يهــدف 
وتشــجيع المواطنيــن والمقيميــن على شــراء 
الطازجــة،  الوطنيــة  الزراعيــة  المنتجــات 
وتنشيط القطاع الزراعي البحريني، ويضاف 
إلــى ذلــك أن المنتجــات البحرينيــة ســتكون 
وبمتنــاول  المبــردة،  عــن  تفضيليــة  بأســعار 
األخــذ  أهميــة  النائــب  وأوضــح  الجميــع. 
بالمقتــرح فــي االعتبار؛ ألنه يعبر عن شــريحة 
واســعة مــن احتياجــات ورغبــات النــاس، كما 
أنــه يمثــل باكــورة توســع وتمــدد للمنتجــات 
وسيشــجع  المختلفــة،  الزراعيــة  الوطنيــة 

المزارعيــن علــى البقــاء فــي عملهــم، وتوريثه 
القطــاع  هــذا  فــي  التوســع  وأيضــا  أبناءهــم، 
الغذائــي اإلســتراتيجي. وأعــرب عــن أمله أن 

يكون سوق المزارعين المرتقب في محافظة 
المحرق، باكورة أســواق شــبيهة أخرى بشتى 
المحافظات والمناطق األخرى، خصوصا ذات 
الكثافــة الســكانية العاليــة، مضيفا أن الســوق 
يمثل أيضًا عامل استقطاب سياحي، ومنصة 
وأشــاد  للبحريــن.  مميــزة  إعالميــة  تســويق 
النفيعــي بالتجــاوب المبدئــي لوزيــر األشــغال 
مــع رســالة المقتــرح، حيــث أكد بمســودة الرد 
أنــه تم تكليــف إدارة الثــروة النباتية بشــؤون 
الزراعــة والثــروة البحرية في الــوزارة بإعداد 
علــى  الوقــوف  بهــدف  للمزارعيــن؛  اســتبانة 
المشــاركة بســوق  الراغبيــن منهــم فــي  عــدد 

المزارعين بمحافظة المحرق.

إبراهيم النفيعي

الزراعية الوطنية  للمنتجات  توسع  باكورة  النفيعي: 

اقتراح فتح فرع لسوق المزارعين بالمحرق

Û  فــي حديــث جمعنــي مــع معلــم وُمحفــظ للقــرآن الكريــم، قــال بضيــق إن
المكافــأة البســيطة التــي تصرفهــا الــوزارة للحفظــة الموزعين علــى مراكز 
التحفيــظ المختلفــة، والتــي ُتقــدر بـ )خمســة دنانير( فقط مقابــل كل جزء 

ُيحفظ، بأنها تتأخر في الصرف )لفترة تصل لستة أشهر(.
Û  وأوضــح بــأن تأخــر صــرف المكافــاة، والتي ُتمنح مــع شــهادة تقدير يمثل

الفقيــرة  األســر  أبنــاء  خصوصــا  للحفظــة،  وهمــة  عزيمــة  تثبيــط  عامــل 
والبســيطة والمتعففــة، والذيــن تفرحهم المكافاة رغم ضآلتها، وتشــجعهم 

على االستمرار.
Û  وأضــاف: نأمــل مــن معالي وزير العدل والشــؤون اإلســالمية الشــيخ خالد

بن علي آل خليفة، أن يوجه - بكرم منه - لصرف المكافأة بشــكل شــهري، 
ومنتظم، وأن ينظر بإمكانية مضاعفتها، كخطوة مباركة، ســتضفي عامل 

نجاح لمسيرته، وللبلد، ولحفظة كتاب هللا.
Û  وتابع: نأمل أيضا أن ينظر معاليه، لحفظة كتاب هللا من ذوي االحتياجات

الخاصــة، بشــكل تفضيلــي ومختلــف علــى مســتويات التكريــم والتقديــر 
والحوافز، فال يمكن لهؤالء أن يتساووا مع غيرهم بهذا الجانب، بل يجب 

أن يميزوا ويشجعوا بشكل أكبر.
Û  بدوري، أشير هنا لمبادرة وزير األوقاف المصري محمد مختار جمعة العام

الماضي، حيث رفع مشــكورا مكافأة األول من حفظة كتاب هللا )من ذوي 
االحتياجــات الخاصــة( مــن 20 ألف جنيه، إلى 60 ألف جنيه دفعة واحدة، 
وهي مبادرة عظيمة وســباقة ســواء على مســتوى األجزاء، أو المسابقات 

القرآنية نفسها.

هل مكانة 
حفظة القرآن 

“5 دنانير”؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مروة خميس



أجلــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى محاكمــة موظــف “31 عاما – مخلى ســبيله بقرار من المحكمــة” متهم باختالس مبلغ مالــي ال يتجاوز الـ 50 دينارا من مقــر عمله باإلدارة 
العامة للمرور، إذ تمكن من خداع خمسة مواطنين من فئة المتقاعدين، مدعيا لهم أنه أنهى إجراءات تسجيل مركباتهم واستلم من كل منهم مبلغ 10 دنانير قيمة حصولهم على 

“البيج”، إال أنه لم يسلمهم أرصدة تفيد بذلك، حتى جلسة 16 يونيو؛ وذلك للمرافعة الختامية.

وتتحصــل التفاصيــل فيما أبلغ بــه نقيب بإدارة 
مكافحــة الفســاد بــورود معلومــات مــن اإلدارة 
العامــة للمــرور عــن قيــام المتهم باســتالم مبالغ 
ماليــة مــن بعــض األشــخاص الذيــن يحضــرون 
لــإدارة لتســجيل مركباتهــم الخاصــة ومــن ثــم 
يقــوم باختــالس تلك المبالغ المالية لنفســه، وال 
يقوم بتسجيل المركبات في النظام اإللكتروني 

الخاص باإلدارة العامة للمرور.
وأوضــح أن المتهــم كان يقــوم بتســليم هــؤالء 
المتضرريــن شــهادات تســجيل المركبــة )البيج( 
نظيــر المبالــغ الماليــة التــي قامــوا بدفعهــا، إال 
أنــه وبعــد مرور ســنة عنــد انتهاء تســجيل تلك 

األشــخاص  هــؤالء  مراجعــة  وعنــد  المركبــات 
لتســجيل   2017 العــام  غضــون  فــي  لــإدارة 
مركباتهــم مجــددا تفاجــأوا بــأن مركباتهــم لــم 
يتــم تســجيلها العــام الســابق من جانــب المتهم 
المذكور أعاله.m وعند سؤال المتهم من جانب 
اإلدارة العامة للمرور عما هو منســوب إليه أنكر 
الواقعــة فــي بــادئ األمــر، لكنــه اعتــرف الحقــا 
بقيامه بذلك، كما أنه عند استدعاء المتضررين 
عــن  وســؤالهم  مركباتهــم  تســجيل  عــدم  مــن 
الواقعــة وعــن الموظف الذي أصدر لهم شــهادة 
تســجيل المركبة مقابل مبلــغ وقدره 10 دنانير، 

وتبين أنه هو المتهم المذكور أعاله.

كمــا أنــه باالســتعالم من رئيــس شــعبة التطوير 
وتقنيــة المعلومــات بــاإلدارة العامــة للمرور عن 
اســم المســتخدم الــذي قــام بالبحــث عــن أرقام 
أصحــاب  المتضرريــن  األشــخاص  مركبــات 
البالغات، تبين أن اسم المستخدم يعود للمتهم، 
وأنــه ال يوجــد أي رصيــد مالي لتلــك المعامالت 
فــي النظــام المالي لإدارة العامــة للمرور. وذكر 
أحــد الشــهود أنــه تفاجــأ بإبالغه بوجود رســوم 
تأخيريــة عليــه نتيجــة عــدم تســجيله لمركبتــه 
في ســبتمبر مــن العام الماضــي لبالغه، وعندها 
علــم بأمــر الموظــف المتهــم، حيــث إن األخيــر 
كان قــد ســلمه )البيــج( ولــم يســلمه رصيد يفيد 

بتسجيل سيارته.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف أنه استولى على 
رســوم التســجيل لتلك المركبات لنفســه، ودون 
تســليمها للجهــة المختصــة المتمثلــة في شــعبة 
الشؤون المالية، وكذلك بقيامه بصرف وتسليم 
المتضرريــن لشــهادات التســجيل )البيــج( دون 
تســجيلها لهــم رســميا ودون تســليمهم رصيــدا 

يفيد بذلك.
أنهــا  أبلغتــه  بالعمــل  زميلتــه  أن  أيضــا  وقــرر 
أجهــزة  مــن  عــددا  اســتخدامها  عنــد  الحظــت 
الكمبيوتــر تشــغيل حســابه علــى تلــك األجهزة، 
وال تعلم سبب ذلك، مضيفا أنه سبق وأن تقدم 

بنفســه إلى مديــر التراخيص بكتاب بشــأن هذا 
األمر، إال أنه ال يعلم ماذا حدث بعد ذلك.

أن  المناوبــات  جــدول  عــن  باالســتعالم  وثبــت 
المتهــم كان على رأس عمله في الفترة النهارية 
خالل األشهر من سبتمبر وحتى ديسمبر 2016، 
وهي األشهر ذاتها التي تم فيها تسليم أصحاب 
الســيارات )البيــج(، وثبــت أن المتضرريــن كانوا 
مــن فئــة المتقاعديــن، أن أعمارهم تفــوق الـ 63 
عاما وتصل إلى 72 عاما، وعددهم خمسة فقط 
حسبما هو وراد بأوراق القضية، ما يعني أنه لم 

يختلس سوى 50 دينارا فقط.

فأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى اعتبار 
أنه في غضون العام 2016، وحال كونه موظفا 
عامــا فــي اإلدارة العامة للمرور اختلــس المبالغ 
والمملوكــة  بــاألوراق  القــدر  المبينــة  الماليــة 
بحيازتــه  وجــدت  والتــي  الداخليــة،  لــوزارة 
بســبب وظيفتــه؛ كونــه مــن مأمــوري التحصيل 
وســلم إليه المــال بهذه الصفة وذلــك بأن ادعى 
زورا تســجيل مركبــات عبــر النظــام اإللكتروني 
التابــع لــإدارة العامــة للمرور وســلم المراجعين 
شــهادات تفيد تسجيل مركبات واستولى مبالغ 

الرسوم والتسجيل المسلمة له.

قالــت المحاميــة مريم العقــاب إن المحكمة الصغرى الجنائيــة األولى برأت موكلها 
ممــا نســب إليــه من اتهام بضرب شــخص وســرقة حقيبتــه التي تحتــوي على مبلغ 
4000 ريــال و4 هواتــف نقالــة بالقرب من أحد الفنادق؛ وذلك ألن المجني عليه أكد 
بنفسه أنه ترك حقيبته ما يدل على أنها مال متروك، وإن أخذه شخص ما فال يعد 
ســارقا له، كما أن المتهم إذا تخلى عن المال المتروك بعد التقاطه ودون أن يأخذ 
أي شيء من محتوياته، فإن جريمة السرقة ال تتحقق؛ كون أن ملكية المحتويات 

لم تنتقل إليه، كما أن أقوال المجني عليه تناقضت مع بعضها البعض.

وأشــارت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا 
إلى أنها ال تطمئن إلى دليل االتهام بشأن 
تهمــة الســرقة، إذ خلــت أقــوال المجنــي 
قــام  الــذي  الشــخص  هويــة  مــن  عليــه 
بســرقة الحقيبــة، كمــا أن المجنــي عليــه 
هــو مــن تخلى عــن الحقيبة فــي الواقعة 
دون إكــراه، ويعتبــر ما فــي الحقيبة ماال 
متروكا، والذي هو يســتغني صاحبه عنه 
بإســقاط حيازتــه عليه وإنهــاء ما كان له 

من ملكية عليه، فيغدو بذلك ال مالك له، 
فإذا اســتولى عليه أحد، فال يعد ســارقا؛ 

ألنه المال أصبح غير مملوك ألحد.
للحقيبــة  المتهــم  التقــاط  أن  وأضافــت 
مــن علــى األرض ليس دليــال على أنه قد 
ســرقها أو ســرق مــا تحتويــه، وبالتالــي 
التقــاط  بعــد  المتهــم  عنــه  تخلــى  فــإذا 
الحقيبة دون أن يســرق شيء ال تتحقق 
معــه جريمة الســرقة؛ كون أنــه لم تنتقل 

ملكيــة المنقــول ولــم يقصــد المتهــم مــن 
ذلــك نيــة تملكــه لتلــك الحقيبــة، فضــال 
عــن خلــو األوراق مــن ثمــة مــا يفيــد من 
أن المتهم قد ســرق الحقيبة وضمها إلى 

ملكه أو سرق شيء منها.
وتابعــت، أمــا بشــأن تهمة االعتــداء على 
المجنــي عليــه، فإن أقوال الشــاهد بقيام 

عليــه  المجنــي  علــى  باالعتــداء  المتهــم 
لــم يســاندها دليــل  هــي أقــوال مرســلة 
فــي األوراق، فضــال عــن تناقــض أقــوال 

المجني عليه نفسه بشأن الواقعة.
العامــة  النيابــة  أن  المحاميــة  وذكــرت 
كانــت قــد أحالت موكلهــا للمحاكمة على 
اعتبــار أنــه بتاريخ 8 مايو 2018، ارتكب 

اآلتي:
الوصــف  المبيــن  المنقــول  ســرق  أوال: 
للمجنــي  والمملــوك  بالمحضــر  والنــوع 

عليه.
ثانيا: اعتدى على ســالمة جسم المجني 
إلــى  االعتــداء  فعــل  يفــض  ولــم  عليــه، 
مرضــه أو عجــزه عــن أعماله الشــخصية 

لمدة تزيد عن 20 يوما.
قــد  كان  عليــه  المجنــي  أن  وأوضحــت 
االســتدالل  جمــع  محاضــر  فــي  قــرر 
إلــى أحــد  أنــه بالتاريــخ المذكــور دخــل 
الفنــادق فــي منطقــة أم الحصــم ليعطي 
صديقــه مبلغــا من المــال، لكنه لــم يجده 
هنــاك، فخــرج من الفنــدق بعد أن ضايقه 
شــخصين في اســتقبال الفنــدق، وتفاجأ 
بعدد 4 أشخاص يعتدون عليه بالضرب، 
التــي  الحقيبــة  بمســك  أحدهــم  قــام 
يرتديهــا علــى ظهره، وأتي شــخص آخر 

وبيــده حجــر كبيــر، فمــا كان منــه إال أن 
قــام برمــي الحقيبة علــى األرض، وهرب 
من المكان، إلى أن شــاهد دورية شــرطة 
وقــام باســتيقافها وأخبرهــم بمــا حــدث 
وتوجــه معهــم إلــى الفنــدق؛ للتأكــد مــن 

هؤالء األشخاص.
وأفــاد بــأن الجناة تمكنوا مــن الهرب من 
الموقــع، مبينــا أن حقيبتــه كانت تحتوي 
علــى مبلــغ وقــدره 4000 ريــال ســعودي 

.Xوعدد 4 هواتف نقالة نوع آيفون
أمــام  دفعــت  أنهــا  إلــى  العقــاب  ولفتــت 
المحكمــة ببــراءة موكلهــا خصوصــا وأن 
المجنــي عليــه قــرر أن مــن اعتديــا عليه 
همــا شــخصان آخــران غيــر المتهــم، أمــا 
بشــأن االســتيالء علــى الحقيبــة الملقاة، 
فــإن المتهــم التقطهــا مــن األرض؛ لكــي 
يعــرف صاحبهــا، كما أنها لم تكن تحتوي 

على شيء غير المالبس وحذاء.

بـــراءة شـــاب مـــن ضـــرب وسرقـــة حقيبــــة آخـــــر

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح رئيــس مركــز شــرطة الحــورة 
بمديريــة شــرطة محافظــة العاصمــة 
أن شــرطة المديرية قامت باستدعاء 
عبدالعزيــز  أحمــد  المدعــو  وتوقيــف 
خطبــة  بإلقــاء  قيامــه  إثــر  الماضــي 
دينية في إحدى المناســبات، تضمنت 
الراشــدين  الخلفــاء  علــى  التجــرؤ 
الكــرام وقذفهــم بألفاٍظ مشــينة، منها 
الكفــر والســرقة، غيــر آبٍه بمــا للخلفاء 
مــن  الكــرام  والصحابــة  الراشــدين 
مكانــة عاليــة لــدى المســلمين بجميــع 

طوائفهم.
وأوضح أن المذكور ارتكب مخالفات 

قانونيــة، حيــث أهــان خــالل خطبتــه 
علنــًا، رمــزًا أو شــخصًا، موضع تمجيد 
أو تقديس لدى أهل ملة، وهو ما يعد 
ارتكابــا للفعــل المجــرم بنــص المــادة 
)310/2( مــن قانــون العقوبــات، فضال 
الفتنــة  إثــارة  فــي  يســهم  كونــه  عــن 
الســلم  وتهديــد  التطــرف  وتشــجيع 

األهلي والنسيج االجتماعي.
وأشــار رئيــس مركــز شــرطة الحــورة 
بمديريــة شــرطة محافظــة العاصمــة 
اإلجــراءات  اتخــاذ  تــم  أنــه  إلــى 
وإحالــة  كافــة،  المقــررة  القانونيــة 

القضية إلى النيابة العامة.

إحالة الماضي للنيابة إلساءته للخلفاء

08local@albiladpress.com”استدعاء شهود نفي 12 شرطيا اعتدوا على نزالء “جو
يـــونـــيـــو  24 ــة  ــ ــس ــ ــل ــ ــج ــ ل الــــقــــضــــيــــة  تـــــأجـــــيـــــل 

اســتدعت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة شــهود النفــي بقضيــة 12 شــرطيا بينهــم 
ضابطان، تتهمهم النيابة العامة باالعتداء على عدد من النزالء في إدارة اإلصالح 

والتأهيل “سجن جو”، وقررت تأجيل القضية لجلسة 24 يونيو الجاري.

المحامــي  بأعمــال  القائــم  أن  يذكــر 
العــام رئيــس وحدة التحقيــق الخاصة 
محمــد خالــد الهــزاع كان قد صرح في 
8 مايــو 2019 بــأن الوحــدة اســتكملت 
تحقيقاتهــا فــي واقعــة االعتــداء على 
ســالمة جســم عــدد مــن النــزالء بمركز 
اإلصــالح والتأهيل بمنطقة جو، والتي 
باشــرتها فــور إخطارها بهــا بتاريخ 11 
أبريــل 2019 عقــب قيــام إدارة مركــز 
علــى  بالتحفــظ  والتأهيــل،  اإلصــالح 
التابعيــن  األفــراد  وبعــض  ضابطيــن 
لقــوات األمن العام؛ لقيامهم باالعتداء 

علــى ســالمة جســم عــدد مــن النــزالء 
بالضــرب، بداخل المركز أثناء تأديتهم 

وظيفتهم.
وأوضــح أنــه تــم ســماع شــهادة جميع 
وممــن  عليهــم  المجنــي  مــن  النــزالء 
لشــهادتهم،  االســتماع  الوحــدة  رأت 
وفقــا  تحقيــق  جلســات  عــدة  خــالل 
الفعاليــن  والتوثيــق  التقصــي  لمبــادئ 
للتعذيــب وغيره من ضــروب المعاملة 
المنصــوص  المهينــة  أو  إنســانية  الــال 
اســطنبول،  بروتوكــول  فــي  عليهــا 
والتــي توصي بالتيســير علــى المجني 

عليهم والشــهود؛ بهدف إعطائهم مهلة 
فــي  واإلســهاب  الوقائــع  الســترجاع 
ســردها واإلرشــاد عــن األدلــة وتحديد 

أدوار المتهمين والتعرف عليهم.
شــهادة  إلــى  اســتمعوا  أنهــم  وأضــاف 
المديــر المكلــف باإلشــراف علــى مركــز 
جــو،  بمنطقــة  والتأهيــل  اإلصــالح 
واإلشــرافية  القياديــة  بصفتــه  وذلــك 
علــى المتهميــن، إضافــة لكونــه القائــم 
بضبــط الواقعة، الذي أكد في شــهادته 
بــأن الســلوك الصــادر مــن المتهمين هو 
ســلوك فردي دون مســوغ مــن القانون 
مراكــز  فــي  المتبــع  للنهــج  ومخالــف 
اإلصــالح والتأهيــل الــذي يهــدف إلــى 
اإلنســان،  حقــوق  وتعزيــز  احتــرام 

الطــب  تقاريــر  الوحــدة  وأرفقــت 
عليهــم،  بالمجنــي  الخاصــة  الشــرعي 
والتــي أثبــت بهــا مــا ببعــض المجنــي 
عليهــم مــن إصابــات وكيفيــة وتاريــخ 

حدوثها.
كمــا أرفقــت تحريــات شــعبة الشــرطة 
الواقعــة  لهــا حــول  التابعــة  القضائيــة 

وصحتها وتحديد جميع مرتكبيها.
ثبــوت  إلــى  الوحــدة  انتهــت  وقــد 
ارتكابهــم  عــن  المتهميــن  مســؤولية 
الواقعــة بنــاء على مــا توافر بــاألوراق 
مــن أدلــة وقرائــن، فأمــرت بإحالــة 12 
متهمــا مــن أعضــاء قــوات األمــن العام 
المحكمــة  إلــى   - ضابطــان  بينهــم   -

المختصة.

الثالثاء
11 يونيو 2019 
8 شوال 1440

ــن الـــمـــحـــكـــمـــة ــ ــ ــرار م ــ ــ ــق ــ ــ ــه ب ــلـ ــيـ ــبـ مـــخـــلـــى سـ

المرافعة الختامية لموظف “المرور” المختلس 16 يونيو

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهميــن خليجييــن وكذلــك زوجــة أحدهما 
بقضيــة محاولــة تهريــب كمية من المواد المخــدرة واألقراص المؤثــرة عقليا عبر منفذ 
جســر الملك فهد، بالســجن لمدة 15 عاما وبتغريم كل منهم مبلغ 5000 دينار وباإلبعاد 

نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وصديقــة  بحرينييــن  متهميــن  حبســت  كمــا 
أحدهمــا لمــدة ســنة واحــدة وبتغريــم كل منهم 
مبلــغ 1000 دينــار عــن تهمــة التعاطــي، بعدمــا 
أعفــت أحدهم مما نســب إليــه من تهمة اإلتجار 
إثــر تعاونه في القبــض على الخليجي وزوجته 
بمصــادرة  أمــرت  كمــا  البــالد،  مغادرتهمــا  قبــل 
المضبوطــات وبإبعــاد المتهمة السادســة عربية 
إدارة  أن  فــي  الواقعــة  وتتمثــل   m.الجنســية
مكافحــة المخــدرات كانــت قد تلقــت معلومات 
إثــر تحريــات أجرتهــا حــول مواطــن يعمل على 
ترويج مادة الحشــيش المخدرة بكميات كبيرة 

اإلدارة معلومــات  تلقــت  كمــا  المدمنيــن،  علــى 
أخــرى مــن مصــدر ســري موثــوق أفــاد فيهــا أن 
مــن  كميــة  مؤخــرا  اســتلم  قــد  عنــه  المتحــرى 
الحشــيش وبصــدد ترويجها. وعقب اســتصدار 
اإلذن الــالزم للقبــض عليــه وتفتيــش شــخصه 
ومســكنه توجهــت قــوة مــن أفراد الشــرطة إلى 
منزلــه الكائــن بمنطقــة الديــه، والــذي فيــه تــم 
ضبــط كميــة مــن الحشــيش كانــت مخبــأة فــي 
شقة بمسكنه يستعملها كمخزن، كما أنه بسؤاله 
أنــه يحــوز كميــة أخــرى فــي  عنهــا قــرر أيضــا 
مســكن صديقتــه عربيــة الجنســية، وبالفعل تم 

ضبــط تلك الكمية وصديقته المتهمة السادســة 
بالقضية. وخالل مرحلة جمع االســتدالالت من 
جانب الشرطة كان هاتفه النقال يرن وبمطالعة 
المتهــم األول تبيــن أنــه مرتبــك ومتوتر بســبب 
ذلك االتصال، حيث أفاد بأنه والمتصل -المتهم 
الخامــس- يوجــد بينهمــا اتفــاق علــى أن يبيعــه 
كمية من مادة الحشيش المخدرة بقيمة 2000 
دينــار، وأبــدى تعاونــه مــع الشــرطة فــي ترتيب 
كميــن لضبــط األخيــر، إذ تواصــل معــه هاتفيــا 
تحــت مســمع وإشــراف الشــرطة، واتفــق معــه 
علــى مــكان التســليم، وبمجــرد حضــور المتهــم 

الخامس لموقع العملية تم القبض عليه.
كمــا اعتــرف المتهــم األول أثنــاء التحقيــق معه 
أنه تعرف في وقت سابق على شخص خليجي 
الجنســية -المتهــم الرابــع وهــو محكــوم بقضية 
ســابقة وممنــوع من دخــول المملكــة- منذ نحو 
الســنتين، والــذي طلب منــه ترويــج المخدرات 

فــي المملكــة وفــي المقابــل يحصــل منــه علــى 
كميــات خاصــة بــه ليتعاطاها ومبلــغ 100 دينار 
عــن كل عمليــة بيع، وبين أنه قبــل القبض عليه 
بيــوم واحــد أبلغــه المتهــم الرابــع أنــه بحوزتــه 
كميــة مــن الحشــيش و”الشــبو” يريــد تســليمها 
إليــه، لكنه يرغب بالحصول علــى قيمتها كاملة 
عنــد اســتالمها، لكنــه فــي ذلــك الحيــن لــم يكن 
يمتلك ســوى 3700 دينــار، فوافق الرابع وأبلغه 
أنــه سيرســل لــه الكميــة برفقــة المتهــم الثانــي 
“خليجــي”. وأضــاف أنــه تمكــن بالفعــل المتهــم 
الثانــي وبرفقتــه زوجتــه -المتهمــة الثالثــة- من 
إدخــال تلــك الكميــة للمملكــة عــن طريــق منفــذ 
جسر الملك فهد، والتي استلمها منه الحقا، وما 
إن اســتلمها اتصــل مباشــرة بالمتهــم الخامــس، 
واتفقــا علــى أن يبيعــه كميــة منهــا بقيمة 2000 
دينــار، إال أنــه تــم ضبطــه قبــل موعــد لقائهمــا 
المتفــق عليــه. ومــا إن حصلــت الشــرطة علــى 

معلومــات الخليجيين -المتهم الثاني وزوجته- 
أصــدرت تعميمــا باســتيقافهما عنــد مغادرتهمــا 
البــالد، حيــث قبــض عليهمــا حــال محاولتهمــا 
الخــروج مــن الجســر، واللذيــن عثــر بحوزتهمــا 
على مواد مخدرة وأقراص طبية مؤثرة عقليا.
فأمــرت النيابة العامــة بإحالته جميعا للمحاكمة 
 ،2019 ينايــر   14 بتاريــخ  أنهــم  اعتبــار  علــى 

ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

-1 حــاز وبــاع بقصــد اإلتجــار مــادة الحشــيش 
المخدرة، والمؤثر العقلي الميتافيتامين.

-2 حــاز وأحــرز بقصد التعاطي مادة الحشــيش 
المخدرة والمؤثر العقلي الميتافيتامين.

ثانيــا: المتهمــان الثانــي والثالثــة: جلبــا بقصــد 
والمؤثــر  المخــدرة  الحشــيش  مــادة  اإلتجــار 
األحــوال  غيــر  فــي  الميتافيتاميــن  العقلــي 

المرخص بها قانونا.

ثالثــا: المتهــم حــاز وأحرز بقصــد التعاطي مادة 
المتافيتاميــن المؤثــرة عقليــا في غيــر األحوال 

المرخص بها قانونا.
رابعا: المتهم الرابع: اشــترك بطريقي التحريض 
واالتفــاق مــع المتهميــن الثانــي والثالثــة علــى 
جلــب المــادة المخــدرة والمؤثــر العقلــي بقصــد 
المــواد  اتفــق معهمــا علــى جلــب  بــأن  اإلتجــار 
مبلــغ  لقــاء  األول  للمتهــم  وتســليمها  المخــدرة 
مالــي، فتمــت الجريمــة بنــاء علــى هــذا االتفاق 
المخــدرة  المــواد  جلبــا  بــأن  التحريــض  وذلــك 
البحريــن  إلــى  وأدخالهــا  العقليــة  والمؤثــرات 

بقصد اإلتجار.
خامســا: المتهمــان الخامــس والسادســة: حــازا 
الحشــيش  مــادة  التعاطــي  بقصــد  وأحــرزا 
العقلــي  المؤثــر  الخامــس  وللمتهــم  المخــدرة، 
الميتافيتاميــن فــي غيــر األحــوال المصــرح بها 

قانونا.

ــي الـــقـــبـــض عـــلـــى 5 آخـــريـــن ــ ــت ف ــب ــب ــس ــم واحــــــد ت ــه ــت ــن م ــ مـــعـــلـــومـــات ع

عقوبات بالسجن 15 عاما لـ 3 خليجيين بقضية مخدرات

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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ال يشــبه اليــوم الحالــي لنظــام الماللي أمســه أبــدا، إذ كان باألمس يتصرف كالطــاووس المتمختر 
بخيالء ويقوم باستعراض قوته وجبروته ويتمادى في ممارساته القمعية بحق الشعب اإليراني 
وتصعيــد حمــالت اإلعدامــات إلــى جانــب تنفيــذ النشــاطات اإلرهابيــة خــارج إيــران ضــد أعضاء 
المقاومــة اإليرانيــة كمــا كان يتفاخــر بــأن نفوذه على أربــع دول عربية وأن حــدوده وصلت البحر 
األبيــض والبحــر األحمــر، لكنــه اليــوم يســعى جاهــدا لإليحاء بأنــه نظام مســالم ال يريــد الحروب 
ويسعى من أجل إبرام معاهدات عدم اعتداء مع بلدان المنطقة، والحقيقة أن نظام الماللي الذي 
دخل اليوم أزمة خانقة ويجد كل األبواب مغلقة بوجهه ويجد قواته القمعية التي كانت لألمس 
تطبق وتكتم على أنفاس الناس مذعورة منهم اليوم بعد أن صار الشعب ال يخشى النظام ويقف 

بوجه القوات األمنية متحديا بكل قوة وإباء.
هــذا النظــام الــذي أخــذه الغرور بعيدا وصار يظن أنه ســيبقى على بطشــه وجبروتــه ولم يعلم أن 
المقاومة اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق التي وقفت بوجهه وظلت تناضل ضده وال تستســلم 
مــع أن معادلــة الصــراع كانــت لصالح النظام من مختلف األوجه، غيــر أن اإليمان العميق بالمبادئ 
واإلصــرار علــى تخليــص الشــعب مــن هــذا النظــام الدجال، أمــور منحت قــوة وعزما وقــدرة غير 
عاديــة علــى المقاومــة والصمود ضد النظــام، لذلك فإنه وبعد 4 عقود مــن نضال نوعي متواصل، 
وجــد النظــام نفســه أخيــرا مجبــرا على لملمــة خرقه واالنتقال رغمــا عن أنفه مــن مرحلة هجومه 
العدواني الشــرس ضد الشــعب اإليرانــي والمقاومة اإليرانية ومجاهدي خلــق إلى مرحلة الدفاع 
المســتميت عن نفســه أمام هجمة الشــعب والمقاومة اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق، خصوصا 
أن العالم بدأ ينأى بنفسه عن هذا النظام العدواني ويسعى لدعم وتأييد نضال الشعب والمقاومة 

اإليرانية من أجل الحرية وإسقاط النظام.
اليــوم إذ تطالــب بلــدان العالــم نظــام الماللــي بالكــف عــن اســتهداف أعضــاء المقاومــة اإليرانيــة 
ومنظمــة مجاهــدي خلــق خــارج إيــران والكف عن التدخالت الســافرة فــي بلــدان المنطقة وعدم 
تصدير التطرف الديني واإلرهاب، كما تتم مطالبة النظام بالكف عن مســاعيه من أجل الحصول 
علــى األســلحة النوويــة، فــإن كل ذلــك من نتــاج ذلك الصمــود والمقاومــة والنضال الــذي خاضته 
المقاومة اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق ضد هذا النظام القرووســطائي ودفعت من أجله 120 
ألــف شــهيد، وإنــه وبفضــل هــذا النضــال فــإن نظــام الماللي اليــوم يبحث عــن مخــرج ومنفذ لكي 
ينجو من الضغوطات المسلطة عليه خارجيا وداخليا والتي جعلته يترنح من جرائها. “الحوار”.

الخميني أراد من ثورته الشعوبية الطائفية بث الروح الفارسية بين جموع المؤيدين له، وإعادة 
أمجاد هوية االمبراطورية الفارسية البائدة التي أنهاها العرب المسلمون وقضوا على كل أشكال 
الهويــة المجوســية الفارســية. ولمــن ال يعرف التاريخ فإن الفرس انتهوا مــن الوجود، فمنهم من 
استعرب نتيجة السيطرة والفتح العربي لبالد فارس وانتشار الهوية العربية اإلسالمية في هذه 
البــالد وارتحــال القبائــل العربيــة إلى هذه البالد وإعــادة إعمارها وتعريبها بشــكل كامل بما فيها 
الكتابة باللغة العربية، حتى جاء المقبور إسماعيل الصفوي، وأراد أن يحمي مملكته من كل من 
العثمانيين ذوي األصول القوقازية الوثنية، والعرب المســلمين وإلغاء الهوية العربية اإلســالمية 
لبالد عربستان العظمى، والتي كانت تضم أراضي إيران الحالية وأجزاء من تركيا وأفغانستان 
وأجزاء من أراضي بحر قزوين، وحقق ذلك بتقريب وجلب بعض من المشردين ومن ال أصل أو 
هوية له والمجرمين وقطاع الطرق ومن المنبوذين من تلك الشــعوب، وعمل على غرس كل ما 
هو مخالف للهوية العربية اإلسالمية سواء الدينية أو االجتماعية، فغرس فيهم الروح والهوية 
الفارســية البائــدة مــن أجــل أن تكــون هناك شــريحة في مملكته تعتــز بالهوية الفارســية البائدة، 

وتتفاخر بها بين مختلف شرائح بالد عربستان العظمي. 
وقــام أيضــا بمحــاوالت تســتهدف إضعــاف الروح والهوية العربية اإلســالمية لســكان عربســتان 
العظمــى، وقــرب لديــه كل مــن يعيــد إحيــاء كل مظاهر الــروح والهوية الفارســية مــن احتفاالت 

وأعياد وتواريخ وأعمال أدبية وفكرية.
ومارس هذا الصفوي كل أشكال التعسف واالضطهاد بحق سكان عربستان العظمى التي كانت 
تحكمهــا الدولــة الصفويــة تحــت قيادتــه، في مشــهد مماثل جدا لمــا قامت به محاكــم التفتيش 

المسيحية بإسبانيا ضد العرب المسلمين والمواطنين المسلمين اإلسبان.
وعندمــا وصــل الخمينــي للحكــم، بــدأ علــى الفــور بإعــادة نفــس ســيناريو إســماعيل الصفوي بل 
بأســلوب أكثر قذارة ونتانة، فلم يكتفي بتضمين فقرة بالدســتور تنص على شــعوبية وفارســية 
وهويــة الثــورة الطائفيــة العرقيــة، بــل عمد إلى التبشــير بمذهب جديــد وهو المذهــب الخميني 
الشعوبي، لمنافسة ومحاولة ضرب المذهب الشيعي والسني حتى يحمي هويته الفارسية بهذا 

المذهب الشعوبي، كون الشيعة من العرب الوطنيين الرافضين لالنسالخ من الهوية العربية.
كمــا عمــد إلــى محاولــة ضرب الهويــة العربية اإلســالمية للعرب، عبــر مبدأ نصرة المســتضعفين، 
والــذي مكنــه بمســاعدة الغــرب من احتالل أربع عواصــم عربية تفاخر فيها مــرارا، حتى يحاصر 

الهوية العربية وثقافتها، ويبدأ بنشر هويته الفارسية الشعوبية. وللحديث بقية.

اليوم الذي ال يجد فيه نظام 
الماللي مخرجا للخالص

الشعوبيون الجدد... الصفويون والخمينيون

مآالت األزمة اإليرانية )1(
الرئيــس  وصــول  منــذ  واألحــداث  التجــارب  علمتنــا 
إلــى الســلطة أال نقــف عنــد  األميركــي دونالــد ترامــب 
حــدود كلماتــه وتغريداتــه، بحكــم ما يمتلك مــن مرونة 
سياســية وقدرة فائقة على تجاوز المواقف والخطوط 
التي يرســمها لنفســه، ثــم ما يلبــث أن يتجاوزها واضعًا 
يــراه  خطوطــا اســتراتيجية جديــدة تتناســب مــع مــا 

محققًا ألهدافه ورؤيته السياسية.
يخطــئ البعــض كثيــرًا عندمــا ينطلــق فــي بنــاء رؤيــة 
تحليليــة حــول مــآالت األزمــة المحتدمة بيــن الواليات 
المتحــدة وإيــران مــن تصريحــات الرئيــس ترامــب فــي 
طوكيــو، والتــي اعتبرهــا هؤالء تراجعًا عــن كل مواقفه 
الحادة تجاه النظام اإليراني، فالمؤكد أن ترامب يمتلك 
أهدافًا محددة في مقدمتها إجبار النظام اإليراني على 
االنصيــاع والجلوس للتفاوض والقبول بشــروط البيت 
األبيــض، ويســعى لتحقيــق هــذه األهــداف ســواء عبــر 

التصعيــد والحشــد العســكري أو عبــر الدعــوة للتفاوض 
وتــرك البــاب مفتوحــًا لذلــك في إطــار توظيفه سياســة 
“العصــا والجــزرة” التي ينفذهــا بطريقتــه الخاصة التي 
ال تتمســك بقواعد اللعبة كما يراها الخبراء والمحللون، 
بــل تراوح بإيقاع ســريع للغاية بيــن التصعيد والتهدئة، 
ما يجعل التحليل السياســي يمضــي وراء التصريحات 
الهثًا ال يقدر على اإلمساك بحقيقة المواقف وال تفسير 

االنتقال بين التهدئة والتصعيد والعكس.
ورغــم أن الجانــب اإليرانــي يراهن باألســاس على عدم 
رغبــة الرئيــس ترامــب بالحــرب، علــى أســاس أن هنــاك 
بواليــة  الفــوز  فــي  بفرصــه  لإلضــرار  عاليــة  احتماليــة 
رئاسية ثانية في حال نشوب صراع عسكري مع إيران 
قبــل عــام االنتخابــات، لكــن هــذا الرهان يبقــى نوعًا من 
المجازفة غير المحسوبة ألن الرئيس ترامب حقق على 
صعيــد تدجين النظام اإليراني وحشــره فــي الزاوية ما 

لــم يحققــه رئيــس أميركــي قبلــه، فالحقيقــة أن ترامب 
نجح في جعل النظام اإليراني يشعر بخطر حقيقي، بل 
يتحســس مصيره، ويبعــث مبعوثيه لدول عدة، ويدعو 
لتوقيــع اتفاقيــة “عــدم اعتــداء” مــع دول الجــوار وغير 
ذلــك من محاوالت المتصاص آثــار الضغوط األميركية 

غير المسبوقة على النظام.
النفــط اإليرانيــة هبطــت  الحقيقــة أيضــًا أن صــادرات 
إلــى نحــو 400 ألــف برميل يوميًا بخســارة نحــو مليون 
برميل قبل بدء ســريان حظر صــادرات النفط اإليرانية 
أن  أيضــًا  والحقيقــة  الماضــي،  مايــو  مــن  الثانــي  فــي 
الصيــن وتركيــا والهنــد، وهي الــدول التي كانــت تراهن 
األميركيــة  للعقوبــات  الرافضــة  مواقفهــا  علــى  إيــران 
بحقها، انصاعت للقرار األميركي وأوقفت شــراء النفط 

اإليراني.”إيالف”.
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من أجل أمن واستقرار 
السودان الشقيق

يشــهد تعقيد البنى السياســية واآليديولوجية 
الســائدة فــي الســودان منــذ اســتقالله مالمــح 
سياســية نادرة بل مدهشــة في إطار الظروف 
التــي  الخاصــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
يمــر بهــا، كمــا ينقســم الســودانيون بيــن أكثــر 
مــن 530 قبيلــة تختلــف أصولهــا العرقيــة بين 
العروبة والزنجية، كما تختلف لغاتها ولهجاتها 
المحليــة، ويعد الســودان بتكوينــه االجتماعي 
ثقافتــه  فــي  تفرقــا  العربيــة  البلــدان  أكثــر 
نجــد  الخارجــي  الجانــب  وعلــى  السياســية، 
الســودان بمســاحته الواســعة وموقعــه الفريــد 
يشــترك فــي حــدود ثمانــي دول مــن الشــمال 
والغــرب والجنــوب، بمــا يعنــي تأثــره ال محالة 
بهؤالء الجيران الذين يشــترك معهم أيضا في 
الظروف المناخية واألصول العرقية والقبلية. 

هــذا البلــد العربــي الكبيــر والعزيــز علــى قلوبنا 
يدخل اليوم في دوامة من الصراعات وفوضى 
سياســية بيــن األحــزاب والنقابــات والقيــادات 
أن  لنــا  تبيــن  التاريخيــة  والخبــرة  المختلفــة، 
حــدوث مثــل هــذه الصراعــات والمــد والجــزر 
يشــكل تهديــدا خطيرا للســلم األهلــي وتفتيتا 
للبــالد، وهــذا لــن يخــدم ســوى أعــداء العــرب 
الذين يريدون إشــعال المنطقة برمتها وإعادة 
تطحــن  التــي  األهليــة  الحــرب  ســيناريوهات 
الشــعوب وتقضــي علــى مقدراتهــا وخيراتهــا، 
وإذا لــم يلتفت الســودان إلى خطواته ســيجد 

نفسه في متاهات ال يعلم بها إال هللا.
علــى الجميــع فــي الســودان الشــقيق أن يعــي 
المرحلــة الخطيــرة التــي تمر بها األمــة العربية 
والتحديــات الكثيــرة، فهنــاك مــن يريــد طمس 

المؤشــرات  وكل  ومحتــواه،  العــرب  “جوهــر” 
تبيــن بوضــوح حجم االختراقــات والتحالفات 
المشبوهة في المنطقة وكثرة األعداء الذين ال 
يريدون للدول العربية دوام االزدهار والتقدم، 
فالمؤامــرات علينــا حاضــرة وبقــوة وقد تتخذ 
أشــكاال جديــدة تحتــم علينــا أن نعمــل بوعــي 
الشــقيق  الســودان  ووحــدة  تامــة،  ومعرفــة 
كل  مــن  وينبغــي  األســمى  الهــدف  وســيادته 
األطراف الفاعلة في الساحة العمل بمسؤولية 
وطنية من أجل أمن واستقرار البالد وتقدمها.

مخططــات  مــن  حصــل  مــا  كعــرب  يكفينــا 
وتراجعات وســلبيات أثرت كثيرا في مسيرتنا 
وآفــاق تطورنــا، فقد اســتوعبنا وحددنا الخطأ 

ويفترض أن نسعى إلى التخلص منه.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الرقائق الذكية تحت الجلد
لقــد تــم التنبــؤ بأن هــذا هو العام الذي سنشــهد فيــه بدايــة الرقائق الدقيقة البشــرية، 
هــذه التكنولوجيــا تجعــل مــن الممكــن، مــن بيــن أمــور أخــرى، التحقق علــى الفور من 
الشــخصية، ويمكن لرقاقة RFID )تحديد التردد الالســلكي قصير المدى( أن تحتفظ 
بجميــع المعلومــات التــي نحملهــا عادة في محافظنــا، حيث يمكن أن تنقــل معلومات 
هويتنــا ونحــن نمشــي عبر نقطة تفتيــش أمنية، وتمكننا من اســتخدام وســائل النقل 
العام وجعل الخطوط الطويلة من أجل الخروج من السوبر ماركت شيئا من الماضي. 
مســتقبل الشــرائح بالغــة الصغــر مثيــر، مــع العديد مــن التطبيقــات المحتملــة المثيرة 
لالهتمــام، ويمكــن أن تصبــح الرقائــق مثــل تلــك التي نســتخدمها اآلن فــي حيواناتنا 
األليفــة شــائعة في العقــد المقبل. بالطبع، هنــاك بعض الجوانب الســلبية للتكنولوجيا، 
والتي تتراوح ما بين العملية والواقعية إلى ما يمكن أن يكون بعيد المنال أو بائســا، 
لكن في حين أن بعض الخبراء لديهم شكوكا حول ما إذا كانت هذه الرقائق مناسبة 
لالستخدام في البشر، فإن حقيقة أنها يمكن أن تقدم العديد من المزايا أمر ال جدال 

فيه.
رقاقــة RFID هــي فــي األســاس راديــو صغير في اتجاهيــن، بحجم حبــة األرز تقريًبا، 
وهــي قــادرة علــى احتــواء أنــواع مختلفة مــن المعلومات، يتــم إدراجها تحــت الجلد 
وعنــد المســح الضوئــي، يمكــن أن توفر الشــريحة معلومات مثل رقم هوية الشــخص 
الــذي يرتبــط بقاعــدة بيانــات بمعلومــات أكثر تفصيالً عــن مرتديها، ويمكــن أن تكون 

شــريحة RFID أداة مفيدة، ال ســيما عندما يتعلق األمر بحاالت الطوارئ حيث يمكن 
أن يعني الوصول الفوري إلى المعلومات الطبية الصحيحة الفرق بين الحياة والموت. 
إليك بعض المزايا األخرى: لن تقلق أبًدا بشأن فقد محفظتك، فنحن نستخدم رقائق 
RFID للعديــد مــن أنشــطتنا اليوميــة، هــي فــي البطاقــات التــي نســتخدمها لدفع ثمن 
األشياء في المتجر، واستخدام وسائل النقل العام، والوصول إلى المباني واستعارة 
الكتب من المكتبة. أيضا تحديد الهوية بشــكل أســهل، حيث تحتوي جوازات ســفرنا 
وهوياتنــا الشــخصية ورخــص القيــادة علــى رقاقــات دقيقــة وســيتطلب األمر مســح 
األيادي، وسيتم التعرف عليك دون االضطرار إلى القيام بأي شيء - باستثناء العبور 

خالل القارئ.
 RFID ســيكون تاريخك الطبي متاًحا دائًما بســهولة، حيث يمكن اســتخدام شــريحة
المزروعــة للوصــول بســرعة إلــى تاريخــك الطبي الســيما عندما يكــون المريض فاقد 
الوعــي، هــذه الرقاقــات مفيــدة بشــكل خــاص لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مــرض 

السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية أو مرض الزهايمر.
ستتمكن من التحكم تلقائًيا في العديد من أجهزتك، حيث تخيل أن تكون قادًرا على 
تشغيل سيارتك تلقائًيا، وفتح باب منزلك األمامي عند اقترابك منه، أو تشغيل قناة 
التلفزيــون المفضلــة لديــك عندما تجلــس على األريكة، أو منظم الحــرارة الخاص بك 

يتأكد من أن تكون درجة الحرارة صحيحة عندما تعود إلى المنزل.

د. جاسم حاجي

11 يونيو 2019 الثالثاء
8 شوال 1440
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انطالق منتزه الغوص في أغسطس وطائرته كّلفت 100 ألف دوالر

تدشين خط مباشر للمالديف أكتوبر المقبل

قــال وزيــر الصناعــة والتجارة والســياحة، زايد الزياني، إن شــركة طيران الخليج 
ستدشن الخط المباشر إلى المالديف أكتوبر المقبل، وسيتم اإلعالن عن الوجهات 

األخرى في مؤتمر صحافي األيام المقبلة.

 جــاء ذلــك، خــال تصريــح للزيانــي علــى 
عــن  لإلعــان  الصحافــي  المؤتمــر  هامــش 
إطــاق أكبــر منتــزه تحت المــاء فــي العالم 
بالبحريــن، موضًحــا أن القصــد مــن المنتــزه 
خلــق مزيــد مــن وســائل الجــذب الســياحي 
الواضحــة  الخطــط  إحــدى  وأن  للمملكــة 
لــدى هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض 
اســتغال  هــو  الســياحي  المنتــج  لتطويــر 
المحيطــة  والجــزر  والشــواطئ  البحــر 
بالبحريــن واســتثمارها لتعــود بعائــد كبيــر 
علــى االقتصــاد الوطنــي. وأكــد الزيانــي أن 
طائــرة منتزه الغوص فقط كلفت نحو 100 
ألــف دوالر، وأن هنــاك مصاريف أخرى مثل 
وأضــاف  والتهيئــة.  واللوجســتيات  النقــل 
أغســطس  فــي  المنتــزه  افتتــاح  أنــه وبعــد 
والمقيمــون  المواطنــون  ســيتمكن  المقبــل، 
والســياح مــن داخــل وخــارج المملكــة مــن 
الحجــز عن طريق مراكــز الغوص المرخصة 
الرحــات  تنظيــم  دورهــا  ســيكون  التــي 
للمنتزه، منوًها بأنه لن يتم فرض أي رسوم 
للرحات من قبل الوزارة أو هيئة الســياحة 
المشــروع  فكــرة  أن  وأضــاف  والمعــارض. 
جــاءت مــن أجل خلــق منتزه بحــري متميز 
علــى مســتوى عالمــي وال يوجــد مثلــه فــي 
مــكان آخــر، وتــم اختيــار الموقــع بالتوافــق 
مــع المجلس األعلى للبيئة بحيث ال يحدث 

ضرر بالبيئة البحرية وبالتوافق مع شركات 
الغــوص فــي البحرين بحيث يكــون الموقع 
مســاحة  علــى  وســيكون  للغواصيــن،  آمــن 
بحــدود 100 ألــف متــر مربــع وعلــى عمــق 
يتــراوح بيــن 20 إلــى 22 متًرا تحت ســطح 
الطائــرة  أن  إلــى  الزيانــي  ولفــت  البحــر. 
ستكون نقطة الجذب األساسية في الموقع 
كما ســيكون حولها مجســما لبيــت النوخذة 
وكــرات الشــعب االصطناعيــة وغيرهــا مــن 
المجســمات البحريــة المصنوعــة مــن مــواد 
تســهم فــي توفيــر بيئــة آمنــة لنمو الشــعاب 

المرجانية والحياة الفطرية البحرية.
 وأشــار إلى أنه تم البدء ســابًقا وتم إصدار 
التراخيــص لرحــات غــوص اللؤلــؤ والتــي 
القــت نجاًحا كبيرا، ومنذ البداية تم إطاق 
اآلن،  غــوص حتــى  رحلــة  آالف   6 حوالــي 
متوقًعــا أن يلقــى منتزه الغوص نجاًحا أكبر 

ألنه فريد من نوعه.

 

علــى صعيــد متصــل، أكــد رئيــس مجلــس 
إدارة شركة طيران الخليج، زايد الزياني، 
ا على خلق باقات  أن الشــركة ســتركز حاليًّ
رحاتهــا،  ضمــن  بالغواصيــن  متخصصــة 
البحريــن  مــن  الخليــج  طيــران  أن  مبيًنــا 
تخدم شــرم الشــيخ وقريًبا ســيكون هناك 
خّطــا للمالديــف وهمــا تعتبــران مــن أكبــر 
الوجهــات العالميــة فــي الغــوص. وأضــاف 
الزيانــي “نأمل بوجود البحرين في وســط 
منطقتي شرم الشيخ والمالديف جغرافيا، 
أو  انطــاق  نقطــة  المملكــة  تكــون  وأن 

ترانزيت من أوروبا وشرق آسيا”.

تسهيالت في منح التأشيرات

تــم  إنــه  قــال  لألجانــب،  التأشــيرات  وعــن 
مؤخــًرا إضافــة جنســيتنا للتأشــيرات عنــد 
الهجــرة  إدارة  مــع  بالتعــاون  الوصــول 
وأصبــح  الداخليــة  ووزارة  والجــوازات 
إجمالــي الــدول التــي تعبــر بالتأشــيرة عنــد 

الوصول ما بين 47 - 49 جنسية.
كمــا انــه تــم إطــاق برنامــج بالتعــاون مــع 
الهجــرة والجــوازات بحيــث يتــم إعطاء أي 
مسافر على طيران الخليج ترانزيت )عابر(، 
تأشــيرة لمــدة 4 أيــام لدخــول البحريــن في 
فتــرة الترانزيــت للترويــج للبحريــن، الفًتــا 
إلى أن هيئة البحرين للســياحة والمعارض، 
تكفلــت بدفــع رســوم التأشــيرة لهــذا النــوع 
مــن المســافرين، كمــا تــم تخفيــض رســوم 
التأشــيرة ســابقا من 25 ديناًرا إلى 5 دنانير 

والذي كان له صدى كبير.

الزياني متحدًثا في المؤتمر الصحافي أمس 

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN( 1760 تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم
BH0004U39511( مــن أذونــات الخزانــة 
الحكوميــة األســبوعية.  وتبلــغ قيمــة هــذا 
اإلصــدار 70 مليون دينار لفترة اســتحقاق 
91 يوًما تبدأ فـــي 12يونيو 2019 وتنتهي 
معــدل  بلــغ  كمــا   ،2019 ســبتمبر   11 فــي 
ســعر الفائدة عليها 3.13 % مقارنة بســعر 
الفائــدة 3.18 % لإلصــدار الســابق بتاريخ 
5 يونيــو 2019. وبلــغ معدل ســعر الخصم 
99.216 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة 
تمــت  قــد  بأنــه  علًمــا   %  99.198 بواقــع 
تغطيــة اإلصــدار بنســبة 153 %. كمــا بلــغ 
الرصيــد القائــم ألذونــات الخزانــة مــع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - بورصة البحرين دبي - مباشر

كشفت شركة أي بي إم تيرمينالز البحرين، 
أمــس االثنيــن، انتهاء فترة صناعة الســوق 
المتفــق عليهــا ســابقًا مع شــركة ســيكو في 
فــي  الشــركة  البحرين.وأوضحــت  بورصــة 
أن  البحريــن،  بورصــة  موقــع  علــى  بيانهــا 
اتفاقية صناعة الســوق لها مع شركة سيكو 
لاكتتــاب  األولــي  بالطــرح  تتعلــق  كانــت 
العام.ُيذكر أن اتفاقية صناعة السوق كانت 
لمدة 6 أشــهر الستقرار ســعر السهم اعتبارًا 
مــن اليــوم األول للتداول.وفــي 9 ديســمبر، 
بدأ مســاهمو بورصة البحرين التداول على 
سهم شــركة “أي.بي.إم.تيرمينالز البحرين” 

.APMTB تحت رمز
وخــال فتــرة صناعــة الســوق، بلــغ إجمالي 
مليــون   1.913 شــرائها  تــم  التــي  األســهم 
سهم، فيما بيعت 1.698 مليون سهم خال 

الفترة.
أمــا عن إجمالي المدفوعــات 1.728 مليون 
بقيمــة  المتســلَّمة  األمــوال  مقابــل  دينــار، 

األوراق  دينار.وبلــغ رصيــد  مليــون   1.519
الماليــة حتــى تاريــخ 9 يونيو الجــاري نحو 
نقــدي  برصيــد  ماليــة،  ورقــة  ألــف   214.3

قيمته 488.3 ألف دينار.
مــن جانبهــا، أعلنــت بورصــة البحريــن، نقل 
أسهم الشــركة من سوق االكتتابات األولية 

إلــى الســوق النظامــي اعتبــارًا مــن األحــد 
الموافق 9 يونيو الجاري.

وأي بي إم تيرمينالز البحرين، هي الشــركة 
المشــغلة لمينــاء خليفــة بــن ســلمان، التــي 
500 موظــف فــي جميــع المجــاالت  تضــم 

البحرية واللوجستية.

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن 
تفاصيــل عمليــات صنع الســوق التي تمت 
من قبل صانع الســوق للمجموعة “ســيكو” 
خال شهر مايو 2019 في كل من بورصة 
البحريــن، وســوق دبــي المالي.وأوضحــت 
علــى  نشــر  لهــا  بيــان  بحســب  المجموعــة 
موقع سوق دبي والبحرين، أمس االثنين، 
الماليــة  األوراق  عــدد  مجمــوع  بلــغ  أنــه 
المشــتراة نحــو 98.53 مليــون ســهم، فيما 
بلــغ عــدد األوراق الماليــة المبيعــة 22.56 

مليون ورقة.
وأضــاف البيــان أن المبالغ المدفوعة بلغت 
نحــو 93.34 مليــون درهــم، فــي حيــن بلــغ 
إجمالــي مجمــوع المبالــغ المتســلَّمة نحــو 
20.87 مليون درهم، ليصل رصيد األوراق 
الماليــة 103.25 مليــون ورقــة مالية، فيما 
وصل الرصيد النقدي 16.99 مليون درهم. 
أمــا فــي بورصــة البحريــن، فبلــغ مجمــوع 
عــدد األوراق الماليــة المشــتراة نحو 1.44 

مليون ســهم، فيما بلغ عدد األوراق المالية 
المبيعة 14.77 مليون ورقة.

وأضــاف البيــان أن المبالغ المدفوعة بلغت 
نحــو 341.50 ألــف دوالر، فــي حيــن بلــغ 
إجمالــي مجمــوع المبالــغ المتســلَّمة نحــو 
األوراق  رصيــد  ليصــل  دوالر،  ألــف   3.69
الماليــة 10.33 مليــون ورقــة، فيمــا وصــل 

الرصيد النقدي 4.47 مليون دوالر.
وكانــت مجموعــة “جــي إف إتــش المالية” 
قــد أعلنــت في شــهر مايو الماضــي، إعادة 

تعيين ســيكو كموفر سيولة – صانع سوق 
- ألســهمها في ســوق دبي المالي وبورصة 
البحريــن، حتــى 29 نوفمبــر2019، الفتــة 
إلــى أن أي تمديد إضافي ســيكون خاضعًا 
البحريــن  مصــرف  مــن  مســبقة  لموافقــة 
لســيكو  يمكــن  بأنــه  ونوهــت  المركــزي. 
علــى  أن تحتفــظ  التعييــن  هــذا  بموجــب 
أســهم الخزينــة بنســبة إجماليــة تصل إلى 
%3 فقــط مــن إجمالــي أســهم المجموعــة 

المصدرة.

النظامي للسوق  األولية  االكتتابات  من  األسهم  نقل  98.5 مليون سهم لألوراق المالية المشتراة و22.6 مليون للمبيعة
“تيرمينالز” و“سيكو” تنهيان صناعة السوق“جي إف إتش” تعلـن تفاصيـل صنـع السـوق
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يحــق لكل شــخص لديــه “عامة تجاريــة” أن يقوم بتســجيلها لحمايتها من الغير 
ولحفــظ حقوقــه فــي العامــة. ولكــن مــا هــي العامــة التجاريــة؟. فــي البحرين، 
ووفــق قانــون العامــات التجاريــة لســنة 2006، “يقصد بالعامــة التجارية كل ما 
يأخذ شــكاً مميزًا من أســماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو رموز أو أرقام 
أو عناوين أو أختام أو رسوم أو أصوات أو روائح أو صور أو نقوش أو تغليف أو 
عناصــر تصويريــة أو أشــكال أو لون أو مجموعة مــن األلوان، أو مزيج مما تقدم، 
أو أية إشــارة أو مجموعة إشــارات، إذا كانت تســتعمل أو يراد اســتعمالها لتمييز 
ســلع أو خدمات منشــأة ما عن ســلع أو خدمات المنشــآت األخرى أو للداللة على 
تأدية خدمة من الخدمات أو تمييز أي من السلع أو الخدمات من حيث مصدرها 
أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى”.

تعريــف العامــة التجاريــة، كما ورد في القانون، تعريفا واســعا يتألف من أشــياء 
عديدة لكل منها ميزة معينة محددة تميز “العامة التجارية” عن غيرها وتمنحها 
خصوصيــة خاصة بها. ويتم تســجيل العامــة، لحماية هذه الميزة والخصوصية 
مــن اآلخريــن ولحفــظ حقــوق مــن قــام بتســجيل العامــة التجارية باســمه ونال 
قصب الســبق قبل اآلخرين. اضافة لتفاصيل القانون، هناك أشــياء معينة ال تعد 

بأي حال من األحوال “عامة تجارية” وال يقبل طلب تسجيلها وفقا للقانون. 
إن تســجيل عامتك التجارية وفقا للقانون، يمنحك الحق الكامل في اســتخدام 
هــذه العامــة واســتثمارها لمصلحتــك الخاصــة. كمــا أن التســجيل يمنــع الغيــر 
ويحجبهــم تمامــا مــن اســتخدام العامــة لمصلحتهــم دون الرجــوع إليــك وأخــذ 
موافقتــك باعتبــارك صاحــب الحــق القانونــي فيهــا. لــذا، ننصح الجميــع بضرورة 
اإلســراع فــي تســجيل عاماتهــم التجاريــة دون إبطــاء، وقبــل أن يســبقهم آخــر 

بتسجيلها والتمتع بميزاتها.

د. عبد القادر ورسمه العالمات التجارية

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com
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ارتفعــت أســعار النفــط، أمــس االثنيــن، بعــد أن قالت الســعودية 
إنه ينبغي على أوبك وروسيا تقييد اإلمدادات عند المستويات 
الحالية بينما ســحبت واشــنطن التهديد بفرض رســوم جمركية 
علــى المكســيك لتزيــح غمامــة ألقــت بظالهــا علــى االقتصــاد 
العالمــي، غيــر أن المتعامليــن قالــوا إن المخــاوف بشــأن ســامة 
االقتصــاد العالمــي والتأثيــر علــى الطلــب علــى الوقــود مــا زاال 
يضغطــان علــى المعنويــات في ســوق النفــط. وارتفعــت العقود 
اآلجلــة لخــام القيــاس العالمــي برنــت فــي عقــود شــهر أقــرب 
اســتحقاق إلى 63.61 دوالر للبرميل مرتفًعا 32 ســنًتا أو 0.5 % 
عن مستوى اإلغاق يوم الجمعة.  وسجلت العقود اآلجلة لخام 
غرب تكســاس الوســيط األميركي 54.32 دوالر للبرميل بزيادة 
33 ســنتا أو 0.6 %. وقال متعاملون إن أســعار النفط زادت بعد 
تصريحــات مــن الســعودية، أكبر منتــج في منظمة أوبــك، تفيد 

باقتراب المنظمة من االتفاق على تمديد تخفيضات اإلنتاج.
 إلــى ذلــك، ذكــرت وكالــة تــاس لألنبــاء أمــس أن وزيــر الطاقــة 
الســعودي خالد الفالح قال إن روســيا هي ُمصدر النفط الوحيد 
الذي لم يتخذ قراًرا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق اإلنتاج 

بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام.

النفط يرتفع فوق 
63 دوالًرا للبرميل استحواذ إنفستكورب على 11 مجمعًا سكنيًا

أكبــر صفقــة عقـاريــة للـبـنــك بالـواليــات المتـحــدة خــالل عـقــد

أعلن “إنفستكورب”، أمس استحواذه على 11 عقارًا سكنيًا عائليًا جديدًا في الواليات المتحدة، يضمون 
2615 وحــدة ســكنية بســعر إجمالــي بلــغ نحــو 370 مليــون دوالر. ويمثــل هــذا االســتحواذ أكبــر صفقــة 

استحواذ عقارية إلنفستكوب في الواليات المتحدة خالل العقد الماضي.

فــي  التنفيــذي  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
صفقــة  “تمثــل  العارضــي  محمــد  إنفســتكورب، 
االستحواذ المتنوعة هذه إنجازًا لذراعنا المتخصص 
باالســتثمار العقــاري، إذ ُتعتبر أكبــر محفظة عقارية 
نســتحوذ عليها في الســوق األميركية منذ أكثر من 
10 ســنوات. وباعتبارنا من إحدى أكثر المؤسســات 
االستثمارية نشاطًا في العقارات العائلية بالواليات 
المتحــدة، تشــكل اســتثماراتنا فــي المجــال العقاري 
محركًا حيويًا الستراتيجية النمو العالمي الطموحة 
التي ننتهجها على المدى الطويل، والتي نتطلع من 

خالهــا إلى توســعة محفظــة أصولنا الُمــدارة لتصل 
العقــارات  وتتميــز  دوالر”.  مليــار   50 إلــى  قيمتهــا 
األحــد عشــر بموقعهــا االســتراتيجي فــي المناطــق 
تتمتــع  والتــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الرئيســية 
فيهــا المؤسســة بخبــرة عاليــة. وتقــع العقــارات في 
ســت مناطــق رئيســة ضمــن خمــس واليــات وهــي: 
أورالنــدو، فلوريــدا، تامبــا، فلوريــدا، رالــي، كارولينا 
الشــمالية، أتانتا، جورجيا، فياديلفيا، بنســيلفانيا، 
ســانت لويــس، ميســوري. وأنجز إنفســتكورب هذه 
الصفقــة بالشــراكة مــع “إيكــوس كابيتــال بارتنــرز”، 

العقــاري  االســتثمار  لصناديــق  الرائــد  المشــغل 
الشــراكة،  هــذه  إطــار  وفــي  فيادلفيــا.  ومقرهــا 
التابعــة  جــروب”،  أبارتمنــت  “ماديســون  ســتتولى 
لشــركة “إيكــوس”، مهمــة إدارة عقــارات المحفظــة 
فــي الموقــع. مــن جانبه، قــال المدير في االســتثمار 

العقاري في إنفســتكورب، مايكل موريارتي “ما زلنا 
نــرى فرصــًا اســتثمارية مجزية في ســوق العقارات 
العائليــة بالواليــات المتحدة، نظــرًا لكونها تمثل فئة 
أصــول عاليــة األداء والســيولة تســتمد قوتهــا مــن 
األداء اإلجمالــي القتصاد وســوق العمــل األمريكي. 
وعلــى غــرار العديــد مــن اســتثماراتنا األخيــرة فــي 
المحفظــة  هــذه  ُأصــول  تتمتــع  العائليــة،  العقــارات 
بمقومــات جاذبة بفضل تواجدها في المناطق التي 
تعتبر إما أسواق نمو رئيسية أو مناطق ذات كثافة 
ســكانية عاليــة مــع نقــص المعــروض مــن الوحدات 
هــذه  فــي  عقــاري  مجمــع  كل  ويتميــز  الجديــدة. 
المحفظــة بمســتويات إشــغال حالية قويــة وفرصة 
كبيــرة للقيــام بمشــاريع ترميــم وتجديــد تســهم في 

تحقيق قيمة مضافة”.

المنامة - إنفستكورب

محمد العارضي
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تحدث أصحاب أعمال عن تفاقم مشــكلة التخلف عن ســداد مســتحقات المشــتريات التجارية، ضمن فترة تســهيالت االئتمان أو ما يعرف بلغة التجارة الدارجة “الكريدت” 
التي تمنحها الشــركات لبعضها البعض لســداد قيمة المشــتريات والخدمات التي تحصل عليها، ما ينذر بأزمة انعدام ثقة إلى جانب تكبد الشــركات لخســائر كبيرة.  وتمنح 
الشــركات عادة فترة ســداد تصل إلى 60 أو 90 يوًما في المتوســط لســداد قيمة المشــتريات وهي ما تســمى بـ “التســهيالت االئتمانية” أو “فترة االئتمان”، على أن يقوم 
الطرف المشتري أو الذي حصل على الخدمة من المزود، بسداد قيمة مشترياته بعد انقضاء هذه الفترة، ما يمنح الطرف المشتري مرونة أكبر لتحصيل السيولة ودفعها 
للبائــع، كمــا يعطــي البائــع قــدرة تســويقية أكبر.  ووصــف رجل األعمال البارز، إبراهيــم زينل، الوضع الحالي فيما يتعلــق بااللتزام بفترات االئتمان الممنوحة بين الشــركات 
والمؤسســات لســداد المســتحقات بأنهــا حالــة “تســيب” وأنــه ال بد من التحرك بســرعة للوقــوف على أبعاد المشــكلة وإيجاد الحلــول الناجعة لها.  ودعا زينــل الحكومة إلى 

المبادرة وبأن تكون قدوة لآلخرين في تسريع المدفوعات، وأن يتم البدء بإجراء دراسة لوضع حد للتمدد غير الطبيعي في فترات التسهيالت االئتمانية.

“التسيب” في سداد “الكريدت” يؤّرق التجار وينذر بأزمة ثقة
ــام ــر مـــن ع ــث ــات االئـــتـــمـــان” أك ــي ــه ــس ـــ”ت ــاء ب ــفـ شـــركـــات تــســتــخــف فـــي اإليـ

أظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته أمس مناقصتين تابعتين لجهتين حكوميتين بإجمالي 11 
عطاًء، في حين علق أحدها. وبلغ مجموع أقل العطاءات نحو 627.3 ألف دينار.

 وفتــح المجلــس مناقصــة لهيئة تنظيم ســوق 
العمــل لتوفيــر خدمــة مركــز اتصــاالت للهيئــة 
تقــدم إليها 4  عطــاءات  أقلها بنحو 527.3 ألف 
دينــار، فــي حيــن أكبرهــا بقرابــة 667.6 ألــف 

دينار.
 وتســعى هيئــة تنظيــم ســوق العمــل للتعاقــد 
مــع شــركة فــي البحريــن لتوفيــر خدمــة مركز 

اتصــاالت عالــي الجــودة لخدمة العمــاء يدار 
ويتمتعيــن  مدربيــن  متخصصيــن  قبــل  مــن 
بمهــارات لغويــة ممتازة ومعايير جــودة عالية 
لخدمــة العمــاء والتعامــل مــع جميــع خدمات 

مركز االتصال فيما يتعلق بسوق العمل.
 كمــا فتــح المجلــس مناقصــة لــوزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة لتجهيــز النســخة العاشــرة 

لمشــروع مدينــة شــباب 2030 تقــدم إليهــا 7  
عطــاءات علــق أحدها وأقل عطــاء بنحو 100 
ألف دينار، في حين أكبرها بقرابة 165.8 ألف 

دينار.
مــن  المشــروع  فــي  العمــل  نطــاق  ويتألــف   
مــن  يطلــب  إذ  وبنــاًء،  وتخطيــط  تصميــم 
العــروض لتطويــر مفهــوم وتصميــم  مقدمــي 

مدينــة الشــباب كمــا ســيتطلب مــن الشــركات 
الصيانــة فــي حــال االحتيــاج وهــدم وتفكيــك 
مدينة الشــباب بعد انتهاء المشــروع. ولتهيئة 
المكان بالمرافق المناســبة فإن الوزارة بحاجة 
الشــركات  لجميــع  مفتوحــة  مناقصــة  إلدراج 
لتقديم العطاءات التي تتناســب مع المشروع 
وطبيعتــه حيــث إنــه يســتلزم تنفيــذ صفــوف 
تدريبيــة بكافــة مرافقهــا فــي جــو يناســب مع 
بهــا  يتميــز  التــي  والــروح  الصيفيــة  اإلجــازة 
المشــروع فــي كل عــام مــع العلم بأنــه في هذا 

العام قد تم تطوير المشروع.

527.3 ألف دينار لتوفير خدمة اتصال “سوق العمل”

زينل: 
“التسهيالت” 

وصلت لمدد غير 
طبيعية والبد 

من تحرك

الري: قدمت 
مقترًحا لتشكيل 
“وكالة ائتمان” 
وال أذان صاغية

التأخر في الدفع يرفع كلفة التاجر ويضطره 
لرفع األسعار 

زينل يناشد الحكومة المبادرة 
وتسريع المدفوعات 

أمل الحامد

علي الفردان

علي الريإبراهيم زينل

 وأدلى زينل برأيه بخصوص “حدود  «
االئتمان” والتخلف عن مواعيد 

الدفع بالقول “هذا الموضوع أصبح 
هاجًسا كبيًرا لكثير من التجار، وهو 

نتيجة لعدة عوامل، هناك تأخير 
في المدفوعات من قبل الدولة، 

وهناك توسع كبير وقد يكون غير 
مدروس بالنسبة لمنافذ ومحالت 
البيع الكبيرة، وهذا يضعهم تحت 

التزامات التسديد، وهم يستفيدون 
من التسهيالت االئتمانية لذلك، 

فالتجار يعطون فترة ائتمان تصل 
60 أو 90 يوًما مثاًل، لكن عملية 

السداد تتأخر حتى 120”، مضيًفا 
أنها قد تصل حتى إلى 180 يوًما.  
وحّذر زينل من مغبة التأخر في 

سداد التسهيالت االئتمانية بالقول 
“هذا يضغط على المدى البعيد 

على الحركة التجارية، وأي تحرك 
بإيجاد نظام ائتماني أو غيره من 

الحلول، سيكون محل ترحيب، 
آماًل أن تقوم غرفة تجارة وصناعة 

البحرين بدراسة الموضوع، وأن 
تضع مقترحات لوضع حّدٍ لهذا 
التمدد في فترات االئتمان التي 

وصلت لمدد غير طبيعية”.

وبخصوص الحلول المقترحة،  «
أشار إلى أن بعض البلدان 

األجنبية تقوم باحتساب نسب 
فائدة على التأخير في موعد سداد 

التسهيالت االئتمانية بين الشركات 

والمؤسسات، ليس بغرض جني 
المكاسب ولكن لتشكيل نوع من 

الردع لعدم التهاون في سداد 
االلتزامات، إال أن زينل رأى من 
الصعوبة بمكان تطبيق هذه 

الفكرة في البحرين أو الخليج 

خصوًصا أن موضوع الفائدة غير 

مرغوب فيه، كما ال يوجد نظام 

إلدارة هذه العملية.

 وبّين الري أن مشكلة عدم  «
االلتزام بفترات التسهيالت 

االئتمانية يخلق مشكلة 
للموردين مع البنوك التي 

تطلب مستحقاتها بدورها 
خصوصا للمستوردين الذين 

يستخدمون بشكل كبير 
خطابات االعتماد من البنوك 

من أجل االستيراد، إذ في حال 
التأخر عن السداد فإن هذه 
البنوك تفرض غرامات على 

الموردين. 

وأشار إلى أن التأخير في سداد  «
المستحقات يعد في حد ذاته 

خسارة، حيث يمكن استثمار 
هذه المبالغ في ودائع وسندات 

حكومية تدر قرابة 7 % سنويًّا 
على التاجر.

 وقال الري إنه قّدم مقترًحا  «
قبل سنوات بتأسيس “وكالة 

لالئتمان” تعمل بطريقة 
مشابهة لـ “بنفت”، إذ يتم 

تقييد تعامالت االئتمان بين 
الشركات في هذه الوكالة 

والتي تقوم بدورها بتصنيف 
التجار وفق التزامهم بفترات 

االئتمان المتفق عليها، 
بحيث يكون التاجر على بينه 

بخصوص مدى التزام الطرف 
الثاني بتعاقداته، خصوًصا 
أن بعض أصحاب األعمال 

يقوم بإغالق السجل مع عدم 
وجود ضمانات بنكية تغطي 

التزاماته، في حين يقوم 
البعض اآلخر باالستفادة من 

“الكريدت” في توسيع نشاطه 
وافتتاح مزيد من الفروع دون 

االلتزام بسداد المستحقات 
المترتبة عليه للشركات 

والموردين. وبين أنه لم يجد 
تجاوب مع المقترح الذي قدمه 

بطريقة مكتوبة.

وأشار زينل إلى أن استمرار هذه  «
المشكلة على المدى الطويل 

سيخلق نوع من عدم االئتمان في 
الشارع التجاري، حيث إن السوق 
تعتمد على الثقة، وإذا ما اهتزت 

ا.  هذه الثقة فإنها ستتأثر كليًّ

وبين أن المنافسة الشديدة التي 
يتعرّض لها التجار في السوق قد 

يجعل البعض غير مكترث بعملية 
الدفع “وال ننسى أن التأخر في 

الدفع قد يؤدي إلى ارتفاع الكلفة 
على التاجر وقد يردي على المدى 

البعيد، فقد يقوم التاجر باحتساب 
هذه الكلفة على المستهلك، نحن 

ندور في حلقة مفرغة”، موضًحا 
أن بعض الشركات قد تتأثر في 

االلتزام بأجور موظفيها وبالتالي 
تواجه ضائقة مالية.

 من جانبه، قال رجل األعمال،  «
علي الري، إن مشكلة عدم 

االلتزام بفترات التسهيالت 
االئتمانية بين الشركات 

أصبح أمًرا منتشًرا ويقلق 
الكثير من التجار خصوًصا 
في الفترة األخيرة. وأوضح 

أن إحدى الشركات لديها 
أكثر من 250 ألف دينار 

مستحقات على المحالت، إذ 
تخطت المستحقات فترة 

االئتمان المعطاة الستحقاق 
هذه المبالغ، مشيًرا إلى أن 

المتأخرات تصل مددها لقرابة 
العامين.

 وأضاف الري أن التعامل بـ  «
“الكريدت” شائع في السوق 

بين الموردين وتجارة التجزئة 
أو مقدمي الخدمات، ومن 
دون تقديم التاجر لفترات 

ائتمانية أو “كريدت” فإنه ال 
أحد سيشتري بضاعته.

 وبين أن عدم االلتزام بفترة  «
“الكرديت” ال تقتصر على 

المحالت الصغيرة فقط بل 
حتى المحالت الكبيرة، ففي 

العادة يعطي التجار فترات 
تتراوح بين 30 و90 يوًما، لكن 

لألسف ال يلتزم الكثيرون بهذه 
المدد.

وتابع “بعض المؤسسات  «
تتعّذر بعدم وجود السيولة 

الكافية لسداد المستحقات 
التي عليه للموردين، والشيء 

الغريب أن بعض هذه 
المحالت يتعامل أصاًل بالنقد 

مثل المطاعم ومحالت 
التجزئة”.

مدد غير طبيعية

 الحلول المحتملة المشكلة

وكالة ائتمان على غرار “بنفت”
آثار متفاقمة

بدون “كريدت” ال مشتٍر

المنامة - جمعية الذكاء االصطناعي

انضمــت جمعيــة الــذكاء االصطناعي إلى شــركاء برنامج “رائد األعمال التقني الشــاب”، الذي تقام نســخته الســنوية األولــى تحت رعاية وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، خالل الفترة من 15 يوليو إلى 30 أغسطس 2019، ويهدف إلى تزويد طالب الجامعات البحرينيين 

المتخصصين في التقنيات، بالتدريب والمعرفة والعالقات الالزمة لريادة األعمال، وتأسيس مشاريعهم التجارية في هذا القطاع الناشئ.

إن  حاجــي،  جاســم  الجمعيــة،  رئيــس  وقــال 
الجامعــات  طــاب  تجمــع  منصــة  البرنامــج 
إلــى  ونهــدف  التقنيــة،  التخصصــات  فــي 
تزويدهــم بالمعرفة الازمــة في مجال الذكاء 
أدوات  أهــم  أحــد  يعتبــر  الــذي  االصطناعــي، 
لبنــة  يضــع  ممــا  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة 
جديــدة فيمــا يتعلــق بتعزيــز موقــع البحريــن 
كمركــز إقليمــي رائــد فــي مجــال التكنولوجيا 

والذكاء االصطناعي.
وأكــد حاجــي أن كثيــر مــن الشــباب البحريني 
لارتقــاء  والقــدرات  االمكانــات  يملــك 
بالتكنولوجيــا الحديثة في البحرين، ونســعى 

رائــد  برنامــج  مــع  بالتعــاون  تمكينهــم  إلــى 
األعمال التقني الشاب وتشجيعهم على ريادة 

موجة الذكاء االصطناعي.
الــذكاء االصطناعــي فــي ريــادة  وحــول دور 
األعمــال التقنيــة، أشــار حاجــي إلــى أهميتــه 
المســتقبل،  وأعمــال  وظائــف  فــي  الشــديدة 
الــذكاءات  مــن  جيــش  توظيــف  خــال  مــن 
االصطناعيــة فــي تطويــر تقنيــات وأســاليب 
جديــدة، ومن أبرزها تطوير روبوتات تســاعد 
الشــركات الصغيرة والمتوســطة على تحسين 

خدماتها وتوفير التكاليف وتقليل النفقات.
وأضــاف أن الــذكاء االصطناعــي يســهل نمــط 

كفــاءة، ولدينــا  أكثــر  أعمــاالً  الحيــاة ويخلــق 
الشــركات  مــن  العديــد  بالفعــل  البحريــن  فــي 
الناشئة التكنولوجية القادرة على القيام بهذه 
األنشــطة وإرشــاد الباحثين ذوي الخبرة وفي 
األعمــال  ورواد  التقنيــات  طــاب  مقدمتهــم 
الشــباب الذين يبحثون عن “أتمتة” شــركاتهم 
وتعزيــز  والمــال  والجهــد  الوقــت  وتوفيــر 

األرباح.
مــن جهتــه، قــال المتحــدث باســم البرنامــج، 
الــذكاء  شــراكة جمعيــة  إن  الشــيخ،  مصعــب 
للشــباب  كبيــرًا  مكســبًا  تعتبــر  االصطناعــي 
لدورهــا  نظــرًا  البرنامــج،  فــي  المشــاركين 

األعمــال  رواد  ودعــم  توجيــه  فــي  التوعــوي 
الــذكاء  تكنولوجيــا  فــي  للشــروع  والطــاب 
تنظيمهــا  عــن  فضــاً  الجديــدة،  االصطناعــي 
لورش عمل ومؤتمرات منتظمة مع الشــركات 
وبحثهــا  البحريــن،  فــي  الجنســيات  متعــددة 
المســتمر لاســتثمار في التكنولوجيا والذكاء 

االصطناعي.

جاسم حاجي

ــاع ــط ــق ــي ال ــة فـ ــ ــازم ــ ــة ال ــرف ــع ــم ــال ــاب الــجــامــعــات ب ــ لـــتـــزويـــد ط

“الذكاء االصطناعي” تنضم لـ” رائد األعمال التقني”
لندن - رويترز

تراجعت أسعار الذهب خال تعامات أمس اإلثنين، ليفقد المعدن األصفر نحو 15 
دوالرًا من قيمته، ويتراجع من أعلى قمة مسجلة في 14 شهرًا.

وتأتــي الخســائر فــي ســوق المعــدن األصفر بفعــل االتفاقيــة المبرمة بيــن الواليات 
المتحــدة والمكســيك بنهايــة األســبوع الماضــي، مــا أدى البتعــاد المســتثمرين عــن 

حيازة الماذات اآلمنة.
ومن شأن االتفاق بين واشنطن ومكسيكو أن ينهي التعريفات األميركية التي كان 

من المقرر تطبيقها على كافة الواردات المكسيكية بداية من أمس.
واتجــه المســتثمرون إلــى حيــازة األصــول الخطرة مــع هــدوء التوتــرات التجارية، 
حيث ارتفعت األسواق المالية في آسيا أمس مع بدء البورصات األوروبية الجلسة 
داخــل النطــاق األخضر.وينظــر المســتثمرون باهتمــام ألّي تطورات بشــأن األوضاع 
التجاريــة بيــن الواليــات المتحدة والمكســيك مــع ترقب لقاء الرئيــس األميركي مع 

نظيره الصيني في قمة مجموعة دول العشرين.
وبحلول الساعة 7:33 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود اآلجلة لمعدن 
الذهــب تســليم شــهر أغســطس بنحــو 1.1 % أو مــا يعــادل 14.70 دوالر مســجاً 

1331.40 دوالر لألوقية.
وشــهد ســعر التســليم الفوري للمعدن هبوطًا بنحو 1 % أو 13.34 دوالر تقريبًا في 

تمام الساعة 7:43 صباحًا بتوقيت جرينتش، ليهبط إلى 1327.52 دوالر لألوقية.
وخــال نفــس الفتــرة، ارتفــع المؤشــر الرئيــس للــدوالر والــذي يتبــع أداء الورقــة 

األميركية مقابل 6 عمات رئيسية بنسبة تزيد على 0.3 % ليصل إلى 96.874.

الذهب يخسر 15 دوالراً من قيمته
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9/6/2019
)CR2019-77456( اعالن رقم

تنازل اوبيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: بهية علي حس���ن عبدهللا بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى محمد احمد احمد مبارك الضليعي

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

رقم القيد

73109-1
االسم التجاري

بوتيك ارض الكنانة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة انهار للسمسرة ذ.م.م  
المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 122386-1، طالبي���ن تحويل الش���كل 
القانوني للش���ركة المذكورة إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 4000 

دينار بين كل من:
1. احمد محمد عوض محمد

2. محمد احمد عبدالحليم عبدهللا

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 

تق���دم  إليه���ا الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة الفصول الس���ته للس���ياحة 

ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القيد رقم 92431، طالبين تحويل الش���كل 

القانون���ي للش���ركة المذك���ورة إلى ش���ركة الش���خص الواحد برأس���مال 

وقدره 5٫000.00 د.ب )خمس���ة االف دين���ار بحريني( لتصبح مملوكة 

من محمد خليفة راشد الذوادي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )999( لسنة 2019

بشأن تحويل ذات مسؤلية محدودة  
إلى شركة تضامن

القيد: 1-122386 

 تاريخ: 9/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )77230( لسنة 2019

بشأن تحويل دات مسؤلية محدودة  
إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 92431 

 تاريخ: 9/6/2019

9/6/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -77084( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2019 -55551( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسن حبيب محمد عبدهللا

االسم التجاري الحالي: بوابة دمستان للحوم الطازجة
االسم التجاري الجديد: بوابة دمستان للمواد الغذائية 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد احمد محمد بدري

االسم التجاري الحالي: محمد البدري للمقاوالت
االسم التجاري الجديد: مؤسسة امبيكون للمقاوالت 

قيد رقم: 52020-4

قيد رقم: 24265-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة آو دي آي اس سوفت وير ديفلوبمنت ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 110358-1

بناء على قرار المساهمين في شركة آو دي آي اس سوفت وير ديفلوبمنت ذ.م.م 
 المسجلة على قيد رقم 1-81782، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين/  

amshan koonari muhammed ashraf مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
amshan koonari muhammed ashraf :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 39660335 )973+(
amshan@odisiapp.com :البريد االلكتروني

9/6/2019
)CR2019-74122( اعالن رقم

تنازل اوبيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: علي حسين احمد خميس بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى عيسى عبدهللا عيسى أحمد

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

رقم القيد

73692-2
االسم التجاري

غاز االنوار
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فلل راقية منفصلة جاهزة للسكن 
مع الوثائق ,, 

بأسعار ومساحات ممتازة 

بتصميم عصري وتشطيب راقي
بنية تحتية،، كاملة ومتطورة

120.000
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األسعار تبدأ من
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قريبة من البحر
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36799711
أحمد ثامر

36600656
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17564400
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إيران تسلم األميركي 
نزار زكا لـ”حزب اهلل”

نقلت وكالة أنباء “فارس” عن مصدر لم 
تسمه قوله، إن إيران ستسلم لـ”حزب 

هللا” نزار زكا األميركي من أصول لبنانية 
المدان بالتجسس في إيران، وذلك تقديرا 

لزعيم الحزب حسن نصر هللا ودوره. 
وقالت: “أعلن مصدر مطلع بأنه سيتم في 

غضون ساعات اإلفراج عن الجاسوس 
األميركي -اللبناني نزار زكا وتسليمه إلى 

حزب هللا لبنان”.
زكا خبير في تكنولوجيا المعلومات 

ولديه تصريح إقامة دائمة في الواليات 
المتحدة وأدين في إيران سنة 2016 

بتهمة التجسس لصالح الواليات المتحدة 
وحكم عليه بالسجن 10سنوات ودفع 

غرامة قدرها 4.2 مليون دوالر.

المجلس العسكري: ال انشقاقات بقوات األمن ونعتزم فتح الشوارع

إبعاد قادة الحركة الشعبية خارج السودان

قررت الســلطات الســودانية ترحيل قادة الحركة الشــعبية إلى عاصمة جنوب الســودان، جوبا، بعد اإلفراج عنهم. وأفرج المجلس العســكري االنتقالي 
الســوداني، أمــس االثنيــن، عــن 3 مــن قادة الحركة الشــعبية، وهم: ياســر عرمــان نائب رئيس الحركة، ومبــارك أردول الناطق باســمها، وخميس جالب 
أمينهــا العــام. وذكــرت المصــادر أن عملية إطالق ســراح المذكوريــن جاءت في إطار مبادرة إثيوبيــة ومطالبات دولية. وجرى إيقــاف قياديي الحركة 
المتمــردة فــي جنــوب كردفــان والنيــل األزرق، بعــد الهجــوم العنيف على المعتصمين في وســط الخرطوم الــذي أودى بحياة العشــرات، وفق ما ذكرت 

وسائل إعالم رسمية.

وأفاد التلفزيون السوداني الرسمي عن 
“إطــالق ســراح كل من عرمــان وجالب 

وأردول” من دون تفاصيل إضافية.
رئيــس  نائــب  وهــو  عرمــان،  واعتقــل 
الحركة الشعبية شمال السودان- جناح 
مالــك عقار، بعد وصولــه إلى الخرطوم 
في 26 مايو ليشــارك فــي التفاوض مع 
المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس 
الســابق عمــر البشــير فــي 11 أبريل بعد 
أشــهر مــن االحتجاجــات. واعتقــل فــي 
الخامــس مــن يونيــو، نقال عــن “فرانس 

برس”.
واعتقــل جــالب وأردول مــن منزليهمــا 
فــي الخرطوم، الجمعة، بعد اجتماعهما 
آبــي  اإلثيوبــي،  الــوزراء  رئيــس  مــع 
أحمــد، الذي زار الخرطــوم في محاولة 
والمجلــس  المحتجيــن  بيــن  للتوســط 
العســكري إلعــادة الطرفيــن إلــى طاولة 

التفاوض.
شــمال   - الشــعبية  الحركــة  وقاتلــت 
قــوات  عقــار،  مالــك  جنــاح  الســودان، 
فــي  البشــير،  عمــر  المخلــوع،  الرئيــس 
واليتــي جنــوب كردفــان والنيل األزرق 
منذ 2011. وتشارك الحركة في تحالف 
“قوى إعالن الحرية والتغيير” الذي قاد 
حتــى  البشــير  ضــد  االحتجــاج  حركــة 
اإلطاحــة به علــى يد الجيــش، وواصل 
احتجاجه بعد تسلم المجلس العسكري 
الحكــم، للمطالبــة بتســليم الســلطة إلى 

المدنيين.
والتغييــر”  الحريــة  “تحالــف  واشــترط 
إطــالق ســراح المعتقليــن السياســيين 
محتملــة  عــودة  عــن  حديــث  أي  قبــل 

للمفاوضات مع المجلس العسكري.
الطرفيــن  بيــن  المفاوضــات  وتوقفــت 
القــوات  نفذتــه  الــذي  الهجــوم  قبــل 
الســودانية علــى االعتصــام أمــام مبنى 
القيــادة العامــة للجيــش والــذي خّلــف 

عشــرات القتلــى فــي الثالث من الشــهر 
تشــكيلة  علــى  خــالف  بعــد  الحالــي، 
مجلــس ســيادي كان تــم االتفــاق علــى 
أن يتولــى إدارة المرحلة االنتقالية إلى 

حين إجراء انتخابات.
مــن جانــب آخــر، أعلنــت لجنــة األمــن 
والدفــاع بالمجلس العســكري االنتقالي 
فــي الســودان، تعزيــز الوجــود األمنــي 
المرافــق  وحمايــة  الطرقــات  لفتــح 
االســتراتيجية بعــد االنزالقــات األمنية 

الخطيرة التي شهدتها مناطق عدة.
ودعــا المجلس العســكري قــوى الحرية 
والتغييــر للتراجع عــن العصيان المدني 
وعدم التصعيد، مشــيرا إلــى أن الحياة 

اليومية لم تتأثر رغم دعوات العصيان.
المجلــس  باســم  المتحــدث  ولفــت 
العســكري  شــمس الديــن الكباشــي إلى 
يجــب  انتقاليــة  مؤسســات  هنــاك  أن 
أن تبــدأ عملهــا، وعلــى رأســها مفوضية 

االنتخابات.
وأعرب الكباشي، عن استعداد المجلس 
للعــودة إلــى طاولــة المفاوضات إليجاد 

حل توافقي لألزمة في السودان.
المجلــس  نفــى  آخــر،  صعيــد  علــى 
انشــقاقات  حــول  تقاريــر  العســكري 
مواجهــات  أو  األمنيــة  المنظومــة  فــي 
محتملة بين القوات المســلحة  والدعم 
شــائعات  أنهــا  إلــى  مشــيرا  الســريع، 

متعمــدة مقصــود منها إثــارة الذعر بين 
الطمأنينــة  عــدم  وإشــاعة  المواطنيــن 

داخل األحياء.

وأضاف في بيان له أن “المعلومات  «
المتداولة عن وجود جثامين ملقاة 

في النيل بعطبرة والخرطوم، 
وما تعلنه ما تسمى لجنة األطباء 

المركزية المزعومة من أرقام بشأن 
ضحايا عملية فض االعتصام كلها 

معلومات مغلوطة ومبالغ فيها. 
وأوضح أن البيانات التي أعلنتها 

وزارة الصحة وتعلنها الشرطة 
السودانية هي البيانات الصحيحة 

والمعتمدة.

الخرطوم ـ وكاالت

طهران ـ رويترز

ياسر عرمان عاد إلى العاصمة السودانية من منفاه أواخر مايو

الجزائر ـ أ ف ببيروت ـ وكاالتأربيل ـ أ ف ب

أدى نيجرفــان بارزانــي، ابــن شــقيق وصهر الزعيم الكردي مســعود بارزاني أمس اإلثنين 
اليمين الدســتورية كرئيس إلقليم كردســتان العراق ويرتقب أن يقوم الثالثاء بتســمية 

رئيس حكومة جديد سيكون على األرجح ابن عمه مسرور بارزاني، وفقا لخبراء.

وجــرت المراســم فــي قصر المؤتمــرات في 
مدينة إربيل، عاصمة هذا اإلقليم الشــمالي 
الــذي يتمتــع بحكــم ذاتي منذ العــام 1991، 
بحضــور عــدد كبير من مســؤولي الحكومة 
االتحاديــة وحكومة اإلقليم ودبلوماســيين 

ورجال دين.
ودعــا الرئيــس الجديــد لإلقليــم إلــى العمل 
أربيــل  بيــن  تعــاون  أفضــل  إلــى  وصــوال 

وبغــداد. ومن المتوقــع أن يعين بارزاني، 
حفيــد القائــد الكــردي التاريخــي فــي 
أمــام  بارزانــي،  مصطفــى  العــراق 
برلمان اإلقليم الثالثاء رئيســا جديدا 

الحكومــة  لتشــكيل  للــوزراء؛ 
فــاال  قالــت  كمــا  الجديــدة، 

برلمــان  رئيســة  فريــد 
اإلقليم.

 52( نيجرفــان  يســمي  أن  خبــراء  ورجــح 
عامــا( وهو رئيس الوزراء الســابق ابن عمه 

مسرور بارزاني رئيسا للحكومة الجديدة.
ومســرور بارزانــي رئيــس جهــاز األمــن في 
مســعود  الســابق  الرئيــس  ابــن  اإلقليــم، 
رئيــس  ثانــي  نجيرفــان  وبــات  بارزانــي. 
إلقليم كردســتان بعد مسعود بارزاني الذي 
لإلقليــم  كرئيــس   2005 العــام  منــذ  شــغله 
حتى فشــل االســتفتاء على اســتقالل 

اإلقليم نهاية العام 2017.

تعتبر عشيرة  «
بارزاني وحزبها، الحزب 

الديموقراطي 
الكردستاني، أكبر 
قوة سياسية في 
إقليم كردستان.

أثــارت تصريحــات لوزيــر خارجيــة لبنــان جبــران باســيل وصفــت بالعنصرية جــدال غير 
مســبوق لــدى الــرأي العــام اللبناني وعلــى صفحات وســائل التواصــل االجتماعي خالل 

الساعات الماضية، وصلت إلى حد المطالبة بإقالته من الحكومة اللبنانية.

فباســيل، رئيس التيــار الوطني الحر التابع 
لرئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون، خــرج 
بتصريحات متتالية وصفت بالمسيئة بحق 
الالجئين الســوريين والعمالة األجنبية في 
لبنــان، وصلــت إلــى حــد التباهي بما ســماه 
اللبنانيــة، مدافعــا عــن اتهامــه  “الجينــات” 
من قبل كثيرين بالعنصرية. ونشــر باســيل 
فيديو على حسابه على “تويتر” يظهر فيه 
عشــرات الشــبان التابعيــن للتيــار الوطنــي 
الحر يعتصمون أمام محال تجارية يملكها 

ســوريون، معلقا: “بتحب لبنان وّظف 
لبناني”.

والقــت التغريــدة تعليقات ســلبية، 
التــي  السياســة  وصفــت 

التيــار  رئيــس  يتبعهــا 
بأنهــا  الحــر  الوطنــي 

عنصريــة وغيــر إنســانية ومتشــددة حيال 
بهــم  اإلضــرار  شــأنها  ومــن  الالجئيــن، 

وتعريضهم لمخاطر عدة.
واعتبــر كثيرون أن سياســة التيار الوطني 
الحر تشــبه إلى حد كبيــر اليمين المتطرف 
في أوروبا ومناطق عدة في العالم، نتيجة 

تعميم سياسة التحريض على الالجئين.

وتزامنت هذه الحملة مع حادثة حرق  «
لمخيم لالجئين في بلدة دير األحمر 

في البقاع شرقي لبنان، وتهديد 
السلطات األمنية بهدم وحدات 

سكنية لسوريين في 
عرسال شرقي البالد، 
مما أجج التوتر بين 
المجتمعين الالجئ 

والمضيف.

مُثــل رئيــس الــوزراء الســابق أحمــد أويحيى الذي أقيــل في مارس الماضــي أمام قاضي 
التحقيــق مجــّددًا بعــد أّن تّم اســتجوابه أول مرة في 30 أبريل فــي ملّفات “تبديد أموال 

عامة وامتيازات غير مشروعة”.

وأظهــر التلفزيــون الحكومــي صــور وصول 
أويحيى إلى محكمة سيدي امحمد بوسط 
الجزائر العاصمة مع حارسه الشخصي، من 
دون توضيح ما إذا كان أويحيى اســتدعي 

بصفة شاهد أو مّتهم.
وكانــت النيابــة العامة اســتجوبت منتصف 
مايــو أحمــد أويحيــى ومســؤولين آخريــن 
فــي قضيــة “فســاد”، المّتهــم الرئيــس فيهــا 
المقــّرب  األعمــال  رجــل  حــداد،  علــي  هــو 
مــن الرئيــس الســابق عبدالعزيــز بوتفليقــة 

والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 
31 مــارس، بينمــا كان يحاول مغادرة 

الجزائر عبر الحدود التونسية.
وشغل أحمد اويحيى منصب رئيس 

أربــع  الحكومــة 
مــرات منذ 1996 

بينهــا ثــالث مرات فــي عهــد بوتفليقة الذي 
اســتقال فــي 2 أبريل تحت ضغــط الجيش 

والحركة االحتجاجية غير المسبوقة.
لــدى مجلــس قضــاء  وســبق للنائــب العــام 
الجزائــر أن قّدم في 26 مايو ملف أويحيى 
وأعضــاء حكومــة ســابقين “بســبب أفعــال 
يعاقــب عليها القانون تتعّلق بإبرام صفقات 
وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول 

به”، بحسب بيان رسمي.

وجاء ذلك بعد استجوابه  «
ألول مرة في 30 أبريل في 
قضايا “تبديد المال العام 

وامتيازات غير مشروعة” 
برفقة محمد لوكال، وزير 

المالية الحالي والحاكم 
السابق للمصرف المركزي.

القضاء الجزائري يستجوب أحمد أويحيىمطالب بإقالة وزير الخارجية اللبنانينيجرفان يؤدي اليمين رئيسا لكردستان العراق
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موسكو ـ وكاالت

ويلينغتون ـ أ ف ب

أكــد وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
الفــروف أن روســيا والجيــش الســوري 
علــى  وســاحقا”  قاســيا  “ردا  ســيردان 
مــن  اإلرهابيــة  الجماعــات  اعتــداءات 
إدلب. وذّكر الفروف في مؤتمر صحافي 
مشــترك مــع نظيــره مــن مالــي تيبيلــي 
درامــي في موســكو أمــس اإلثنيــن، بأن 
“اإلرهابييــن ينفــذون باســتمرار هجمات 
بالصواريــخ  ويقصفــون  اســتفزازية، 

للجيــش  مواقــع  المســيرة  والطائــرات 
الســوري فــي البلــدات وقاعــدة حميميم 
الجويــة الروســية”، وأضــاف: “لــن نتــرك 
قــاس  رد  دون  التصرفــات  هــذه  مثــل 

وساحق”.
وفــي معــرض رده علــى طلــب التعليــق 
علــى تقاريــر تتحــدث عــن إمــداد تركيــا 
المســلحين، قــال الفــروف “إدلــب مليئــة 

باألسلحة غربية الصنع”.

غيــر  نيوزيلنــدا خفــض مهمتهــا  ســتبدأ 
القتاليــة فــي العــراق اعتبــارا من الشــهر 
المقبــل وإعــادة آخــر عناصرهــا بحلــول 
أعلنــت  مــا  بحســب   ،2020 منتصــف 
رئيســة الــوزراء جاســيندا ارديرن أمس 
اإلثنيــن. ونشــرت ويلينغتون جنودا في 
مهمــة تدريــب فــي 2015 لتعزيز قدرات 
قــوات األمــن العراقيــة. وقالــت ارديــرن 
إن الكتيبــة الصغيــرة التــي تضــم حاليــا 
94 عنصــرا، يعملــون إلــى جانب الجيش 

التاجــي شــمال  فــي قاعــدة  االســترالي 
بغداد، أنجزت مهمتها.

وأضافــت ارديــرن “عندمــا يتعلــق األمــر 
بالعــراق فــإن وقــت المغــادرة قــد حــان” 
مضيفــة أن 44 ألــف عنصــر مــن قــوات 
األمــن العراقيــة تــم تدريبهــم فــي تلــك 
القــوات  عديــد  إن  وقالــت  القاعــدة. 
النيوزيلنديــة ســيخفض إلــى 75 الشــهر 
قبــل   2020 ينايــر  فــي   45 ثــم  المقبــل 

االنسحاب في يونيو العام المقبل.

الفروف يتوعد اإلرهابيين في إدلب بـ”رد ساحق”

نيوزيلندا تنهي مهمتها غير القتالية في العراق

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

مدد مجلس األمن الدولي قراره بحظر توريد األسلحة إلى ليبيا، خالل جلسته لمناقشة تطورات األوضاع فيها بمقره بنيويورك، 
وكذلك تمديد تفويض الدول األعضاء لتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا.

وصوت المجلس خالل الجلسة بالموافقة 
على تمديد حظر األسلحة المفروض على 
بدايــة األزمــة، وقــراره األخــر  ليبيــا منــذ 
بتمديد تفويض الــدول األعضاء لتفتيش 
توريــد  حظــر  تنتهــك  أنهــا  يعتقــد  ســفن 
األســلحة في أعالي البحار قبالة ســواحل 

ليبيا، وحسب القرار رقم “2420”.
الــى ذلك، أكــد مصدر في الجيش الوطني 
الليبــي، تمكــن قواتــه مــن الســيطرة علــى 
3 مواقــع عســكرية مــن ضمنهــا مرصــدان 
لقــوات الوفــاق، في محــور األحياء البرية 

في طرابلس.
عســكرية  آليــات  بتدميــر  المصــدر  وأفــاد 
الجيــش  قــوات  “الوفــاق” وتقــدم  لقــوات 
الليبــي فــي اتجاه نقــاط مهمة فــي محور 

الرملة.

وشــنت مقاتــالت تابعــة للجيــش الوطني، 
اســتهدفت  جويــة  غــارات  سلســلة 
فــي  للميليشــيات  ذخيــرة  مســتودعات 
العاصمــة  جنــوب  الديــن  صــالح  منطقــة 
بعــد  المعــارك  اســتمرار  وجــاء  طرابلــس. 

ســاعات من تجديد غســان سالمة، رئيس 
بعثــة األمــم المتحــدة لــدى ليبيــا دعوتــه 
إلــى  فــي طرابلــس  المتحاربــة  لألطــراف 
المعــارك  لوقــف  عاجلــة  إنســانية  هدنــة 

جنوب العاصمة طرابلس.

أعلنــت قــوات ألويــة العمالقــة والمقاومــة الجنوبية، أمس اإلثنين، عن تحريــر أول منطقة تتبع محافظة تعز فــي مديرية “ماوية” 
الحدودية مع األزرق بالضالع.

وذكــرت مصــادر ميدانيــة أن قوات العمالقــة والمقاومة الجنوبية 
وإســناد رجــال القبائــل حررت قريــة “الصليب” أولــى قرى منطقة 
“تورصــة”  لمنطقــة  المحاذيــة  “ماويــة”  لمديريــة  التابعــة  “باهــر” 
باألزارق، عقب معارك شرســة، تكبدت المليشــيات خاللها خســائر 

فادحًة في األرواح والعتاد.
من جانب آخر، قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف 
دعــم الشــرعية، إن تحــركات التحالــف ال تقتصــر علــى العمليــات 
العســكرية، بــل يقــوم بمهمــات إنقــاذ. مؤكدًا تدشــين جســر جوي 

إغاثي من الرياض إلى عدن.
وأوضــح المتحــدث باســم التحالــف فــي مؤتمــر صحافــي، أمس، 
إطــالق عمليــات إغاثة عاجلة للمتضررين من الســيول في اليمن، 
منوهــًا بإرســال طائــرات إغاثــة مــن الريــاض ضمــن جســر جــوي 

إلغاثة المتضررين من السيول.

استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

أفاد مراســل “العربية.نت” في نيويورك باستقالة وزير الخارجية 

اليمني، خالد اليماني، من منصبه، االثنين.
وتقدم اليماني باســتقالته من منصبه رســميًا إلى الرئيس اليمني 

عبد ربه هادي.
وكان اليماني تولى منصبه وزيرا للخارجية في الحكومة اليمنية، 

بعد أن كان المندوب الدائم لألمم المتحدة لسنوات.

مجلس األمن الدولي ألوية العمالقة تشتبك مع ميلشيا الحوثي في تعز

قوات حفتر تســيطر على 3 مواقع عسكرية في طرابلس التحالــف: جســر جــوي إغاثــي مــن الريــاض إلــى عدن

مجلس األمن يمدد حظر األسلحة إلى ليبيا ألوية العمالقة تحرر أول مديرية في تعز

11 يونيو 2019 الثالثاء
8 شوال 1440



باريس/بيروت ـ رويترز

قــال مصدر دبلوماســي فرنســي إن 12 طفال فرنســيا وطفلين آخريــن هولنديين 
مــن اليتامــى مــن أبنــاء مقاتلي داعــش تم ترحيلهم من ســوريا إلى فرنســا أمس 

االثنين، مؤكدا بذلك بيانا لإلدارة التي يقودها أكراد في شمال شرق سوريا.

وأضــاف المصــدر أن طائــرة تقــل األطفال 
بالقــرب  عســكري  مطــار  فــي  هبطــت 
مســؤولون  ســيتولى  حيــث  باريــس  مــن 

هولنديون أمر الطفلين الهولنديين.
وتابــع المصدر قائال إن األطفال المرحلين 
وإن  لــأذى“  باألخــص  ”معرضيــن  كانــوا 
مــن المعتقــد أن نحــو 250 طفــال آخريــن 

محتجزون في عدة مواقع في سوريا.
الفرنســيين  األطفــال  أن  المصــدر  وذكــر 
االثنــي عشــر سُيســلمون ألجهــزة الخدمة 
االجتماعيــة. وكانت فرنســا قد اســتقبلت 
5 أطفــال مــن ســوريا. وتحــث  مــن قبــل 

الســلطات فــي شــمال شــرق ســوريا دوال 
غربيــة علــى اســتعادة مواطنيــن انضمــوا 
لداعش وأقاربهم بعد انتزاع قوات سوريا 
الديمقراطيــة الســيطرة علــى آخــر معقــل 
للتنظيم هذا العام. وقالت الســلطات التي 
إنهــا  الماضــي  األســبوع  األكــراد  يقودهــا 

رّحلت امرأتين أميركيتين مع 6 أطفال.

لكن دوال قليلة أبدت استعدادا حتى  «
اآلن الستعادة مواطنيها، الذين قد 

تصعب محاكمتهم، وأدت القضية إلى 
جدل حاد في أوطانهم التي ال تتعاطف 

شعوبها كثيرا مع أسر المتشددين.

باماكو ـ أ ف ب

ُقتل 95 شخًصا على األقل في قرية بوسط مالي تقطنها مجموعة “دوغون” العرقية 
في هجوم شنه مسلحون، وفق ما أفاد مسؤول محلي ومصدر أمني أمس اإلثنين.

كونــدو  منطقــة  فــي  المســؤول  وقــال 
لوكالــة  ســوبان-كو  قريــة  تقــع  حيــث 
فرانــس بــرس “لدينــا حالًيــا 95 مدنًيــا 
احترقــت جثثهــم  القتلــى.  عــداد  فــي 

ونواصل البحث عن آخرين”.
وأفــاد مصــدر أمنــي مالــي فــي موقــع 
للدوغــون  تابعــة  “قريــة  أن  المجــزرة 

مسحت فعلًيا من الوجود”.
وقال المسؤول المحلي إن المهاجمين 
قدموا إلى المكان و”بدأوا بإطالق النار 

والنهب والحرق”.
عــدم  طلــب  الــذي  المســؤول  وقــال 
الكشــف عــن هويتــه إن القريــة كانــت 

تعد نحو 300 نسمة.
ويعــد الهجــوم الحــادث األخيــر ضمــن 
دوامــة العنــف في وســط مالــي، حيث 

تعيش مجموعات عرقية متنوعة.
وبــدأت االعتــداءات االنتقامية عندما 
يهيمــن  جهاديــة  مجموعــة  ظهــرت 
عليهــا أفــراد عرقيــة الفوالنــي بقيــادة 
المنطقــة  فــي  كوفــا  أمــادو  الداعيــة 
وبدأت باستهداف مجموعتي “بامبارا” 

و”دوغون” العرقيتين.

والفوالني هم رعاة وتجار ماشية في  «
األساس بينما “بامبارا” و”دغون” 

مزارعون مستقرون تقليدًيا.

إسالم اباد ـ رويترز

ألقــت الســلطات الباكســتانية القبــض علــى الرئيــس األســبق آصــف علــي زرداري أمس 
اإلثنين على ذمة اتهامات بالفساد في ضربة لحزب الشعب الباكستاني المعارض بشأن 

ما وصفته وسائل اإلعالم بتحقيق يتعلق بحسابات مصرفية مزيفة وغسيل أموال.

وقــال نوازيــش علــي المتحــدث باســم 
المكتــب الوطنــي للمســاءلة إن هيئتــه 
التــي  هــي  الفســاد  بمكافحــة  المعنيــة 
رئيســة  أرمــل  زرداري  علــى  قبضــت 

الوزراء السابقة بينظير بوتو.
وذكرت قنوات إعالم محلية إن مكتب 
المســاءلة قبض علــى زرداري في إطار 
مصرفيــة  حســابات  بشــأن  تحقيقــه 
فريــال  شــقيقته  مــع  أمــوال  وغســيل 

تالبور التي تخضع للتحقيق أيضا.
ولــم يتســن الحصــول علــى تعليــق من 
الرئيــس الســابق وتالبــور لكنهمــا دائمــا 

كانــا ينفيان ارتــكاب أي مخالفة تتصل 
الشــعب  القضايــا ويقــول حــزب  بهــذه 
مدفوعــة  القضايــا  إن  الباكســتاني 
سياســيا. وقــال وزيــر الداخليــة إعجاز 
شــاه للبرلمان ”ليــس للحكومة دور )في 
القبــض علــى زرداري(“ مشــيرا إلــى أن 

هذا قرار محكمة.

وقضى زرداري 11 عاما في السجن  «
التهامات بالفساد والقتل قبل أن 

يصبح رئيسا في 2008 لكن لم 
تتم إدانته مطلقا وينفي ارتكاب أي 

مخالفة.

األكراد يسلمون فرنسا 12 
طفال من “أيتام داعش”

95 قتيــال على األقــل 
في قرية بوسط مالي

القبض على رئيس باكستان 
األسبق بتهم الفساد

“سالح رادع”.. إيران تساعد األسد لبناء منشآته النووية

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

يعــود الملــف النــووي الســوري إلــى الواجهــة من جديــد، مع كشــف مجلة “ناشــونال 
انترســت” األميركيــة فــي تقريــر لهــا، عن أن إيــران قد تســاعد النظام الســوري على 
إعادة بناء منشــآته النووية التي دمرتها إســرائيل العام 2007؛ بهدف إنتاج ســالح 

نووي يكون عامل ردع فاعل ضد تل أبيب.
وأشــارت “ناشــونال انترســت” إلى أن إيران تســعى لتحويل ســوريا إلى موقع متقدم لها في 
مواجهة إسرائيل، وأنها يمكن أن تساعد نظام الرئيس األسد في تطوير برامج نووية مقابل 
تزويدها بأسلحة كيمياوية يمتلكها النظام. كما نّوه تقرير المجلة بأن الغارة اإلسرائيلية على 
المنشــآت النووية قرب مدينة دير الزور، شــمال شــرقي ســوريا العام 2007، قد تكون فشلت 
فــي تدميــر التكنولوجيا والخبرة الالزمة لصناعة األســلحة الكيمياويــة، وأنه من المرجح أن 
تســعى دمشــق إلعادة بناء المنشــآت. واعتبرت المجلة األميركية أنه يمكن لسوريا أن تطلب 
مســاعدة خارجية؛ إلعادة تأهيل منشــآتها النووية، ويمكن أن تأتي هذه المساعدة من إيران 
أو كوريــا الشــمالية، وكالهمــا حليفــان للنظــام الســوري. كمــا رأت المجلــة أن إيــران قد تكون 
طلبت مساعدة النظام في الحصول على أسلحة كيمياوية؛ لمواجهة محتملة ضد إسرائيل، 
وأن هنالك احتماال بأن يكون الحرس الثوري اإليراني وحليفه “حزب هللا” اللبناني قد حصال 

فعال على أسلحة كيمياوية من النظام السوري.

إسالم ابادباماكوباريس

قــال وزيــر الخارجيــة األلماني،هايكو ماس،أمس اإلثنين، إن المواجهة بين الواليات المتحدة وإيران أصبحت “قابلة لالنفجار” 
وقــد تــؤدي إلــى تصعيــد عســكري. وأضاف مــاس خالل مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيــره اإليراني محمد جــواد ظريف،قائال: 
“الوضــع فــي المنطقــة خطيــر للغايــة وقابل لالنفجار. أي تصعيــد خطير للتوترات القائمــة يمكن أن يدفع بالتصعيد العســكري”. 

وقال ماس: “نريد الوفاء بالتزاماتنا مع إيران لكننا ال نستطيع صنع المعجزات”.

الخارجيــة  وزيــر  ألقــى  جانبــه  مــن 
اإليرانــي، محمــد جــواد ظريــف باللــوم 

على الواليات المتحدة في التصعيد.
محادثــات  أجــرى  إنــه  ظريــف،  وقــال 
األلمانــي،  مــع نظيــره  صريحــة وجــادة 
وســتتعاون طهران مع الدول األوروبية 

الموقعة على االتفاق إلنقاذه.
تكــون  بــأن  التوقــع  يمكــن  “ال  وقــال 
الحرب االقتصادية جارية ضد الشــعب 
اإليرانــي فيما يكــون الذين أطلقوا هذه 

الحرب ويدعمونها في أمان”.
وتابــع أن “التوتــر الجديــد فــي المنطقة 
ضــد  االقتصاديــة  الحــرب  نتيجــة  هــو 

إيــران” في إشــارة إلى حملــة “الضغوط 
القصوى” التي تشنها الواليات المتحدة 
العقوبــات  عبــر  ســيما  ال  إيــران  ضــد 
أو  فرضهــا  أعيــد  التــي  االقتصاديــة 

تكثيفها منذ 2018.
وقال: “إيران لن تبدأ حربا لكنها ستدمر 

أي طرف يغزوها”.
الــى ذلــك، أعلــن القائــد األعلــى للقــوات 
األميركية في الشرق األوسط، الجنرال 
فرانــك ماكنــزي، أنــه قــد يوصــي بعودة 
الوجــود األميركــي المكثــف فــي منطقة 
تهديــدات  لمواجهــة  األوســط،  الشــرق 
إيران، بحســب ما أفادت صحيفة “وول 

ستريت جورنال” أمس االثنين.
وكان ماكنــزي، أشــار الخميس الماضي، 
إلــى أن إيــران قــررت “التراجــع وإعــادة 
التعزيــزات  علــى  رًدا  الحســابات” 
العسكرية األميركية في منطقة الخليج 
العربي، ولكنه أكد أنه من السابق ألوانه 

للغاية استنتاج أن التهديد ولى. 
يقّيــم  أنــه  للصحافييــن  وقــال ماكنــزي 
لــن  أنــه  إلــى  مشــيرا  إيــران،  موقــف 
يستبعد طلب المزيد من القوات لتعزيز 

الدفاعات األميركية.
وذكــر أن إيران وعمالءها كانوا يمثلون 
ما وصفه بالتهديد “المتقدم والوشــيك” 

على القوات األميركية عندما طلب في 
5 مايــو التعجيــل بنشــر حاملــة طائرات 

وإرســال أربع قاذفات إســتراتيجية إلى 
منطقــة الخليــج. وتابــع: “ال أعتقــد فــي 

الواقع أن التهديد قد تضاءل، بل أعتقد 
أن التهديد حقيقي للغاية”.

عواصم ـ وكاالت

ألمانيا: المواجهة بين أميركا وإيران “قابلة لالنفجار”
ــددا “بــــوجــــود عـــســـكـــري مـــكـــثـــف” لـــصـــد طـــهـــران ــ ــج ــ ــوح م ــلـ ــن تـ ــطـ ــنـ واشـ

 مصدر

لندن ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

أفــادت صحيفــة “ديلي تلغــراف” البريطانية، 
أمــس اإلثنيــن، أن الســلطات فككــت شــبكة 
المدعومــة  هللا”  “حــزب  لجماعــة  تابعــة 
القنابــل  صنــع  مكونــات  ُتخــزن  إيــران،  مــن 
فــي لنــدن منــذ العــام 2015 فــي قضيــة تــم 
“إخفاؤهــا عن الــرأي العام”. ونقلت الصحيفة 
عــن مصــادر أمنيــة أن الشــرطة البريطانيــة 
وجهــاز االســتخبارات “إم آي5-” حصــال على 
معلومــات مــن حكومــة أجنبيــة، تفيــد بقيــام 
الخليــة بتخزيــن ونقــل 3 أطنــان مــن نتــرات 
األمونيــوم. وذكــر التقريــر أن شــخصا واحدا 

تم اعتقاله في سلســلة مداهمات في شــمال 
غــرب لنــدن، لكــن ُأطلــق ســراحه الحًقــا دون 
ال  ســرية”  اســتخبارات  “عمليــة  ألنهــا  تهمــة 

تهدف إلى مقاضاة جنائية.
وقالــت الصحيفــة إن قرار عــدم إطالع الرأي 
تعــود  التــي  القضيــة،  تفاصيــل  علــى  العــام 
إلــى وقــت قصيــر عقب إبــرام إيــران االتفاق 

النووي العام 2015، “مثير للدهشة”.
رئيــس  إبــالغ  تــم  حينهــا  فــي  أنــه  وذكــرت 
الــوزراء وقتــذاك، ديفيــد كاميــرون، ووزيــر 
الداخليــة وقتــذاك تيريــزا مــاي، لكــن لــم يتم 
إبــالغ النــواب الذيــن كانــوا يناقشــون حظــر 

حزب هللا في بريطانيا.

بريطانيا تفكك خلية مرتبطة بإيران تنقل متفجرات

اضطــر مكتــب رئيــس ميليشــيا الحشــد 
الشــعبي، فالح الفياض، إلــى إصدار بيان 
بشــأن زيارة قام بها إليران، عقب عودته 
أمــس  اإليرانيــة،  الخطــوط  متــن  علــى 

االثنين.
وقــال البيــان إن رئيس ميليشــيا الحشــد 
الوطنــي  األمــن  ومستشــار  الشــعبي 
العراقــي فالــح الفيــاض التقــى مــع وزيــر 
الخارجيــة اإليرانــي محمد جــواد ظريف 

في طهران.
وأضــاف المكتــب، أنه جرى خــالل اللقاء 
بحــث العالقات الثنائية وســبل تطويرها 
بيــن البلديــن، فيمــا تم مناقشــة األوضاع 
واســتعراض الجهــود المبذولــة لتحقيــق 
األمن واالســتقرار في المنطقة بما يؤدي 

إلى تجاوز أزماتها”.
ولــم يعلــن مكتــب الفيــاض عــن الزيــارة 
تابعــة  طائــرة  مســتقال  عودتــه،  بعــد  إال 

للخطوط الجوية اإليرانية.

قائـد ميليشيـا 
الحشـد يـزور 

إيـران سـرا

قالــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية، أمس اإلثنين، إن إيران رفعت نســبة تخصيب اليورانيوم، مبدية قلقها إزاء تصاعد التوتر بشــأن 
الملف النووي لطهران. وأكد المدير العام للوكالة ضرورة يوكيا أمانو، على ضرورة أن تنفذ إيران التزاماتها في االتفاق النووي بالكامل.

وأعــرب أمانــو عن “قلقه بشــأن تزايــد التوترات المتعلقــة باالتفاق 
النووي”، فيما حث القوى الدولية على مواصلة الحوار مع طهران، 

لإلبقاء على التزامها باالتفاق.
وكانــت إيــران أعلنت في الثامن من مايو أنها لم تعد تعتبر نفســها 

ملزمة التقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.
وتلــك القيــود تمــت الموافقــة عليهــا فــي إطــار االتفــاق المعــروف 

رسميا باسم “خطة العمل المشترك الشامل”.
النــووي  االتفــاق  فــي وقــت الحــق إن  للصحافييــن  أمانــو  وقــال 
“يتعرض لتوتر”، وأكد أن “معدل إنتاج إيران من اليورانيوم يزداد” 
دون تحديد نسبة ذلك. وجاء قرار طهران بعد عام على انسحاب 
االتفــاق، حيــث فرضــت  مــن  ترامــب  الرئيــس األميركــي دونالــد 

واشنطن أيضا عقوبات مشددة على إيران.
وقالــت إيــران أيضــا إنــه “في حــال عدم تســريع األطــراف األخرى 
الموقعة على االتفاق، العمل على تخفيف آثار العقوبات األميركية، 
فإنهــا ســتتوقف بحلول مطلع يوليو عن االلتــزام بدرجة تخصيب 

اليورانيوم والتعديالت على مفاعل آراك للمياه الثقيلة”.

وقبــل أســبوعين ذكــر التقريــر األخيــر لمفتشــي الوكالــة، أنــه فيمــا 
ارتفــع مخــزون إيــران مــن المياه الثقيلــة، فإنه لم يتجــاوز الحدود 

المسموح بها بموجب االتفاق النووي”.
وقال أمانو للصحفيين:”من الضروري أن تفي إيران في شكل تام 

بتعهداتها النووية بموجب خطة العمل المشترك الشامل”.

يوكيا أمانو

طهران تواصل تحدي المجتمع الدولي... والوكالة الدولية “قلقة”
إيران ترفع نسب تخصيب اليورانيوم

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف يصافح نظيره األلماني هايكو ماس في طهران
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يخوض منتخبنا األولمبي لكرة القدم، عند 5 عصر اليوم )4 عصًرا بتوقيت فرنسا( 
 stade مبــاراة أمــام نظيره القطــري في بطولة تولون الدولية الوديــة، على ملعب
honneur، ضمــن منافســات المباريــات الترتيبيــة فــي البطولــة؛ لتحديــد صاحبــي 

المركزين 11 و12.

وكان منتخبنــا األولمبــي أنهــى مشــواره 
جانــب  إلــى  الثالثــة  المجموعــة  فــي 
تلقــى  إذ  وإيرلنــدا،  والصيــن  المكســيك 
المنتخــب 3 خســائر: أمام المكســيك )-2

0(، الصيــن )1-4(، وأخيــًرا إيرلنــدا يــوم 
أمس األول بنتيجة )1-0(.

وتأهــل منتخبــا إيرلنــدا والمكســيك عــن 
نصــف  الــدور  إلــى  منتخبنــا  مجموعــة 
إليــه  تأهــل  والــذي  للبطولــة،  النهائــي 
اليابــان من المجموعة األولــى والبرازيل 
ســتلعب  فيمــا  الثانيــة،  المجموعــة  مــن 

بقية الفرق مباريات تحديد المراكز.

تدريب وحيد

حصــة  األولمبــي  المنتخــب  وخــاض 
تدريبية وحيدة اســتعداًدا لمباراة قطر، 
وذلــك تحــت قيــادة المــدرب التونســي 

سمير شمام والطاقم المعاون.
المــران أجــري أمــس علــى مــدار  وكان 
حوالي ســاعة، واشتمل على التدريبات 
االستشــفائية، خاصــة مــع وجــود يــوم 
واحــد للراحــة فقــط بعد ختام المشــوار 

في دور المجموعات.
وتضــم قائمــة األولمبــي 22 العًبــا هــم: 
يوســف حبيب، عمار محمــد، عبدالعزيز 
حســين  الحــردان،  محمــد  الكنــدري، 
جميل، أحمد الشــروقي، محمد مرهون، 
أحمد حبيب، ســيد هاشم عيسى، أحمد 
صالح، سيد إبراهيم علوي، سيد محمد 
أميــن، جاســم خليــف، حســين الخياط، 
جاســم نــور، عدنــان فــواز، عبدالرحمــن 
أحمــد  الشامســي،  محمــد  األحمــدي، 
بوغمــار، حســن مــدن، عبــاس العصفــور 

وسالم عادل.

فوز معنوي

يســعى منتخبنــا األولمبــي إلــى تحقيــق 
فوزه األول فــي بطولة تولون، خصوًصا 

بعــد  البطولــة  فــي  الثانــي  ظهــوره  مــع 
مشاركته في العام 2017.

ــا،   ويعــد الفــوز اليــوم علــى قطــر معنويًّ
الــذي  الواضــح  التطــور  مــع  خاصــة 
بــدور  المباريــات  أظهــره المنتخــب فــي 
المجموعــات، وحصــل مــن خاللــه علــى 
اإلشــادة من وســائل اإلعــالم المتواجدة 

لتغطية البطولة.
وتعد المشــاركة فــي بطولة تولون ضمن 
الكبيــر  لالســتحقاق  اإلعــداد  محطــات 
المتمثــل في كأس آســيا تحــت 23 عاما، 
والذي ســيقام في تايلند خالل يناير من 

العام 2020.

تقييم المستوى

أكد المدرب التونســي لمنتخبنا األولمبي 
ســمير شــمام، أن بطولــة تولــون الدوليــة 
مســتوى  لتقييــم  فرصــة  تعــد  الوديــة 

المنتخب.
وأشــار ســمير شــمام في حديثه لوسائل 
اإلعــالم بعــد الخســارة مــن إيرلنــدا فــي 
المنتخــب  أن  إلــى  المجموعــات  دور 
لعــب مباريــات تنافســية علــى مســتوى 
عــال أمــام المكســيك والصيــن وإيرلندا، 
موضًحــا أن هــذه المباريــات القوية تعّزز 
للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  توجهــات  مــن 
للوقــوف على جاهزية المنتخب وتقييم 
المســتوى؛ للظهــور على أفضــل أداء في 
االســتحقاق المهم الذي ينتظر المنتخب 

مطلع العام المقبل.
فــي  الثــالث  الخســائر  أن  شــمام  وبيــن 
دور المجموعــات ال تبعــث علــى القلــق، 
للجهــاز  مهمــة  محطــة  هــي  مــا  بقــدر 
الفنــي والالعبيــن لالســتفادة واالحتكاك 
واكتســاب المزيد من الخبرات؛ للوصول 
إلــى الجاهزيــة المطلوبــة فــي النهائيــات 

اآلسيوية.

ظهور متميز

 ظهــر حــارس منتخبنــا األولمبــي عمــار 
محمد بشكل متميز، خصوًصا في مباراة 
المجموعــات،  بــدور  األخيــرة  إيرلنــدا 
والتــي تمكــن فيهــا مــن التصــدي للعديد 
من الكرات كان أبرزها ركلة الجزاء التي 

نفذها قائد منتخب إيرلندا “مايسون”.

إيرلنــدا  لتقــدم  تشــير  النتيجــة  وكانــت 
بهــدف دون مقابــل، واســتطاع عمــار من 
منــع هــدف ثان لإليرلندييــن عبر تصديه 
للكــرة الجزائيــة، قبــل أن يواصــل تألقــه 
الــذي  األمــر  وهــو  شــباكه،  حمايــة  فــي 
حصــل مــن خاللــه اإلشــادة عبــر مختلف 

المتابعين في البطولة.
وأوضــح عمــار محمــد أن المنتخــب قدم 

مســتوى جيــدا خــالل المباريــات الثالث 
في دور المجموعات، معتبًرا أن البطولة 
ا لنهائيات كأس  ا وقويًّ تشّكل إعداًدا مهمًّ

آسيا.
 وبيــن عمــار محمد أن المنتخب ســيبني 
علــى مكتســبات هــذه البطولــة؛ للظهــور 
المشــوار،  قــادم  فــي  أفضــل  نحــو  علــى 
خصوصــا مــع تبقــي حوالــي 6 أشــهر عن 

النهائيات اآلســيوية، شاكًرا جهود جميع 
أعضــاء الفريق من جهازين فني وإداري 
ومؤكــًدا  يقدمونــه،  مــا  علــى  والعبيــن 
أن المنتخــب ســيحقق كامــل االســتفادة 
مــن وراء المشــاركة فــي بطولــة تولــون 
منتخبــات  تضــم  التــي  الوديــة  الدوليــة 

قوية وعريقة.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

“األحمر األولمبي” يالقي قطر اليوم

سمير شمام منتخبنا األولمبي لكرة القدم  عمار محمد

ناصر بن حمد يوّجه بتسليم المكافآت المالية لفرق “ناصر 12”
ــدورة ــ ــ ال ــي  ــ الـــاعـــبـــيـــن ف ــل  ــ ــض ــ وأف لـــلـــفـــرق  نـــقـــديـــة  ــز  ــ ــوائ ــ ــار ج ــ ــن ــ ــف دي ــ ألـ  61

تنفيــًذا لتوجيهات ممثل جاللــة الملك لألعمال 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــئون  الخيريــة 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، قامت اللجنــة المنظمة لدورة 
ناصــر بــن حمــد الرمضانيــة الخامســة لأللعــاب 
اإلداريــة  اإلجــراءات  كافــة  بإنهــاء  الرياضيــة 
المشــاركة  والفــرق  للفائزيــن  المبالــغ  وتســليم 
المنظمــة  اللجنــة  قامــت  حيــث  الــدورة،  فــي 
للفــرق الفائــزة والمشــاركة  بتســليم المكافــآت 
في الدورة وذلك بمقر المكتب اإلعالمي لسمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحضور رئيس 
البطولــة علــي الماجــد والمنســق العــام محمــد 

طوق. 
 وبهــذه المناســبة، أكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة أن النجــاح الكبيــر الذي تحقق 
الرياضيــة  لأللعــاب  حمــد  بــن  ناصــر  لــدورة 
لتكاتــف  نتاًجــا  جــاء  “ناصــر12”  الخامســة 
منظومــة الــدورة وحرص الجميع علــى إبرازها 
بصــورة متميــزة مــن كافــة النواحــي للوصــول 
فــي  أجلهــا  مــن  وجــدت  التــي  األهــداف  إلــى 
دعــم الحركة الشــبابية والرياضيــة في المملكة 

وإثراء الرياضة البحرينية. 

 وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
الفــرق الرياضيــة التــي تحرص على المشــاركة 
فــي الــدورة وتعتبــر جــزًءا أصيــالً مــن الــدورة 
نظــًرا لتواجدهــا المثالي وحرصهــا على تجهيز 
فرقهــا الرياضيــة للتنافــس علــى لقــب الــدورة 
والمشاركة الحقيقية في منافساتها األمر الذي 
كان لــه األثر الكبير في إنجاح الدورة وتحقيق 
التنافسية العالية في جميع منافساتها بما فيها 

كرة القدم. 
 وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
الفــرق  بــه  تقــوم  الــذي  الكبيــر  للــدور  “تقديــًرا 

المشــاركة فــي البطولــة فقد تم توجيــه اللجنة 
اإلجــراءات  اتخــاذ  بســرعة  للــدورة  المنظمــة 
اإلدارية الالزمة لتســليم مبالــغ ومكافآت الفوز 
اإلجــراءات  تلــك  إنهــاء  علــى  والعمــل  للفــرق 

والبدء في تسليم المبالغ المالية”. 
 وحصــل علــى لقــب الــدورة فريق بتلكــو جنرز 
يونايتــد وحصــل علــى جائــزة ماليــة وقدرهــا 
الثانــي  المركــز  وصاحــب  دينــار،  ألــف   15
دينــار،  آالف   10 علــى  حصــل  ويننــغ  فريــق 
فريقــي فيكتوريــوس والصقــر األبيــض حصال 
الــدور  إلــى  أن وصــال  بعــد  دينــار   3000 علــى 

نصــف النهائــي، أمــا الفــرق المتأهلــة إلــى دور 
والفخــار  والنوايــف  الزعيــم  وهــي  الثمانيــة 
وصقــور البحريــن حصلــوا علــى 2500 دينــار، 
فيمــا حصلــت الفــرق التــي خرجــت مــن الــدور 
التمهيدي على 1500 دينار وهي نوماس وفور 
إيفر والفرســان واألحالم وجرناس واألساطير 

ودلمون وتايلوس. 
الجوائــز  أصحــاب  مكافــآت  تســليم  تــم  كمــا 
الحاصــل علــى  الفخــار  الفرديــة وهــي: فريــق 
المثالــي وحصــل علــى جائــزة  الفريــق  جائــزة 
ماليــة وقدرهــا 1500 دينــار، فيمــا حصــل كال 

ويننــغ  فريــق  العــب  وهــو  العــب  أفضــل  مــن 
يوســف ســالم وأفضــل مــدرب الشــيخ ســلمان 
بــن عبدالرحمــن آل خليفــة مدرب فريــق بتلكو 
جنرز يونايتد، وأفضل حارس عبدهللا مشــيمع 
حــارس فريــق بتلكــو جنــرز يونايتــد، وهــداف 
البطولــة أوبيوس وأفضل مدير محمود رياض 
مــن فريق فيكتوريوس وأفضل إداري يوســف 
البــوري مــن فريــق الزعيــم وجميعهــم حصلــوا 

على جائزة مالية وقدرها 1000 دينار. 
الفــرق  أعــرب رؤســاء وممثلــو  مــن جانبهــم،   
المشــاركة فــي دورة ناصــر بــن حمــد لأللعــاب 

الرياضيــة عــن شــكرهم وتقديرهــم إلــى ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على توجيهات 
وتســليم  الالزمــة  اإلجــراءات  باتخــاذ  ســموه 
مكافــآت الفــوز للفــرق المشــاركة فــي الــدورة، 
مشــيرين إلى أن توجيهات ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة تؤكد أهتمام ســموه بنجاح 
الــدورة ووصولهــا إلــى األهــداف التــي وجــدت 
مــن أجلهــا، مؤكديــن أن متابعــة واهتمام ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة بالدورة كانت 
الســبب الرئيســي لوصولها إلى النسخة الثانية 

عشرة واستمرار نجاحها اإلداري والفني.

المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد  11 يونيو 2019 الثالثاء
8 شوال 1440

دورة تدريبية بألمانيا

ضمن االســتعداد للموسم البحريني القادم 
واألوروبــي لقفــز الحواجــز وحرًصــا منهمــا 
علــى مواصلــة التطور لتمثيــل المملكة في 
المحافل الدولية.  سيتوجه الفارسان كميل 
المــالح ومحمد رضي إلى معســكر تدريبي 
في ألمانيا مع الفارس المحترف البحريني 
ســيدعدنان العلــوي والــذي سيشــرف على 
مــن  مدربيــن  مــع  والتدريــب  تدريبهمــا 
حيــث  الفاِرســان،  مهــارات  لدعــم  ألمانيــا 
سيشــمل المعسكر التدريب والمشاركة في 

البطوالت األوروبية في ألمانيا. 
األولــى  المــرة  ليســت  هــذه  أن  ُيذكــر 
للتدريــب  الفارســان  فيهــا  يتوجــه  التــي 
والمشــاركة، حيث شــارك كميل المالح في 
عــدة مســابقات فــي إنجلترا بعــد التدريب 
المكثــف فــي ألمانيــا وبــدوره محمــد رضي 
ألمانيــا  فــي  تمثيــل  خيــر  المملكــة  مثــل 
أنظــار  لفــت  2019 بمســتوى  العــام  بدايــة 

الحاضرين.

اللجنة اإلعالمية

جانب من تسليم الجوائز

الــدولــيــة ــون  ــول ت بــطــولــة  ــي  ف و12   11 ــمــركــزيــن  ال تــحــديــد  ــاء  ــق ل



لــكأس  ســتختبر تونــس جاهزيتهــا 
األمــم اإلفريقيــة، بخــوض مواجهة 
أمــام  أرضهــا  خــارج  قويــة  وديــة 

كرواتيا اليوم الثالثاء.
وكانــت تونس فــازت 2 - صفر على 
العــراق قبــل 4 أيام فــي أول تجربة 
وديــة قبــل انطــالق كأس األمم في 

مصر خالل الشهر الجاري.
وقــال وجــدي كشــريدة ظهيــر أيمن 
االتحــاد  لموقــع  تونــس  منتخــب 
التونسي “تنتظرنا مباراة قوية ضد 

وصيــف بطل كأس العالم ونأمل أن 
نكون في قمة الجاهزية”.

الســاحلي  النجــم  العــب  وأضــاف 
قويــا  اختبــارا  المواجهــة  “ســتكون 
خــوض  قبــل  الوطنــي  للمنتخــب 

نهائيات كأس إفريقيا”.
العــب  ساســي  فرجانــي  واســتعاد 
عافيتــه  المصــري  الزمالــك  وســط 
وانضم للمران الجماعي للفريق بعد 

غياب طويل بسبب اإلصابة.
طبيــب  الشــملي  ســهيل  وقــال 

منتخــب تونــس “كل الالعبيــن على 
ذمــة الجهــاز الفنــي.. ساســي أكمــل 
عالجــه وانضــم للمجموعة وهو في 

حالة جيدة”.
وتأمــل تونــس، التــي ســتلعب فــي 
دور المجموعــات مــع أنجوال ومالي 
دور  عقــدة  كســر  فــي  وموريتانيــا، 
الثمانية بعد أن فشــلت في تجاوزه 
منــذ تتويجهــا باللقــب الوحيــد فــي 

تاريخها على أرضها في 2004.

نفى نــادي الجزيــرة اإلماراتي، األنباء 
التي أشــارت إلى إمكانية انتقال علي 
مبخــوت، هــداف الفريــق األول لكــرة 
القــدم بالنــادي إلى العيــن، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وجاء النفي من خالل تغريدة لرئيس 
لكــرة  الجزيــرة  شــركة  إدارة  مجلــس 
القــدم، محمــد الســويدي، والتي أشــار 
مــن خاللهــا إلــى بقــاء علــي مبخــوت، 
ضمــن صفــوف الجزيــرة في الموســم 

الجديد.

تغريدتــه  فــي  الســويدي  وقــال 
“أكاديمية الجزيرة عمل إداري جميل، 
قدمت أســماء صغيرة في السن لكنها 
كبيــرة فــي العطــاء الموســم الماضي، 
على غرار العطاس وخليفة ورمضان، 
مــع  يلعبــون  الكبــار وهــم  مــن  أراهــم 

مبخوت ورفاقه الموسم القادم”.
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــرددت فــي 
الساعات األخيرة، أقاويل عن إمكانية 
رحيل مبخوت، وصيف هدافي دوري 
الماضــي،  الموســم  فــي  المحترفيــن 

وضــم الجزيرة لصانع ألعاب المنتخب 
الرحمــن  عبــد  عمــر  األول،  اإلماراتــي 

“عموري”، العب الهالل السعودي.

تغريدة تنفي رحيل مبخوت عن الجزيرةتونس تختبر نفسها أمام كرواتيا

 يســير بخطــى ثابتــة نحــو التألق والتعملــق في الصاالت المغلقة، لمع بشــكل ملفــت للنظر ولديه 
مهاراتــه وذكاء فنياتــه، مخبًئــا وراءه النجوميــة المنتظــرة، اســتطاع وبشــكل تدريجي أن يضع 
أقدامه بين كوكبة كبيرة من األسماء البارزة من خالل تمثيله قميص منتخبنا الوطني للسنوكر 
حقــق فيهــا البطــوالت وال يــزال ُينتظــر منــه الكثير مســتقبالً.. إنه الالعب الشــاب خليــل إبراهيم 

بوسيف.

- متى  «
بدأت هذه اللعبة 

وممارستها؟

ســن  فــي  بــدأت 
ألعــب  مبكــرة 
صالــة  فــي  البليــاردو 
ألعــاب قريبة مــن المنزل، 
بمالحظــة  قمــت  ولكننــي 
الســنوكر  العبــي  ومراقبــة 
أن  وأردت  بالصالــة 
غمارهــا  فــي  الخــوض 
ومنــذ ذلــك الوقــت وأنــا 

أمارسها.

 ولماذا اخترت لعبة  «
السنوكر من بين باقي 

األلعاب األخرى؟ 

للعبــة  ممارســتي  منــذ 
بهــا  تولعــت  الســنوكر 
وال أرى لهــا بدياًل إلى 

اآلن.

من  «
هو المدرب أو الشخص 

الذي اكتشف موهبتك للعبة 
السنوكر؟

للســنوكر  البحرينــي  االتحــاد  قــام 
بريطانــي  مــدرب  بجلــب  والبليــارد 
الــذي  وهــو  راســل  مايــك  ُيدعــى 
اكتشــف موهبتــي وقــام بتطويرهــا 

وتنميتها من خالل التدريبات.

  - ماذا تعني هذه اللعبة  «
بالنسبة لخليل إبراهيم؟

لعبة الســنوكر أصبحت جــزًءا ال يتجزأ 
حيــث  اليومــي،  حياتــي  نظــام  مــن 
دوًمــا  وأتطّلــع  دوري  بشــكل  أتــدّرب 
للمشــاركة فــي البطوالت ســواء محلية 

أو خارجية.

  هل تذكر أول مشاركة لك مع  «
المنتخب الوطني؟

كانت أول مشاركة لي مع المنتخب 
العالــم  بطولــة  فــي  الوطنــي 
للســنوكر 6 كــرات التــي أقيمــت 

في كراتشي، باكستان - أغسطس 2015.

 كيف كان انطباعك بأولى مشاركاتك؟ «

كنت فرًحا وشعرت بالفخر واالعتزاز الختياري 
لتمثيل بلدي في الخارج.

 عدد البطوالت التي حققتها وما هي  «
أفضلها وتذكرها جيًدا؟

حققــت المركــز األول فــي بطولــة الخليــج فئــة 
الناشــئين وحصلت على الميدالية الذهبية ذلك 
في ديسمبر -2018 دبي، وحققت المركز الثاني 
في بطولة الخليج فئة الناشئين وحصلت على 
الميداليــة الفضيــة العــام -2015 الدوحــة، قطر، 
وحققــت المركز الثاني في البطولة العربية فئة 
الناشئين وحصلت على الميدالية الفضية العام 
2017 - األردن، إال أن أفضلهــا طبًعــا حصولــي 
فئــة  الخليــج  بطولــة  فــي  األول  المركــز  علــى 

الناشئين.

 ما األهداف التي تريد أن تصل إليها؟  «

أتطلع إلى تطوير مســتواي في اللعبة وتحقيق 

العديــد مــن اإلنجــازات المســتقبلية لرفــع اســم 
بلدي في المحافل الدولية.

ا بالنسبة  «  من أفضل العب بحريني حالّيً
لك ومن أحسن العب في العالم؟

أفضل العب بحريني هو حبيب صباح، وأفضل 
العب عالمي هو روني سوليفان.

 كيف ترى مشاركات منتخبنا الوطني  «
في البطوالت الخارجية؟

منتخــب البحرين للســنوكر يحســب له حســاب 
مــن ِقبــل الفرق األخرى في جميــع المحافل من 

حيث مستوى الالعبين وجودة أدائهم.

 ما هي نظرتك المستقبلية للسنوكر  «
البحرينية بوجود العبين مميزين؟

الكثيــر  البحرينيــة  الســنوكر  لعبــة  لقــد حققــت 
خالل هذه السنوات، وبوجود عدد من الالعبين 
المميزيــن نتطلــع إلــى مســتقبل أفضــل ملــيء 
باإلنجــازات وتحقيــق البطــوالت إن شــاء هللا، 
ونتمنى أن يكونوا هم األساس الذي سيستفيد 

منه الجيل القادم من العبي السنوكر.

ماذا ينقص لعبة السنوكر البحرينية؟ «

مهــارات  بتطويــر  يقــوم  محتــرف  مــدرب   -
وزيــادة  ميزاتهــم،  أفضــل  ويبــرز  الالعبيــن 
وذلــك  الخارجيــة  البطــوالت  فــي  المشــاركات 

لالحتــكاك بالالعبيــن العالميين واالســتفادة من 
خبراتهم.

 ما الشيء الذي تتمناه أن يحدث في  «
السنوكر خالل المستقبل؟

االهتمام بصورة أكثر بلعبة الســنوكر البحرينية 
مــن قبــل الجهــات المعنيــة ونشــر ثقافــة اللعبــة 

الستقطاب أجيال تحترف اللعبة مستقبالً.

 ما العوامل التي تؤدي إلى نجاح العب  «
السنوكر؟

فــي  والجديــة  أكثــر،  تدريــب  مراكــز  توفيــر   -
التماريــن، واالحتــكاك مع العبين ذوي مســتوى 

عال في اللعبة االستفادة منهم.

 ما سر تألقك؟ «

ال يوجــد ســر فــي ذلك، عــدا حب لعبة الســنوكر 
والرغبــة الدائمــة فــي تطويــر المســتوى، حيــث 
إننــي أتــدّرب بشــكل صحيــح وأســعى لتحقيق 
طموحي في كل األوقات ودائًما أحّدد أخطائي 

وأسعى إلى عالجها بشكل صحيح.

 رئيس اتحاد اللعبة وصفك بـ “حبيب  «
صباح المسقبل”.. ماذا يعني لك هذا؟

طبًعا يســعدني ذلــك ويثلج صدري ويشــرفني، 
وأتمنى أن أكون على المستوى المطلوب دائًما.

 كلمة أخيرة توجهها لمن؟ «

هي كلمة شــكر لكل من ســاندني وشجعني منذ 
بداياتي في هذه اللعبة.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

األفضــل هــو  خليجيــاً  الناشــئين  ولقــب  المســتقبل”...  “حبيــب  أكــون  أن  يشــّرفني 
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افتتح األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين دورة االتحاد 
اآلسيوي للياقة البدنية L1A، والتي ينظمها االتحاد في الفترة 9 وحتى 13 يونيو 

الجاري.

مقــر  فــي  االفتتــاح  مراســم  وجــرت 
االتحــاد البحريني لكرة القدم ويحاضر 
في الدورة المحاضر اآلسيوي الكويتي 

طارق البناي.
نقــل  االفتتــاح،  بحفــل  كلمتــه  وخــالل 
األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي لكــرة 
للدراســين  البوعينيــن  إبراهيــم  القــدم 
تحيــات مجلــس إدارة االتحــاد برئاســة 
رئيــس مجلــس اإلدارة الشــيخ علي بن 

خليفة بن أحمد آل خليفة.
دورة  أن  البوعينيــن  إبراهيــم  وأكــد 
الــدورات  مــن  تعــد  البدنيــة  اللياقــة 
االتحــاد  يحــرص  التــي  التخصصيــة 
إقامتهــا  علــى  القــدم  لكــرة  البحرينــي 

التخصــص  أن  إلــى  مشــيرا  باســتمرار، 
فــي المجــال التدريبــي يعــد مــن األمور 
دائمــا  عليهــا  نشــجع  والتــي  المهمــة، 

الكوادر الفنية الوطنية.
االتحــاد  نهــج  أن  البوعينيــن  وأوضــح 
فــي  مســتمر  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
إقامــة  عبــر  البشــري  العنصــر  تطويــر 
الــدورات التدريبيــة واإلداريــة، مشــيرا 
تشــمل  المدربيــن  دورات  أن  إلــى 
التخصصــات المختلفــة، ومنهــا اللياقــة 
البدنيــة وحراســة المرمــى والشــواطئ 

والصاالت.
وأوضح أن عنصر مدرب اللياقة البدنية 
بــات واحــدا مــن الركائــز األساســية في 

مجــال التدريب الحديث، مشــددا على 
أهمية االســتفادة من مخرجات الدورة 

والبناء على مكتسباتها.
وأشــاد األميــن العام لالتحــاد البحريني 
لكــرة القدم إبراهيــم البوعينين بتواجد 
البروفيســور  اآلســيوي  المحاضــر 

أنــه  معتبــرا  البنــاي،  طــارق  الكويتــي 
لــه  وســبق  المحاضريــن  خيــرة  مــن 
أقامهــا  مختلفــة  دورات  فــي  التواجــد 
االتحــاد وبينهــا دورة دبلوم كــرة القدم 

للمحترفين.
ويشــارك فــي الــدورة 19 دارســا، وهــم: 

جعفــر  محمــد  ســيد  بخــاري،  الرشــيد 
ســبت، ســيد محمــود جــالل الوداعــي، 
العريبــي،  أحمــد، حســين  كمــال  أحمــد 
حسين علي أحمد، حسين علي مشيمع، 
حســين هاشــم العلــوي، خالــد عبــدهللا 
محمــد  صالــح  )الســعودية(،  النعيمــي 

آل  علــي  عبــاس  )الســعودية(،  اليامــي 
طوق، عبدالرحمن عبدهللا ربيعة، عزيز 
أحمــد عبــدهللا، علــي حســن العســبول، 
محمد ســعد خليفة، محمــود عبدالعزيز 
ســوار، مرتضى كراشــي، ناصر معيوف 

هميم ويوسف أحمد الخال.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

افتتاح دورة االتحاد اآلسيوي للياقة البدنية للمدربين

  طارق البناي  إبراهيم البوعينين  لقطة للدارسين في الدورة

علي مبخوت

بريطاني اكتشف 
موهبتي والسنوكر 

جزء ال تتجزأ من 
نظام حياتي اليومي
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أجيال تحترف اللعبة 
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قــال ســيرجي جنابري، جنــاح منتخب ألمانيا، أمس االثنين، إن جهود إعادة تشــكيل 
الفريق، بعد الخروج المفاجئ من كأس العالم 2018، تمضي على الطريق الصحيح.

وأوضــح جنابري )23 عاما( في مؤتمر صحفي 
“لدينــا فريــق شــاب ونفهــم بعضنــا جيــدا، ألننا 
فئــات  فــي  نلعــب  كنــا  أن  عرفنــا بعضنــا منــذ 
الشــباب والناشــئين.. هــذا التطــور يحمل قدرا 

من المتعة”.
لديهــم  والالعبــون  بالحيويــة  “نشــعر  وأردف 
ثقــة متبادلــة فــي بعضهم، قــدم المنتخب أداًء 
أفضــل هــذا العــام.. حققنــا الفــوز مرتيــن )فــي 
التصفيــات( ونأمــل أن نحقــق االنتصار مجددا 

غدا )أمام إستونيا في تصفيات يورو 2020(”.
الالعبيــن،  مــن  جــدا  إيجابــي  “التطــور  وتابــع 
ويعرفون بعضهم جيدا، وهذا ما يجعل األمور 
أســهل كثيــرا.. اآلن نريــد االســتمرار فــي هــذا 

الطريق معا”.
وأضــاف “ألمانيــا تملــك فرصــا أكبر للفــوز على 
إســتونيا، ســنحاول بــذل قصــارى جهدنا لنفوز 
مجــددا بالنقاط الثــالث.. كان لدينا العديد من 
الفرص لهز الشباك، وكان علينا تسجيل المزيد 

من األهداف أمام روسيا البيضاء”.
مــرات،  أربــع  العالــم  بطلــة  ألمانيــا،  وتجرعــت 
صدمــة الخــروج مــن الــدور األول للمونديــال، 
قبل أن تهبط لدرجة أدنى في أول نســخة من 

دوري األمم األوروبية.
لكــن النتائــج اإليجابيــة األخيــرة التــي حققهــا 
المنتخــب، جذبــت المشــجعين تدريجيــا إلــى 
المالعــب، حيــث ُيتوقــع أن يلعــب المانشــافت 
أمــام ملعــب ممتلــئ بحوالــي 26 ألــف متفــرج، 
غــًدا فــي ماينــز. وعن ذلــك، قال جنابــري “كلما 
زاد عــدد الجمهــور في الملعب، زاد الحافز لدى 
بالنتائــج،  يرتبــط  الجمهــور  الفريــق.. حمــاس 

ونحن نريد مواصلة هذه األجواء الرائعة”.

وكاالت

اللقــب،  حامــل  األميركــي  المنتخــب  يعــد 
مرشــحًا بــارزًا لاحتفــاظ بلقبه بطــاً للعالم 
فــي  الثاثــاء  اليــوم  يبــدأ مشــواره  عندمــا 
النســائية،  القــدم  لكــرة   2019 مونديــال 
تايانــد  ضــد  األولــى  مباراتــه  بخــوض 

الثاثاء.

هيمنــة  أســباب  ألبــرز  عــرض  يأتــي  مــا  فــي 
المنتخب األميركي على منافســات السيدات 
قبــل مبــاراة اليــوم فــي مدينــة رينــس ضمــن 

المجموعة السادسة: 

هيمنة األرقام 

ميداليــات  و4  عالميــة  ألقــاب  ثالثــة  مــع 
ذهبيــة فــي دورات األلعاب األولمبيــة، يتمتع 
المنتخــب األميركــي بأفضــل ســجل فــي كرة 

السيدات.
ومنذ انطالق مونديال الســيدات العام 1991 
فــي الصين، لم تغب األميركيات عن منصات 
الثالثــة  المركــز  أحــد  باحتاللهــن  التتويــج، 
األولى في ســبع نســخ )3 ألقــاب، مرة واحدة 

وصيف، و3 مرات مركز ثالث(.
وحصيلــة المنتخــب األميركــي فــي الدورات 
األولمبيــة الفتــة أيضــا برغــم احتاللــه المركز 
الخامــس فــي ريو 2016، وهو األســوأ له في 

بطولة دولية.
ومنذ ظهور كرة القدم النســائية للمرة األولى 
فــي   1996 العــام  األولمبيــة  األلعــاب  فــي 
أولمبيــاد أتالنتا بالواليــات المتحدة، لم يهزم 
 26 مقابــل  مرتيــن،  إال  األميركــي  المنتخــب 

انتصارًا و5 تعادالت.
إضافــة الى ذلك، أحــرزت األميركيات الكأس 
الكونــكاكاف  اتحــاد  ينظمهــا  التــي  الذهبيــة 
والكاريبــي(،  والوســطى  الشــمالية  )أميــركا 
8 مــرات فــي 10 نســخ، ولــم ينزلــن أبــدًا عــن 
المركــز الثانــي فــي تصنيــف االتحــاد الدولــي 

)فيفا( منذ اعتماده العام 2003.

 15,9 مليون العبة 

 ولمعرفــة أهميــة كــرة القــدم النســائية فــي 
الواليــات المتحــدة، يمكن العــودة الى رقمين 
أكثــر  الدولــي:  االتحــاد   2014 فــي  نشــرهما 
مــن نصــف عــدد الالعبــات في العالــم هن من 
األميركيــات )15,9 مليــون العبــة مــن أصــل 

.)30,1
مــدرب  بارســونز،  مــارك  اإلنكليــزي  والحــظ 
الــدوري  فــي  المشــارك  بورتالنــد  فريــق 

األميركــي األول للســيدات، أن “الالفــت أكثــر 
هــو النســبة الكبيــرة جــدًا للســيدات اللواتــي 
يمارســن اللعبــة فــي الواليــات المتحــدة فــي 

سن مبكرة جدًا”.
ويعتمــد دوري الســيدات األميركي في قوته 
منــذ  الجامعــي  النظــام  علــى  واســتمراريته 
صدور قانون في 1972 عرف بـ “تايتل ناين” 
الجامعــات  يرغــم  الــذي  التاســع(  اللقــب  )أو 
األميركيــة على توفير برامج رياضية خاصة 

بالطالبات.
وحسب رئيسة رابطة دوري السيدات أماندا 
دافــي “منــح +تايتــل نايــن+ الســيدات فرصًا 
أكثــر لممارســة الرياضة وخلق بيئة تنافســية 
بالنســبة إلــى الالعبــات، ما ســمح فــي النهاية 

للمنتخب بالتفوق”.

ويؤكــد بارســونز “يوجــد حاليــًا 400 أو حتى 
500 فريق لالعبات تتراوح أعمارهن بين 18 
و22 عامــًا، وهــذا غيــر موجــود فــي أي مكان 

آخر في العالم”.
علــى  أيضــًا  أشــرف  الــذي  المــدرب  ويفســر 
فريــق ســيدات تشيلســي اإلنكليــزي، الهيمنة 
األميركيــة بحالــة ذهنية مغروســة فيهن منذ 
الطفولــة. ويقــول فــي هــذا الصــدد “يعلمــون 
هنــا األوالد فــي ســن مبكــرة جــدا أن مــا يهــم 

هو الفوز”.

محترفات منذ 2001 

بعــد عاميــن مــن تتويــج المنتخــب األميركي 
الــدوري  دخــل   ،1999 فــي  أرضــه  علــى 
بــأول بطولــة  األميركــي مرحلــة االحتــراف، 

ضمت ثمانية فرق.

ولــم تصمــد هــذه المحاولــة األولــى إال ثالثــة 
مواســم، لكنهــا شــكلت نــواة للمرحلــة الثانية 
مســمى  تحــت   2008 فــي  انطلقــت  التــي 
“وومان بروفيشــينل ســوكر”، وأفضت أخيرا 

الى “نيو وومان سوكر ليغ” في 2013.
وفي عام 2018، حطم دوري السيدات للمرة 
الخامســة الرقــم القياســي في عــدد الحضور 
 73% بزيــادة  أي  الموســم(،  فــي   650564(

مقارنة مع 2013.
ويبقــى دوري الالعبــات مــع معــدل وســطي 
6024 متفرجــًا فــي المبــاراة الواحــدة، بعيــدا 
عــن دوري الرجــال للدرجة األولــى )21873(، 
للدرجتيــن  الرجــال  بطــوالت  لكنــه يتخطــى 
وكذلــك  متفرجــا(،   4916( والثالثــة  الثانيــة 
الدوريــات األخرى في العالم مثل وومان ليغ 

االسترالية )2139(.
وذكــرت رئيســة رابطــة الــدوري دافــي “أكثــر 
مــن 50 العبــة في الدوري األميركي شــاركت 
 2015 مونديــال  فــي  بالدهــا  منتخبــات  مــع 
)فــي كندا(، ونعول على مشــاركة عدد مماثل 
فــي فرنســا )2019(، وهذا يدل على مســتوى 
بأســره  العالــم  منهــا  التــي يســتفيد  بطولتنــا 

وكذلك منتخبنا الوطني”.
وأضافت “في عام 2015. عزز فوز المنتخب 
نظيــره  حســاب  )علــى  باللقــب  األميركــي 
عبــر  والمتابعــة  حضورنــا   ،)5-2 اليابانــي 

شاشات التلفاز وكذلك مبيع منتجاتنا”.

أقوى من الشباب

وفي حين تهيمن ســيدات الواليات المتحدة 
علــى كــرة القــدم فــي العالــم، كانــت أفضــل 

نتيجة لرجالها ربع نهائي مونديال 2002 في 
كوريا الجنوبية واليابان )بلغ المنتخب نصف 
والتــي  األولــى  النســخة   ،1930 عــام  نهائــي 

أقيمت على أساس الدعوات(.
وفشــل منتخــب الواليــات المتحــدة للرجــال 
فــي التأهــل الــى نهائيــات آخــر مونديــال في 
الســابقة  الدوليــة  وتعتبــر   .)2018( روســيا 
براندي تشاســتان أن الفارق بين المحصلتين 
تفسره خصائص المشهد الرياضي األميركي.

وتقــول الالعبــة الفائزة ببطولــة العالم مرتين 
وبالذهبيــة األولمبيــة مرتين أيضــًا، “الفتيات 
يذهبــن الــى كــرة القدم ألنــه ال تتوفــر لهن ما 
يتوفر للرجال من كرة قدم أميركية )مشابهة 
للركبي(، كرة السلة والبيسبول”، متابعة “كرة 
القــدم أصبحــت رياضتنــا )الســيدات(، وعلينا 

أن نستفيد منها إلى أقصى الحدود”.

وكاالت

لمــاذا تهيمـــن أميركـــا على كـرة السيـــدات؟

من منافسات السيدات في كرة القدم

ميال يحلم بسيناريو كاميروني النتزاع الزعامة
ســيطر التفــاؤل علــى روجيــه ميا أســطورة الكــرة الكاميرونية، بشــأن قــدرة منتخب 
باده على التتويج بكأس األمم األفريقية، التي ســتقام في مصر خال الفترة من 21 

يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وقال ميال عبر هيئة اإلذاعة البريطانية 
“الكاميــرون حاملة اللقب في النســخة 
األخيــرة، لذلــك فــإن الفريــق لديــه مــن 
لالحتفــاظ  تؤهلــه  التــي  اإلمكانيــات 
يعملــوا  أن  الالعبيــن  وعلــى  بالــكأس، 

بجدية لتحقيق النتائج الجيدة”.
كالرنــس  الفنــي  “المديــر  وأضــاف   
ســيدورف لديــه خبــرة كبيــرة كالعــب 
كــرة  نجــوم  أفضــل  مــن  وكان  ســابق 
مــا  تماًمــا  ويعلــم  العالــم،  فــي  القــدم 

يحتاجه الفريق للفوز ببطولة كبيرة”.
 وتابــع “يجــب على ســيدورف، التركيز 
يناســب  فريــق  وبنــاء  قراراتــه  فــي 
إمكانيــات الالعبين، فالكاميرون عليها 
أن تدافــع بشــكل قــوي وتملــك هجوًما 
يشكل خطورة على المنافسين ويصنع 

الفارق في اللحظات الصعبة”.

 10 رفــض   2017 “فــي  ميــال  وأشــار   
العبين االنضمــام لمنتخب الكاميرون، 
بمجموعــة  الجابــون  إلــى  وســافرنا 
وغيــر  الخبــرة  قليلــي  الالعبيــن  مــن 
النهايــة توجنــا  فــي  ولكــن  معروفيــن، 
باللقــب رغــم أن الكثيريــن توقعوا بأننا 
لــن نتجــاوز مرحلــة المجموعــات، لكــن 
الجماهيــر  لــذا  بالــكأس،  عــاد  الفريــق 
مــا  ولنــرى  بالصبــر،  تتحلــى  أن  عليهــا 

سيحدث في مصر”.
وشــّدد “مرحلــة المجموعــات ال تشــكل 
تحديا للكاميرون، ألننا سبق أن تفوقنا 
علــى غانــا وبنين وغينيا بيســاو ســواء 
في التصفيات أو كأس األمم، يجب أال 

نخشى أي منافس”.
وأتــم روجيــه ميــال تصريحاتــه بقولــه 
فــوز  ســيكون  المثالــي  الكاميرون بالكأس السادسة في مصر، “الســيناريو 

ثــم انتزاعــه مجدًدا للمرة الســابعة عند 
استضافة البطولة في 2021، أعلم أنها 

مهمة صعبة ولكن كل شيء ممكن”.

وكاالت
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وكاالت

أن  المضــرب  لكــرة  اإلســبانية  مايــوركا  دورة  منظمــو  أعلــن 
المصنفة أولى عالميًا ســابقًا الروسية ماريا شارابوفا ستشارك 
فــي الــدورة بعــد تعافيهــا من عمليــة جراحية في كتفهــا األيمن 

خضعت لها في فبراير الماضي.

أّن  وأكــد المنظمــون فــي بيــان 
ومصنفــة  عامــًا   32( الالعبــة 
86 عالميــًا حاليــًا( ردت بـــ “نعــم 
دورة  منظمــي  دعــوة  علــى 
مايــوركا وســتعود إلى المالعب 
بعــد أشــهر بــدون مشــاركة فــي 
فــي  إصابــة  بســبب  الــدورات 

كتفها األيمن”.
ونقل البيان عن الروســية قولها 
إّنهــا “ســعيدة جــدًا لإلعالن أني 
ســأقبل بطاقــة الدعوة من أجل 
التــي  مايــوركا”  دورة  خــوض 
تقــام علــى مالعب عشــبية بين 

17 يونيو الحالي و23 منه.
خضعــت  شــارابوفا  وكانــت 

لعملية جراحية ثانية في كتفها 
أولــى  بعــد   ،2019 فبرايــر  فــي 

العام 2008. 
المالعــب  عــن  غيابهــا  وقبــل 
شــاركت فــي ينايــر فــي بطولــة 
أولــى  المفتوحــة،  أســتراليا 
األربــع  الغرانــد ســالم  بطــوالت 
النهائــي  ثمــن  وبلغــت  الكبــرى، 
حيث خســرت أمام األســترالية 
آشلي بارتي التي توجت السبت 
بــأول لقــب كبيــر في مســيرتها، 
بفوزهــا على التشــيكية الشــابة 
ماركيتا فاندروسوفا في نهائي 

روالن غاروس الفرنسية.

شارابوفا تعود عبر بوابة مايوركا



كشــف النجــم اإلســباني، ســيرجيو رامــوس، العــب ريــال مدريــد عــن رأيه فــي تعاقد 
الفريــق الملكــي مــع النجم البلجيكــي، إيدين هــازارد، العب فريق تشلســي اإلنجليزي 

السابق.

خــال  رامــوس  كلمــات  وجــاءت 
التــي  المبــاراة  قبــل  صحافــي  مؤتمــر 
تجمــع منتخبــي إســبانيا والســويد في 
التصفيــات المؤهلة لبطولة كأس األمم 

األوروبية العام المقبل.
وعــن هــازارد، قــال راموس: “أنا ســعيد 
للتوقيــع مــع هــازارد، فهــو العــب كبيــر 

للغايــة، كمــا أنه أحد أفضــل العبي كرة 
القــدم فــي العالــم، وبالتأكيــد ســيعمل 
علــى التعزيــز مــن قــوى الفريــق رفقــة 
هــذا النــوع من الاعبيــن القادرين على 
إنشــاء حقبــة كبيــرة بداخــل الفريــق”، 

وفقا لصحيفة “آس” اإلسبانية.
خــال  حــدث  مــا  إلــى  بالنســبة  وأمــا 

األســابيع األخيرة وتفكيره في الرحيل 
إلى أحد أندية الدوري الصيني، أضاف: 
“توجــب علــي إجــراء مؤتمــر صحافــي 
ألننــي رأيــت أن هــذا كان أفضــل خيــار 
هــو  أهميــة  األكثــر  والشــيء  للجميــع، 
تجــاوز تلــك الصفحــة وعــدم التحــدث 
عــن هــذا األمــر، أنــا ســعيد للغاية حيث 

أنا، وأشعر بسعادة في ريال مدريد”.
وتنــاول راموس الحديــث عن تحقيقه 
منتخــب  رفقــة  قياســية  أرقــام  لعــدة 
باده، قائا: “تحطيم األرقام القياســية 
دائمــا مــا يمثــل ســعادة بالغــة بالنســبة 

لــي، كــرة القــدم رياضة جماعيــة، ولكن 
على المســتوى الفردي فهذا يســبب لك 
الســعادة، وتحطيم رقم قياسي بمثابة 
جائزة على العمل والمثابرة، ففي اليوم 
الــذي حطمت رقم صديقي العزيز إيكر 

كان بمثابة سعادة كبيرة لي”.
لويــس  الفريــق  مــدرب  غيــاب  وعــن 
إنريكــي، تابــع: “موضــوع المــدرب أمــر 
حســاس ويتطلب منا أقصى درجة من 
االحتــرام، ســنحاول أال يؤثــر هذا األمر 
على الفريق، فهو يود أن نفوز وأال يتم 

سيرجيو راموستناول الحديث عن أمر غيابه”.

راموس سعيد بالتوقيع مع هازارد
وكاالت

بعــد خســارة المنتخــب الهولنــدي لــدوري 
األمــم األوروبيــة أمــام البرتغــال 0-1 فــي 
مدينة بورتو، علق نجم ليفربول، فيرجيل 
كريســتيانو  مواجهــة  علــى  دايــك،  فــان 

رونالدو.
وقــال فــان دايك في حديثه عــن رونالدو: 
حــول  يحكــم  لمــن  األمــر  تــرك  “أفضــل 
نكــن  لــم  أننــا  أؤكــد  ولكننــي  المواجهــة، 
محظوظيــن، رغــم ذلــك فالبرتغــال فــازت 
بمجهــود الــكل، وليــس األمــر يخــص العبا 
معركــة  هنــاك  “كانــت  وأضــاف  واحــدا”. 
فــي وســط الميــدان، كانــت هنــاك فــرص 
الســتغالها لكــن المعركــة كانــت فــي خــط 

الوسط، وسنحت المساحات للفرقتين”.
وعــن ســبب فــوز البرتغــال بالمبــاراة، قال: 
“منتخــب البرتغال فاز ألنه هو من اســتغل 

الفرص”، وفقا لصحيفة “آس” اإلسبانية.
وحقق المنتخب البرتغالي الفوز 0-1 على 
نظيــره الهولندي وحســم لقب دوري األمم 
األوروبيــة لصالحــه، وســجل هــدف اللقاء 
الوحيد العب فالنســيا اإلســباني، غونزالو 

غيديس.

وكاالت

وكاالت

وكاالت
ابتعــد الصربــي نوفاك جوكوفيتش 360 نقطــة جديدة عن مطارده رافائيل نادال 
في صدارة تصنيف العبي كرة المضرب المحترفين الصادر، اإلثنين، رغم خروجه 

من نصف نهائي بطولة روالن غاروس.

ورفــع جوكوفيتش رصيــده إلى 12715 
نقطــة، بإضافة 360 نقطة من مشــاركته 
فــي ثانيــة بطــوالت الغراند ســام األربع 
مقابــل  النهائــي  نصــف  ببلوغــه  الكبــرى 
الموســم  النهائــي  ربــع  مــن  خروجــه 
الماضــي، بينمــا بقــي رصيــد نــادال الذي 
دافــع عن اللقب على حالــه 7945 نقطة، 
لكنــه عــزز رقمــه القياســي فــي البطولــة 
لقبــًا   18 الــى  الفرنســية، ورفــع رصيــده 
كبيــرًا بفــارق لقبيــن عــن صاحــب الرقــم 

القياسي السويسري روجيه فيدرر.
بــدوره، عــزز فيــدرر موقعــه فــي المركــز 
الثالــث مضيفــا 720 نقطــة إلــى رصيــده 

الذي أصبح 6670 نقطة.
غــاروس  روالن  بطــل  وصيــف  أمــا 
صاحــب  تييــم  دومينيــك  النمســاوي 
المركــز الرابــع حالــه كحــال األخيــر ولــم 
يضــف أي نقطة إلى رصيده كونه خاض 

البطولة وهو وصيف البطل.

زفيريــف  ألكســندر  األلمانــي  وحافــظ 
ســتيفانوس  واليونانــي  النهائــي(  )ربــع 
اللذيــن  النهائــي(  )ثمــن  تسيتســيباس 
علــى  جوكوفيتــش،  يــد  علــى  خرجــا 
المركزين الخامس والســادس تواليا في 

التصنيف الجديد.
وتقدم كل من الروسي كارن خاتشاروف 
)ربــع النهائي( واإليطالــي فابيو فونييني 
نــادي  ليدخــا  مركزيــن  النهائــي(  )ثمــن 

العشرة األوائل في المركزين 9 و10.
وقفز السويسري ستانيساف فافرينكا، 
9 مراتــب إلــى المركــز 19 واقتــرب مــن 

الكبار.

بفارق كبير.. جوكوفيتش يتصدر لم نكن 
محظوظين

أصدرت تركيا مذكرة دبلوماسية ضد أيسلندا، دانت فيها المعاملة “غير الالئقة” للفريق الوطني 
التركي لكرة القدم في مطار كيفالفيك الدولي، حسبما أوردت صحيفة “حرييت” التركية.

الســفارة  عبــر  المرســلة  المذكــرة  ونــددت 
التركية في أوســلو، بالســلوكيات “غيــر الائقة” 
األتــراك،  القــدم  كــرة  العبــي  ضــد  و”العنيفــة” 
وطالبت باتخاذ تدابير أمنية إضافية لاعبين.

ووصــل منتخــب تركيــا لكــرة القــدم إلــى مطــار 
كيفافيــك فــي وقــت مبكــر مــن يــوم االثنيــن 
لمواجهة نظيره األيســلندي، في تصفيات كأس 

أوروبا 2020، الثاثاء.
وبعــد وصولهــم، احتجــز الفريــق تحــت مراقبة 
الجــوازات ألكثر من ســاعتين، وتعرضوا لرقابة 
أمنيــة صارمــة للغاية و”غيــر ضرورية”، فيما تم 

فحص ممتلكات العبي كرة القدم الخاصة.
أيســلندي  مواطــن  حمــل  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
فرشــاة مرحــاض فــي وجــه قائــد الفريــق إمــره 

بلــوز أوغلــو، متظاهــرا أنهــا ميكروفــون، عندما 
كان الاعب يتحدث إلى الصحافيين.

دبلوماســية  بعثــات  وأيســلندا  لتركيــا  وليــس 
مقيمة في عواصم بعضهما البعض.

وقــال وزيــر الخارجيــة التركي مولود تشــاوش 
أوغلــو: “إن المعاملــة التــي تعــرض لهــا منتخبنا 
أيســلندا  مطــار  فــي  القــدم  لكــرة  الوطنــي 
الممارســات  حيــث  مــن  ســواء  مقبولــة،  غيــر 

الدبلوماسية أو على المستوى اإلنساني”.

تركيا تواجه ايسلندا اليوم

“معاملة مهينة” لمنتخب تركيا

يســعى المنتخب الفرنســي، بطل العالم في كرة القدم، إلى تعويض خســارته المفاجئة أمام نظيره التركي في تصفيات كأس 
أوروبا 2020، عندما يحل ضيفًا على منتخب أندورا المتواضع الثالثاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وينتظر مدرب المنتخب ديدييه ديشــان ردة 
فعــل من العبيه الذين قدموا أداًء ســيئًا ضد 
تركيــا الســبت الماضــي بخســارتهم بهدفيــن 
نظيفيــن فــي قونيا، في خســارة وصفها بأنها 

“صفعة”.
أجــواء  واجــه  “الديــوك”  منتخــب  كان  وإذا 
فإنــه  التركيــة،  قونيــا  مدينــة  فــي  عدائيــة 
ســيخوض مباراتــه ضــد أنــدورا فــي ملعــب 
مــن  وأرضــه  فقــط  متفــرج  لـــ3300  يتســع 

العشب االصطناعي.
ويبلــغ تعــداد ســكان أنــدورا 80 ألــف نســمة 
فقــط، أي مــا يــوازي تقريبــًا ســعة إســتاد دو 
الفرنســية،  العاصمــة  فــي ضواحــي  فرانــس 
والــذي عــادة مــا يســتضيف المباريــات التــي 

تقام على أرض المنتخب األزرق.
وقلــل مهاجم فرنســا أنطــوان غريزمان الذي 

قــرر تــرك فريقــه أتلتيكــو مدريــد اإلســباني 
مــن دون أن يحــدد وجهتــه المقبلة، من تأثير 
الخســارة أمــام تركيا مشــيرًا إلــى أن الفرصة 
متاحــة أمام فريقه للتعويض في إشــارة إلى 
تواضــع مســتوى أندورا بقولــه “لدينا الفرصة 

لانتقال إلى أمر آخر بسرعة”.
وحــارس  الفرنســي  المنتخــب  قائــد  وانتقــد 
بقولــه:  فريقــه  أداء  لوريــس  هوغــو  مرمــاه 
“مــن الصعب التطلع إلــى الفوز في المباريات 
إذا لــم نبحــث عــن صناعة الفرص والتســديد 
باتجاه المرمى”، وذلك على الرغم من إشراك 
مــن  مؤلفــا  ناريــًا  هجوميــًا  ثاثيــًا  المــدرب 

كيليان مبابي وأوليفييه جيرو وغريزمان.
وبحســب موقــع “أوبتــا” لإلحصائيــات، فــإن 
المنتخــب الفرنســي لــم يســدد أي كــرة بيــن 
الخشــبات الثــاث طــوال المبــاراة، ، وهــو مــا 

يحصل له للمرة األولى منذ 10 سنوات.
وانفــردت تركيــا بصــدارة المجموعــة الثامنة 
متقدمة بفارق ثاث نقاط عن كل من فرنسا 
وإيســلندا علمــًا بأن صاحبــي المركزين األول 

والثاني يتأهان مباشرة إلى النهائيات.
وكان المنتخب الفرنســي بطل العالم، استهل 
مشــواره فــي التصفيــات بفوزيــن عريضيــن 
علــى مولدافيــا 1-4 ثــم إيســلندا -4صفــر في 
أمــام  يســقط  ان  قبــل  الماضــي  آذار/مــارس 

تركيا أقوى منافسيه في المجموعة.
المثالــي  المنافــس  أنــدورا،  منتخــب  ويمثــل 
للمنتخب الفرنســي لكي يعــوض خيبة األمل 
ومدربــه  جماهيــره  يصالــح  لكــي  االخيــرة 
الــذي قــال بعــد المبــاراة ضــد تركيــا “لــم نكن 
جيديــن مــن الناحيــة الدفاعية وغيــر فَعالين 
مــن الناحيــة الهجومية. من النادر أال يســجل 

المنتخــب الفرنســي، لكننــا واجهنــا صعوبــات 
ضد تركيا ولم تسنح لنا أي فرصة”. 

وأضــاف “إنهــا مبــاراة للنســيان، قمنــا بجميــع 
األمور بشكل سيئ”.

تغييرات حتمية
الــى  ســيلجأ  ديشــان  بــان  الظــن  وأغلــب 
اجــراء تغييــرات على تشــكيلته ال ســيما بعد 
االنتقــادات التــي وجههــا إلــى العبيــه. وقــد 

أومتيتــي  برشــلونة صامويــل  يدفــع مدافــع 
ثمن ذلك لصالح زميله في الفريق الكاتالوني 
كليمــان النغليــه، وقــد يتخلــى لــوكاس ديني 
فــرالن  األيســر  الظهيــر  لصالــح  مركــزه  عــن 

مندي.
وفي الوسط قد يشرك ديشان بليز ماتويدي 
أو تانغي ندومبيلي بدالً من موسى سيسوكو 
ليلعــب إلــى جانب بول بوغبــا علمًا بأن نغولو 

كانتي يغيب بداعي اإلصابة.
وترسم عامة استفهام حول مشاركة كيليان 
مبابــي الذي بــدا متعبًا ضد تركيــا وربما يلجأ 
ديشــان إلى إراحته وإشــراك مهاجم إشبيلية 
وســام بن يدر الذي شــارك في أواخر المباراة 

ضد تركيا.
تقــام  التــي  األخــرى  المباريــات  أبــرز  وفــي 
الثاثاء ضمن التصفيات، تســتضيف بلجيكا 
المنتخــب   ،2018 روســيا  مونديــال  ثالثــة 
اإلســكتلندي ضمن المجموعة التاســعة، بينما 
تســتضيف ألمانيا اســتونيا ضمــن المجموعة 

الثالثة.

وكاالت

بعد السقوط.. فرنسا تبحث عن التعويض

سقوط مدوي لبطل العالم أمام تركيا

وكاالت

األمــم  دوري  نهائــي  مبــاراة  خــال 
األوروبيــة، التي انتهت بفوز البرتغال 
المدافــع  فوجــئ   ،1-0 هولنــدا  علــى 
ليخــت،  دي  ماتيــس  الهولنــدي، 
بطلــب مفاجــئ مــن النجــم البرتغالــي 

كريستيانو رونالدو.
وطلب رونالدو من دي ليخت االنتقال 
إلــى فريــق يوفنتــوس اإليطالي الذي 
يلعــب لــه، وذلك بعــد انتهــاء المباراة، 
التــي توج فيها البرتغال بأول نســخة 

من البطولة األوروبية الجديدة.

وقــال مدافــع فريق أياكــس الهولندي 
بعــد المبــاراة فــي تصريحــات نقلتهــا 
“طلــب  اإلســبانية:  “مــاركا”  صحيفــة 
مني رونالدو أن أذهب إلى يوفنتوس، 
تفاجــأت بهذا الطلب ولذلك ضحكت، 

لم أفهمه في البداية”.
وأضــاف: “أنــا ذاهــب لقضــاء عطلتــي 
اآلن، ســأفكر في األفضل لي ثم أقرر، 
من المهم لاعب شاب أن يجد فرصة 
اللعب، هذا هو الشيء الوحيد المؤكد 

عندي”.

محامي متهمة نيمار يدرس التخلي عنهادي ليخت يتفاجئ بطلب رونالدو
كشــفت تقاريــر صحافيــة برازيليــة أن محامــي عارضــة األزيــاء التــي تتهم نيمــار، نجم 
فريق باريس ســان جرمان الفرنســي، باغتصابها، يدرس التخلي عن الدعوى في حال 

لم تقدم موكلته أدلة إضافية على ما تدعيه.

االلكترونــي  وان”  “جــي  موقــع  وكشــف 
غارســيا  دانيلــو  المحامــي  أن  البرازيلــي 
أنــدرادي الــذي تولــى الملف هذا األســبوع، 
ينتظــر أن تعــرض عليــه الشــاكية ناجيــا 
مضمــون  ســوزا  دي  منديــش  ترينــدادي 
شــريط مصــور مدتــه ســبع دقائــق ســّجل 
النجــم  وبيــن  بينهــا  الثانــي  اللقــاء  خــال 

البرازيلي في باريس.
وتداولت وســائل إعــام برازيليــة ومواقع 
التواصل االجتماعي جزءا قصيرا من هذا 
الشريط، يظهر فيه خاف بين أغلى العب 
فــي العالــم وعارضــة األزيــاء التــي تقــوم 
بصفعــه، بينمــا يــرد هــو بدفعهــا ومحاولــة 

إبعادها عنه.
وبحســب “جــي وان”، تؤكــد دي ســوزا أن 
الشــريط الكامل يتضمــن أدلة كافية إلدانة 

نيمار.

وســبق لمحامــي دي ســوزا أن تخلــوا عــن 
بشــكوى  بدايــة  تقدمــت  ألنهــا  القضيــة 

اعتداء جسدي ولم تشر إلى االغتصاب.
وأدلــى الطرفــان بشــهادتهما الــى الشــرطة 
التقاريــر  أفــادت  مــا  بحســب  الجمعــة، 
الصحافيــة البرازيلية، علما بأن نيمار ينفي 
تهمــة االغتصــاب الموجهــة إليــه، متحدثــا 
عــن “فــخ” نصب لــه. أما دي ســوزا، فأكدت 
أنهــا كانــت معجبــة بالمهاجــم الدولي الذي 
الــى  البرازيــل  مــن  انتقالهــا  تكاليــف  دفــع 
فرنســا، وترغب في ممارســة الجنس معه، 

لكنه كان عدائيا وقام “بضربها”.
وأتــت هــذه القضية في خضــم تحضيرات 
فــي  بــاده  منتخــب  مــع  للمشــاركة  نيمــار 
تســتضيفها  التــي  أميــركا  كوبــا  بطولــة 
البرازيل بين 14 يونيو والســابع من يوليو، 
إلصابــة  األســبوع  هــذا  يتعــرض  أن  قبــل 

خطــرة فــي الكاحل ســتبعده عــن الماعب 
أربعة أســابيع بحســب ما أكد ناديه باريس 

ســان جرمــان، مــا ســيؤدي الــى غيابــه عــن 
البطولة األميركية الجنوبية.

لقطة تجمع المحامي مع موكلته أثناء خروجهما من المحكمة

وكاالت
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متعطش للمزيد
ا وال يزال متعطًشا لحصد المزيد من األلقاب الدولية، وذلك بعد  أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه ال يفّكر باالعتزال دوليًّ
قيادتــه منتخــب بــاده إلــى التتويــج بلقب النســخة األولى من وري األمــم األوروبية في كرة القدم بالفوز علــى هولندا 1 - صفر يوم 

األحد في بورتو.

 وكان نجــم يوفنتــوس اإليطالــي قــد قــاد منتخــب بــاده الــى المباراة 
النهائيــة بتســجيل “هاتريــك” الفــوز فــي نصــف النهائــي على سويســرا 
)1-3(، رافًعــا رصيــده إلــى 88 هدًفــا فــي 158 مبــاراة دوليــة، قبــل أن 
ياقي هولندا ويهزمها بهدف لغونسالو غيديش مهاجم فريق فالنسيا 

اإلسباني.
وهو اللقب الدولي الثاني للبرتغال بعد تتويجها بكأس أوروبا 2016.

 وقال رونالدو لشبكة “أر تي بي” المحلية “أحرزت البرتغال ألقاًبا مهمة 
مثــل كأس أوروبــا 2016 واآلن دوري األمــم األوروبيــة. قد يبدو األمر 

سها لكنه صعب، فاألمر يحتاج إلى الكثير من التفاني والتصميم”.
 وأضــاف “طالمــا أتمتــع بالقوة والتصميم، ســأواصل الدفــاع عن ألوان 

البرتغال. عندما أكون في صفوف المنتخب أشعر بأني في بيتي”.
وكان رونالــدو )34 عاًمــا( الاعــب الوحيــد فــي التشــكيلة البرتغاليــة 
المتوجة يوم األحد، الذي شــارك في نهائي كأس أوروبا 2004، والذي 

خسره منتخب باده على أرضه أمام اليونان صفر - 1.
وتابع نجم يوفنتوس “أنا في صفوف المنتخب منذ 16 عاًما وما زلت 
أشعر بالحماس ذاته عندما كنت في الثامنة عشرة. أبذل دائًما قصارى 
جهــدي والشــعب البرتغالــي يقــف الى جانبــي وبالتالي أريد أن أشــكره 

على حماسته تجاهي”.
أضــاف “أحــاول رد الجميــل مــن خــال تقديم عروض جيدة، تســجيل 

األهداف ومساعدة البرتغال على إحراز الكؤوس”.

وكاالت

كريستيانو رونالدو
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وكاالت

أعلــن منتخــب فنزويا لكــرة القدم تعيين مدرب كولومبيا الســابق فرانشيســكو 
ــا قبيل انطــاق بطولة كوبا أميــركا المقررة في  “باتشــو” ماتورانــا مستشــاًرا فنيًّ

البرازيل نهاية األسبوع الحالي.

 ونشــر المنتخــب الوطنــي بياًنــا علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعي جــاء فيه 
“حصــل المنتخب على مســاعدة قيمة. 
ماتورانــا  “باتشــو”  فرانشيســكو  انضــم 
إلــى الطاقــم الفنــي للمنتخــب الوطنــي 

في منصب المستشار الفني”.
وتــم اإلعــان عــن التعاقد مــع ماتورانا 
ــا علــى منتخــب  بعــد فــوز فنزويــا وديًّ
الواليــات المتحــدة األميركيــة -3صفــر 
تحضيــًرا  أوهايــو  سينســيناتي،  فــي 

للمسابقة القارية.
 ويســتهل المنتخــب الفنزويلــي تحــت 
دودامــل  رافايــل  مدربــه  إشــراف 
مشواره في كوبا أميركا السبت المقبل 
أليغــري.  بورتــو  فــي  البيــرو  بمواجهــة 
قبــل أن يلتقــي البرازيــل وبوليفيــا فــي 

منافسات المجموعة األولى.
 وســبق لماتورانــا )70 عاًمــا( أن أشــرف 
علــى تدريــب منتخــب كولومبيــا خال 
مونديالــي 1990 و1994، وفــاز بلقــب 
بطولــة كوبــا أميــركا العــام 2001 التــي 
اســتضافتها باده، وهــو اللقب الوحيد 

لكولومبيا في هذه المسابقة.
 وعلى صعيد األندية أحرز ماتورانا لقب 
كوبــا ليبرتادوريــس مــع فريــق أتلتيكو 
ناســيونال دي ميدييــن الكولومبي عام 
الماعــب  عــن  يبتعــد  أن  قبــل   ،1989
فــي الفتــرة األخيرة وتتلخــص تجربته 
علــى مقاعــد المدربيــن منذ عــام 2012 
بمرور ســريع مع فريق أونسي كالداس 
الكولومبي العام 2017 بدون أن يحقق 

النجاح معه.

فنزويال تستعين بماتورانا

وكاالت

بلغــت إنجلتــرا، الــدور قبــل النهائــي فــي آخــر بطولتيــن كبيرتيــن، لكن 
المــدرب جاريــث ســاوثجيت قــال إن عــدم الوصــول إلــى نهائي كأس 
العالــم لكــرة القــدم ودوري األمــم األوروبية، ترك التشــكيلة في حالة 

من عدم الرضا.

 وفازت إنجلترا بركات الترجيح 
المركــز  لتحتــل  سويســرا،  علــى 
الثالــث فــي النســخة األولــى مــن 
دوري األمــم، وجــاءت رابعــة فــي 
كأس العالم 2018، عندما خسرت 
أمــام بلجيكا في مبــاراة الميدالية 

البرونزية.
للصحفييــن  ســاوثجيت  وقــال   
بعــد  بالرضــا  يشــعر  منــا  أحــد  “ال 
الوصــول إلــى الــدور قبــل النهائي 
كنــا  كلنــا  متتالييــن.  عاميــن  فــي 

نريد التقدم خطوة”.
إلــى  حاجــة  فــي  “كنــا  وأضــاف   
إنهــاء العام الجيد على المســتوى 

الدولي بأداء قوي”.

مــن  أنــه  ســاوثجيت  وأوضــح 
الجيد أن يشــعر الاعبون أنه كان 

بوسعهم تحقيق المزيد.
وتابــع “نحــن ال نشــعر بالرضــا بمــا 
للمــدرب  بالنســبة  وهــذا  تحقــق، 

يمنحه دفعة قوية”.
وأبــدى أيًضا مــدرب إنجلترا عدم 
رضــاه عن قــرار االتحاد األوروبي 
الميداليــة  علــى  الحصــول  بعــدم 
البرونزيــة في أرض الملعب عقب 

المباراة.
وقال ســاوثجيت “خضنا مواجهة 
علــى تحديــد صاحبــي المركزيــن 
الثالــث والرابع وفزنا، ولم نحصل 

على الميداليات أمام مشجعينا”.

غضب إنجليزي

مستقبــــــل غــامـــض
يــدرك دانــي روز التكهنات حول رحيله عن توتنهام هوتســبير لكن في الوقت 
الذي قال فيه مدافع إنجلترا إنه لم يتحدد بعد أي شيء حول مستقبله فإنه 

أكد جاهزيته للتعامل مع ما سيحدث في الفترة المقبلة.

 ويرتبط روز، الذي انضم إلى توتنهام 
قادًمــا مــن ليــدز يونايتــد فــي 2007، 
بعقــد مــع ناديــه الحالــي حتــى 2021 
بعدمــا شــارك فــي 37 مبــاراة فــي كل 

المسابقات هذا الموسم.
 ويعتقــد الاعب البالــغ عمره 28 عاًما 
أن سياســة توتنهــام فــي التعامــل مــع 
ضمــن  تجعلــه  ربمــا  الكبــار  الاعبيــن 

الراحلين.
وأبلغ روز شــبكة ســكاي ســبورتس ”ال 
أعــرف مــا يحملــه المســتقبل بالنســبة 
أســلوب  وأعــرف  عمــري  أعــرف  لــي. 
النــادي فــي التعامل مع عمر معين من 

الاعبين إذ ربما يلجأ إلى البيع“.
اســمي  أن  ا  ســرًّ ”ليــس  وأضــاف   
وســأنتظر  الراحليــن  بأســماء  ارتبــط 
فــي األســابيع القليلــة المقبلــة لمعرفة 

شــيء  ألي  جاهــز  أنــا  ســيحدث.  مــا 
يحدث“.

 ورغــم عــدم تعاقــد توتنهــام مــع أي 
العــب في آخــر فترتي انتقــاالت فإنه 
بلــغ نهائــي دوري أبطــال أوروبــا قبــل 
أن يخســر أمــام ليفربــول فــي مبــاراة 

خاضها روز في التشكيلة األساسية.
 وقــال روز ”هــذا الموســم لعبــت فيــه 
كثيــًرا بعــض الشــيء وكان جيــًدا. أنــا 
فخور بما فعلته على المستوى الفردي 

ا بما حققه النادي“. وأنا سعيد جدًّ
 وأضــاف ”عانينا من بعض الصعوبات 
فلم نضم أي العب ولعبنا في ويمبلي 
)أثنــاء بنــاء ملعب جديــد( وأعتقد أن 
النــادي والاعبيــن أظهــروا شــخصية 
رائعــة. نحن في موقف جيد للموســم 

داني روزالمقبل“.

وكاالت

وكاالت

ا لجماهير الســامبا،  زّف تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، نبأ ســاّرّ
حول اإلصابة التي تعرض لها آرثر ميلو العب خط الوسط. 

واضطــر ميلــو للخــروج مــن أرض 
ا، بعد  الملعــب أمام هنــدوراس وديًّ
تعرضــه إلصابة في الركبة اليمنى، 
وخــرج محمــوالً علــى النقالــة وهو 

يبكي في الدقيقة 30. 
تصريحــات  خــال  تيتــي،  وقــال   
نقلتهــا صحيفة مونــدو ديبورتيفو 
“تحدثــت مع آرثر ميلو وهو بخير، 

كانت مجرد ضربة”. 
الطبيــب  أن  تيتــي،  وأوضــح   

ســُيجري  الســمار  رودريجــو 
اختبــارات عديدة علــى ركبة ميلو 
الحالــة  لكــن  احتــرازي،  كإجــراء 
مطمئنة وال يوجد أي سبب للذعر. 
 جديــر بالذكر أن منتخب البرازيل 
حقــق فوًزا عريًضا على هندوراس 
بشــكل  وظهــر   ،)7-0( بنتيجــة 
مطمئــن قبــل بطولــة كوبــا أميــركا 
التــي تقــام علــى أراضــي راقصــي 

السامبا.

شكوك آرثر

نادال يستهدف ويمبلدون
قــال رفائيــل نادال بطــل فرنســا المفتوحة 
علــى  مســابقات  يخــوض  لــن  إنــه  للتنــس 
األراضــي العشــبية قبــل بطولــة ويمبلدون 
علــى  قدرتــه  فــي  يثــق  لكنــه  العــام  هــذا 

المنافسة على لقبه الثالث في لندن.
فــي   12 لقبــه  اإلســباني  الاعــب  وحصــد 
روالن جــاروس بعدمــا فاز علــى دومينيك 
تيــم األحــد ليصبــح علــى ُبعــد لقبيــن مــن 
الرقم القياســي لروجر فيدرر البالغ 20 لقًبا 

في البطوالت األربع الكبرى.
 وســيعود الاعب البالغ عمره 33 عاًما إلى 
مايــوركا للحصــول علــى فتــرة راحــة قبــل 
التوجــه إلــى ويمبلــدون فــي نهايــة الشــهر 

الجاري.
 2008 بلقــب ويمبلــدون فــي  نــادال  وفــاز 
منــذ  متباينــا  ســجا  يملــك  لكنــه  و2010 
ذلــك الحيــن رغم الوصــول إلى الــدور قبل 

النهائي العام الماضي.
نوفــاك  أمــام  خســر  الــذي  نــادال،  وقــال 
ديوكوفيتــش في الدور قبــل النهائي العام 

الماضــي، للصحفييــن فــي باريــس ”أعــرف 
أنــي لعبت بشــكل رائع العــام الماضي. كان 
بوسعي أن أكون قريًبا من الفوز بلقب آخر 

هناك“.

وأضاف ”كما يعرف الجميع أنا أحب اللعب 
علــى العشــب. وكمــا يعــرف الجميــع ليــس 
اللعــب ألســابيع عديــدة متتاليــة  بوســعي 
كما كنت أفعل منذ عشــر ســنوات أو ثماني 

سنوات.
”لذا لن ألعب قبل ويمبلدون. الخبرة تقول 
إن االستعداد الجيد يحتاج إلى مران جيد 
وربمــا خــوض مباراتيــن أو شــيء مــن هذا 

القبيل قبل الذهاب إلى هناك“.
وعانى نادال من إصابات في الركبة خال 
مســيرته وغــاب عــن ويمبلدون فــي 2009 
و2016 كمــا تعــرض لمشــكات فــي الركبة 
قبل فرنســا المفتوحة هــذا العام لكنه لعب 

وحصد اللقب.
وقال نادال ”بكل أمانة في آخر عامين في 
ويمبلدون شــعرت أنــي أصبحت قريًبا مرة 

أخرى.
”فــي العــام الماضــي كنت على بعــد خطوة 
واحــدة مــن النهائــي. شــعرت أن بوســعي 
التنافــس في الفترة األخيرة فلماذا أحتاج 

إلى تغيير هذا األمر؟“
وأضــاف ”مــا يمنحنــي فرصــة أكبــر هــو أن 
أكون في حالة صحية جيدة وبشــكل أهم 

من خوض العديد من المباريات“.

رفائيل نادال

وكاالت

فيراري يعتزم الطعن بعد “السرقة”
قــال فيــراري إنــه يعتــزم تقديــم طعــن على عقوبــة زمنية 
كلفت سيباســتيان فيتل خسارة سباق جائزة كندا الكبرى 

ببطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات.
 واعتبــر فيــراري أن فيتــل هــو ”الفائــز الحقيقي“ بالســباق 

وأن المراقبين ”سرقوا“ الفوز من السائق األلماني.
وعبــر فيتــل خــط النهايــة فــي المركــز األول لكنــه عوقــب 
بإضافة خمس ثوان إلى زمنه بسبب عودة غير آمنة على 

الحلبة بعد الخروج عن المسار.
ومع تعرضه للضغط من لويس هاميلتون سائق مرسيدس 
خرج فيتل عن المسار في اللفة 48 وعندما عاد كان أمام 
السائق البريطاني الذي اضطر للخروج عن مسار الحلبة.

وعبــر هاميلتــون خــط النهاية فــي المركز الثانــي لكنه فاز 
بالسباق بسبب هذه العقوبة.

وقال فيتل بطل العالم 4 مرات غاضًبا عبر دائرة االتصال 
مع فريقه ”إنهم يسرقون الفوز مني“.

ــا يجــب أن تكــون أعمــى تمامــا لكــي  وأضــاف ”ال ال ال. حقًّ
تجعلنــي أتركــه يتجاوزني وال أســيطر على الســيارة. أين 

من المفترض أن أذهب؟“

وأمــام فيــراري 96 ســاعة لجمع أدلة حيوية ولحســم قرار 
التقدم بطعن.

وقــال فيتــل لمحطــة ســكاي ســبورتس ”هــذا النــوع مــن 
القرارات ال يجعل رياضتنا شعبية. أليس كذلك؟

  ”  يريد الناس مشــاهدتنا في السباقات وأتمنى أن يستعيد 
هــذه  اتخــاذ  المؤســف  ومــن  بالرياضــة  الشــغف  النــاس 

القرارات الهزلية“.
واعتبر ماتيا بينوتو رئيس فيراري فيتل   ”  الفائز الحقيقي 

بالسباق“.
وقال ”إذا نظرت إلى المدرجات أعتقد إن كل المشــجعين 
ولــم  خاطئــا  شــيًئا  يفعــل  لــم  سيباســتيان  أن  يعتقــدون 
يتعامل بنية ســيئة. ظل متصدًرا واجتاز خط النهاية أوالً 

وبالنسبة لنا هو الفائز الحقيقي“.
وتابــع ”نحــن انتصرنــا اليــوم وأعتقــد بــكل أمانــة أننــا كنــا 

األسرع في الحلبة وهذا هو المهم“.
فــي تعليقــه   2009 العالــم  باتــون بطــل  وقــال جينســون 
لمحطــة ســكاي ســبورتس ”مــن المحبــط أن نــرى صراعــا 
حقيقيــا بيــن ســائقين رائعيــن مــن أبطــال العالم ثــم يظهر 

مراقبو السباق ويسلبوننا كل هذا“.
وعّزز هاميلتون صدارته لبطولة السائقين إذ رفع رصيده 
زميلــه  علــى  نقطــة   29 بفــارق  متقدمــا  نقطــة   162 إلــى 

فالتيري بوتاس و62 نقطة أمام فيتل.
كمــا واصــل مرســيدس تصدره لبطولــة الصانعيــن برصيد 
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أعلــن مجلــس إدارة شــركة VIVA البحريــن عــن تعييــن الرئيــس التنفيــذي نــزار 
بانبيلــه فــي منصــب اعتبــاًرا من بداية شــهر يونيــو 2019، ليحل محــل محمد آل 
خشــيل، الرئيس التنفيذي المكلف للشــركة الذي تم تعيينه بداية هذا العام بعد 

ترقية المهندس عليان الوتيد وانضمامه إلى مجموعة االتصاالت السعودية.

 15 عــن  تزيــد  خبــرة  بانبيلــه  ويمتلــك 
عاًمــا، منهــا أكثــر مــن 10 ســنوات فــي 
مــع  وباألخــص  االتصــاالت  قطــاع 
 )STC( مجموعــة االتصاالت الســعودية
عمــل  حيــث  البحريــن،   VIVA وشــركة 
فــي عــدة مناصــب لمدة 5 ســنوات منذ 
بدايــة تأســيس شــركة VIVA فــي عــام 
2009 مــن أبرزها منصــب رئيس قطاع 
النواقل واألعمال، وكان له دور رئيسي 

في إنشاء والشركة و كذلك في إطالق 
خدمــات VIVA لقطــاع األعمال في عام 

 .2012
 باإلضافــة إلــى ذلــك، تولــى المهنــدس 
بانبيلــه عــدة مناصــب كعضــو مجلــس 
إدارة فــي شــركات مختلفــة، كما شــغل 
أدواًرا قياديــة فــي قطاعــات متعــددة 
مــن  الماضيــة والتــي  الســنوات  خــالل 
أبرزهــا رئاســة شــركة البحــري للبضائــع 

الوطنــي  الناقــل  تعتبــر  التــي  الســائبة 
العربيــة  المملكــة  فــي  البحــري  للنقــل 
الشــركات  أهــم  مــن  وهــي  الســعودية 
الرائــدة فــي مجــال النقــل والخدمــات 

اللوجستية على مستوى العالم. 
يذكــر أن بانبيلــه حاصــل علــى شــهادة 
البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائية 
القــرى  أم  جامعــة  مــن  والحاســوب 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد 
القيــادة  برامــج  مــن  العديــد  اســتكمل 
الجامعــات  مــن  عــدد  فــي  التنفيذيــة 
برنامــج  أبرزهــا  العالميــة  المرموقــة 
اإلدارة العامة GMP من جامعة هارفرد 

في الواليات المتحدة األميركية.

الوكيــل  موترســيتي،  شــركة  حصلــت 
الحصــري لســيارات شــيري فــي مملكــة 
البحريــن علــى جائزة التميــز في تنمية 
حضورهــا  عنــد   2018 لعــام  الســوق 
المؤتمر الســنوي العالمي لوكالء شيري 
لعام 2019 الذي أقيم في مدينة نينغبو 

الواقعة في جمهورية الصين.
 تضمــن المؤتمــر العديــد مــن األنشــطة 
شــنغهاي  معــرض  إلــى  زيــارة  منهــا 
الدولــي للســيارات لعــام 2019 ومينــاء 
قيــادة  وتجــارب  تشوشــان  نينغبــو- 
للعديــد مــن ســيارات شــيري الجديــدة 
وعرض متنقل لسيارة EXEED وجولة 
فــي مدينــة نينغبــو بجانــب العديــد من 
االجتماعــات والحلقات الدراســية التي 
ومفاهيــم  شــيري  ســيارات  تناولــت 

التسويق الرقمي.
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأشــاد   
موترســيتي، وليــد كانــو بهــذه الجائزة، 
شــركة  بيــن  التعــاون  “بــدأ  قائــالً: 

 14 منــذ  شــيري  وعالمــة  موترســيتي 
عاًما عندما تم توفير عالمة شيري في 
المملكــة عــام 2005 ومنــذ ذلــك الوقت 
وهــي تشــهد حالة من التطور المســتمر 
وتثبــت نفســها كعالمة موثــوق بها في 

رؤيــة  تمحــورت  البحرينيــة.  الســوق 
موترســيتي منذ التأســيس حول تلبية 
احتياجات الســوق المحليــة، وذلك من 
خــالل توفيــر عالمــات مختــارة بشــكل 
اســتراتيجي وتقديــم خدمــات مــا بعــد 

البيع الحاصلة على عدة جوائز. وتأتي 
هذه الجائزة لترســخ جهودنــا المبذولة 
لإليفــاء بمتطلبــات الســوق البحرينيــة 
ولتعميــق الثقــة بيننــا وبيــن مجموعتنا 

العالمية من عالمات المركبات”.

االتصــاالت قطــاع  فــي  ســنوات   10 عــن  تزيــد  خبــرة 

رئيس “موترســيتي” يشــيد بالتعــاون مع الشــركة الصينية

ا VIVA تعّين نزار بانبيله رئيًسا تنفيذيًّ

“شيري” البحرين تحصد جائزة التميز في تنمية السوق

قامــت رئيســة الجامعــة األميركية بالبحرين ســوزان ساكســتون بغرس أولى 
النخــالت فــي الحــرم الجامعــي الــذي يمتــاز بمســاحاته الخضــراء الشاســعة، 
ومبانيــه المصممــة وفــق أحدث المعاييــر العصرية، على غــرار الجامعات في 
الواليــات المتحــدة األميركيــة. ومن المزمع أن تســتقبل الجامعة الواقعة في 
منطقــة الرفــاع الطالب في ســبتمبر المقبل، حيث تقــّدم لهم تجربة متكاملة، 
توفــر المناهــج التعليمية المتطــورة، وتركز على تحقيــق مخرجات أكاديمية 
ممتازة، عبر توظيفها ألمع األكاديميين. كما تهدف إلى االرتقاء بمكانة مملكة 

البحرين كوجهة تعليمية رائدة على مستوى منطقة الشرق األوسط.

الجامعة األميركية تغرس أولى نخالت الحرم الجامعي

للتواصل: 17111509

تطــرح “زيــن البحريــن”، شــركة االتصــاالت الرائدة في مملكــة البحرين واألولى فــي مجال التكنولوجيــا الرقمية، أجهزة 
الخدمــة الذاتيــة “Smart Branch”، وذلــك بعــد النجــاح الباهــر الــذي حققــه تطبيــق زيــن البحريــن اإللكترونــي المطــور 
والتحــول الرقمــي الــذي شــهدته زيــن البحرين في قنــوات التواصل الرقمي وذلك لالســتمرار في تقديــم خدمات مميزة 

للعمالء. 

شــركة  أول  البحريــن  زيــن  تعتبــر   
اتصــاالت فــي مملكــة البحريــن تمتلك 
بإمكانهــا   ”Smart Branch“ أجهــزة 
 eSIM و   SIM بطاقــات  اســتخراج 
بطريقــة ذاتية وبكل ســرعة وأريحية. 
 Smart Branch هذا وســتمكن أجهزة
العميــل مــن اختيــار الباقــات واختيــار 
القريــب  وفــي  المتوفــرة.  األرقــام 
زيــن  فــروع  ســتكون جميــع  العاجــل، 
 Smart“ بأجهــزة  مجهــزة  البحريــن 

.”Branch
أجهــزة  تتميــز  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة   

البحريــن  لزيــن   ”Smart Branch“
بتمكينها العمالء من إمكانية استبدال 
بطاقات SIM وإنشاء رموز االستجابة 
الســريعة )QR( لنظــام eSIM وعــرض 
أحدث أجهــزة زين البحرين المتوفرة، 
كل هــذا مــن خــالل الشاشــة التفاعلية 
التــي تدعم قراءة البطاقة الشــخصية 
الذكيــة للبحرينيين والمقيمين وتتيح 
ميزة التحقق من خالل بصمة اإلصبع.

شــركة  مــع  البحريــن  زيــن  تعاونــت   
الدفــع الدوليــة )PIE( وكريــدي مكــس 
الذاتيــة  الخدمــة  أجهــزة  لتدشــين 

تمكــن  والتــي   ”Smart Branch“
معامالتــه  إجــراء جميــع  مــن  العميــل 
شــركة  هــي   )PIE( واحــد.  مــكان  فــي 
رائــدة متخصصــة فــي حلــول مبتكرة 
الهاتــف  عبــر  والدفــع  المســبق  للدفــع 
مــن  مرخصــة   )PIE( شــركة  النقــال. 
 )CBB ( قبــل بنــك البحريــن المركــزي
وتوفــر جميــع الحلــول للدفــع مــن غير 
الحاجــة إلــى األوراق النقديــة بمــا في 
ذلك أنواع مختلفة من منتجات الدفع 
المســبق لقطاع االتصاالت والقطاعات 

المصرفية.

“زيـــن” البحريــن تقــّدم أجهــزة الخدمــة الذاتيـــة

انطــالق فعاليــــة Dub Drive الخليــــج 7 فبرايــــــر
أكـــــــبـــــــر تــــــجــــــّمــــــع لــــــــســــــــيــــــــارات فــــــولــــــكــــــس واجــــــــــــــن فـــــــــي الـــــعـــــالـــــم
 Dub Driveكشــفت شــركة فولكــس واجــن الشــرق األوســط واألعضاء في نــادي دول مجلس التعــاون الخليجي أخيًرا عــن موعد إقامة فعاليــة

الخليج 2020 التي تشهد إقباالً واسًعا في منطقة الشرق األوسط. 

وجــرى الكشــف عــن هــذا الموعــد علــى الهــواء 
مباشــرة عبــر المنصــة الدوليــة الرئيســية خالل 
فعالية فورثيرســي تريفيــن التي تعتبر بدورها 
أكبر تجّمع لســيارات فولكس واجن في العالم، 
وبذلــك بــدأ العّد التنازلــي لموعد إقامــة فعالية 
Dub Drive الخليج 2020 لتكون األفضل على 

اإلطالق. 
 انطلقــت فعاليــة Dub Drive الخليــج فــي عام 
انتشــارها  واصلــت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ   2016
لتصبــح أكبــر تجّمــع لســيارات فولكــس واجــن 
في الشــرق األوسط، ويحضرها عشاق العالمة 
ومــن  المنطقــة  أنحــاء  جميــع  مــن  التجاريــة 
مختلف بلدان العالم أيًضا. وستنطلق الفعالية، 
التــي ُتقــام يومــّي 7 - 8 فبرايــر 2020، بقافلــة 
كبيــرة ســتجوب شــوارع أبوظبــي. وسيشــهد 
الحيــة  الموســيقية  العــروض  المهرجــان  يــوم 

وأكشــاك الطعــام المتنقلــة والســيارات الُمعدلة، 
لعشــاق  مالئمــة  األنشــطة  جميــع  وســتكون 

السيارات والعائالت على حدٍّ سواء. 
فــي  الســيارات  نــوادي   ويطغــى علــى مشــهد 
الشرق األوسط شــغٌف حقيقٌي تجاه السيارات 
الُمعدلــة، كمــا أن وجــود بعــض أكثــر الســيارات 
تميــًزا في المنطقة تعكــس االلتزام الذي يبديه 
مالكــو الســيارات فــي تطويــر طــرازات رائعــة 
وفريــدة من نوعهــا. وكانت النوادي الفائزة في 
فعالية Dub Drive الخليج هذا العام قد مثلت 
منطقة الشــرق األوسط في فعالية فورثيرسي 
تريفيــن التــي ُتعــد أكبــر تجّمــع عالمــي لعشــاق 
فولكــس واجن، والتي وصلت اآلن إلى دورتها 
ا ما يزيد  الثامنــة والثالثيــن وتســتقطب ســنويًّ

على 100,000 زائر من شتى أنحاء العالم. 
 وقالــت مديــر الفعاليــات فــي فولكــس واجــن 

بــأن  “نتشــرف  ماثيــو،:  هانــا  األوســط  الشــرق 
التجاريــة  للعالمــة  عشــقها  المنطقــة  نشــارك 
ونحتفــي بهــا مــع هــذا الجمهــور العالمــي. لقــد 
هــذه  مــن  الرابعــة  النســخة  عــن  اإلعــالن  كان 
الفعاليــة أمــام عشــاق فولكــس واجــن لحظــة 
ا كبيًرا خالل  اســتثنائية بالنســبة لنا. حققنا نموًّ
الســنوات القليلة الماضية حيث أنشئت المزيد 
المعجبيــن  مــن  الكثيــر  وانضــم  األنديــة  مــن 
ا  إلــى مجموعــة نوادينــا. إننــا متحمســون جــدًّ
أن  الرائــع  ومــن  النــوادي  مجموعــة  لمســتقبل 
تحظــى باالهتمــام علــى مســتوى العالــم. وكنــا 
فــي العــام الماضــي قــد رحبنــا بانضمــام المزيد 
 Dub Drive مــن النــوادي الدوليــة إلــى فعاليــة
نــرى الكثيــر منكــم  2020؛ ونأمــل أن  الخليــج 
ينضمــون إلــى فعاليتنــا عــام 2020 في عاصمة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة”.
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تجد عدة حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة.

تناور بعض الشيء قبل التقّيد باإلرشادت 
الطبية.

يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين 
مواهبك.

تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة والمهمة.

تقرر صقل مواهبك أماًل منك الحقًا في تغيير 
مركزك.

قد تمر بيوم من الحزن والقلق، واالضطراب.

يوم جميل واستثنائي بامتياز تكثر فيه الفرص.

كل ما هو مطلوب منك هو عدم الوقوع ضحية 
التسّرع.

تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلبًا 
على وضعك.

حذار استفزاز الناس حولك وُكن متفّهمًا وال 
تعترض.

تعيش غليانًا غير مسبوق، وتكون متحمسًا جدًا.

تطلب من الجميع أن يشاركوك فرحتك التي ال 
توصف.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

11 يونيو

 1770
 المستكشف 

البريطاني جيمس 
كوك يكتشف 

الحاجز 
المرجاني 

العظيم على سواحل 
أستراليا، وهو أكبر تجمع 

للشعاب المرجانية في العالم.

عّبرت ندى بسيوني 
عن سعادتها واعتزازها 

الشديدين بالممثل 
الكندي من أصول 

مصرية مينا مسعود 
بعد مشاركته في بطولة 

فيلم Aladdin على 
أحد مواقع التواصل 

االجتماعي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

للعــام الثالــث علــى التوالي مــع المزيد مــن المــرح واللعب

ختام ناجح لعرض ألعاب الليغو

تزامنــا مــع احتفــاالت عيد الفطر فــي البحرين تم تقديم “عــرض ألعاب الليغو” 
للعام الثالث على التوالي بنجاح كبير بجميع مزايا وابتكارات عالم الليغو الرائع 
تحــت ســقف واحد وذلك في مركز البحريــن الدولي للمعارض والمؤتمرات من 
تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض على مدار خمسة أيام خالل الفترة 
مــا بيــن 5 و9 يونيــو 2019، مــع المالييــن مــن قطــع الليغو ونمــاذج ومنحوتات 
الليغــو الضخمــة، باإلضافة إلى العديــد من الماركات الشــهيرة مثل “نينجاغو” 
و”ســتي” و”دبلــو” و”فرينــدز” و”ســتار وارز”، وذلك وســط أجــواء مليئة بالمرح 
واإلثــارة عنــد االطفــال بابتــكار التحديــات وبنــاء مســارات مليئــة بالعقبــات 

بأسلوب إبداعي وعروض حية رائعة.

بتنوعهــا  العــام  هــذا  نســخة  وتميــزت 
تحتــوي  كونهــا  ســبق،  مــا  عــن  واختالفهــا 
اللعــب،  ومناطــق  القطــع،  مــن  المزيــد 
والتوزيعــات،  والتحديــات،  والنمــاذج، 
باإلضافة إلى األنشطة التي تمحورت حول 
اللعــب، وشــملت بعــض  التعلــم مــن خــالل 
Speech Cham�  المناطــق الجديــدة مثــل :
 Unikittyو The Powerpuff Girlsو pions

.Jurassic Worldو
وتم تقديــم مجموعة متنوعة من التجارب 
الحية والمثيرة ضمت شخصيات من أفالم 
ســتار وورز وديزنــي وغيرها، باإلضافة إلى 
 Redو  Mosaic مثــل  المتنوعــة  المناطــق 
و  Desert Pitو  and Green Brick Pits

 ،The Black and White Pit
كمــا شــملت الفعاليــة على عرض 
ألعــاب الليغــو الحــي، وهو عرض 
مســرحي يجمــع مــا بيــن عناصــر 
مختلفــة مــن الفعاليــة، باشــتراك 
الجمهــور ومنحهــم فرصــة لقــاء 
وتــم  المفضلــة.  شــخصياتهم 
الدمــج بين فنون األداء والفنون 
والمســرح  كالســينما  البصريــة 

لتقديــم عــروض ترفيهيــة على مــدار اليوم 
بمــا فــي ذلــك عــروض الرقــص، والنينجــا، 
وتحديات البناء، وأفالم الليغو والكارتون.

وبهذه المناســبة صرح يوسف محمد الخان 
مديــر إدارة التســويق والترويــج الســياحي 

لهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض قائال : 
“حققــت فعاليــة عــرض ألعــاب الليغــو هــذا 
العــام نجاًحــا هائــال فــي عطلة العيــد، كونها 
تمكنــت من اســتقطاب ما يربو عن 23 000 
زائــًرا مــن البحريــن ودول مجلــس التعــاون 
ألهــداف  انعكاًســا  ذلــك  وُيعــد  الخليجــي. 

فعاليــات  اســتضافة  إلــى  الراميــة  الهيئــة 
فريدة من نوعها تقدم أنشطة مليئة بالمرح 
وتوفــر تجربة متميزة مالئمــة لجميع أفراد 
العائلة، وذلك بغية تنشــيط قطاع السياحة 
في المملكة والمساهمة في تنمية االقتصاد 

الوطني”.

كشــف Jim Ryan الرئيس التنفيذي لقطاع PlayStation في شــركة ســوني، 
.PS4 لن يتعارض مع اإلصدار الحالي PS5 على أن اإلصدار القادم

جــاءت اإلصــدارات الجديدة من منصات األلعاب غالبًا بمميزات مســتقلة عن 
اإلصــدارات الســابقة، والتــي ال تتيح للمســتخدمين تشــغيل األلعاب الخاصة 
أو  األلعــاب علــى اإلصــدارات األحــدث  مــن منصــات  القديمــة  باإلصــدارات 
العكــس، إال أن ســوني فــي طريقهــا لتغيير هذه السياســة مع اإلصــدار القادم 

.PS5 من
 PlayStation ولقــد جــاءت التفاصيل الجديدة عبر الرئيــس التنفيذي لقطاع
في شركة سوني الذي أكد على أن سوني ستقدم ميزة التوافق بين اإلصدار 

.PS5 واإلصدار القادم PS4 الحالي من

PS4 لن يتعارض مع PS5
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 1776
 الكونغرس القاري ينهي مشروع إعالن االستقالل األميركي.

 1930
 القوات العسكرية اإليرانية والتركية تهاجم المنتفضين األكراد.

 1932
محمد علي العابد يتسلم رئاسة سوريا.

 1937
 ستالين يعدم 8 من جنراالت الجيش بتهمة الخيانة العظمى.

2001
تنفيذ حكم اإلعدام بالمسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في والية أوكالهوما.
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تتجــه أعين عشــاق الموســيقى في القاهــرة صــوب دار األوبرا 
المصريــة، لحضور مهرجانها الســنوي المنتظر، والذي يعود 
هذا العــام بتوليفة غنائيــة مميزة تجمع بيــن نجوم الغناء 

وبين أبرز تجارب الموسيقى البديلة.
ويفتتــح مهرجــان األوبــرا الصيفي نســخته الحاليــة بحفل 

منتظــر لفرقة مســار إجباري، مســاء األربعاء المقبــل، والتي 
تعود لجمهورها بالعاصمة بعد غياب طويل عن الحفالت، ويطرب 

الفنان الكبير علي الحجار مسامع محبيه في ثاني ليالي المهرجان.

كشــف الفنان هاني الطباخ أنه يستعد للموســم الرمضاني المقبل 
بـــ 3 أعمال متنوعة، أحدها عمل درامي، والثاني منوعات بالتعاون 
مــع زوجته هيا الشــعيبي، والثالــث برنامج مســابقات، موضحًا 
أن الوقــت مبكر لإلفصــاح عن مزيد من التفاصيــل حول أعمال 
لم يكتمــل فريقها حتــى اآلن، ولكنه جار االســتعداد لها لضمان 

جاهزيتها في الموســم الرمضاني المقبل. وأضاف أنه أشــرف على 
إنتاج مســرحية “عــودة ريا وســكينة”، التي جرى عرضهــا بعيد الفطر 

المبارك، على مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

تحّل الفنانة ريــم مصطفى ضيفة على الجزء الثاني من فيلم 
“والد رزق” المقــرر عرضــه خالل موســم الصيــف المقبل، 
حيث ســتصّور مشــاهدها في الفيلم بعد شــهر رمضان 
مباشــرًة، علمــًا أن المخــرج طــارق العريان يحتــاج نحو 
أســبوعين لالنتهاء من تصوير الفيلم بشكٍل كامل. خاصًة 

وأن فريــق العمــل اضطر للتوقــف خالل الفتــرة الماضية 
بسبب ارتباطات الممثلين بأعمالهم الدرامية الرمضانية. يشار 

إلى أن الجزء الجديد من الفيلم يجمع نفس نجوم من الجزء األول.

والدة رزقاستعدادات الطباخاألوبرا المصرية

طارق البحار | تصوير رسول الحجيري



أشعلت النجمة العالمية تايلور سويفت األجواء خالل مشاركتها فى  «
حفل “Wango Tango concert” للعام 2019، الذي أقيم في كاليفورنيا.

وظهرت سويفت مرتدية فستان جميل جدا الفت لألنظار، بينما  «
اختارت حذاء بسعر إلى 455 جنيهًا إسترلينيًا. وكشفت تايلور أن 

ألبومها يتضمن أغاني تحمل رسائل سياسية.

تقول دراسة جديدة أجرتها جامعتا أكسفورد وإكستر، إن 
كبيرة.  إيجابية  ويمنحنا طاقة  لصحتنا  الــذات جيد  حب 
مقاطع  إلى  باالستماع  قاموا  الدراسة متطوعين  وشملت 
مرور  وبعد  أنفسهم.  مع  التعاطف  على  تشجعهم  صوتية 
11 دقيقة، شهد المشاركون انخفاضا ملحوظا في معدالت 
ــزوا على  ــذيــن ركــ ضــربــات الــقــلــب، مــقــارنــة مــع األفــــراد ال

“ناقدهم الداخلي”.
وقال الباحثون إن معدل ضربات القلب المنخفض يساعدنا 
من  للشفاء  فرصة  أفضل  يمنحنا  الــذي  االسترخاء  على 
المرض. وبقيادة الدكتور أنكه كارل، وهو محاضر في علم 
النفس بجامعة إكستر، قسم الباحثون 135 طالبا جامعيا 
إلى 5 مجموعات، استمعت كل منها إلى مجموعة مختلفة 

من التعليمات.
أحاسيس  على  التركيز  المجموعات  إحــدى  مــن  وُطــلــب 

االهتمام  مــن  بقليل  الجسد،  فــي  والهدوء. مختلفة 
بينما ُوّجه أفراد مجموعة أخرى للتفكير بأنفسهم وأحبائهم 
الثالثة والرابعة  المجموعتان  بصورة إيجابية. واستمعت 
إيجابي  “نموذج  في  األفــراد  تشمل وضع  تسجيالت  إلى 
المجموعة  مــن  وُطــلــب  ذاتــيــا”.  وُمحّسن  تنافسي  ولكنه 
األخيرة تخيل القيام بالتسوق في وضع “محايد عاطفيا”.
Clinical Psycho� “وكشفت النتائج المنشورة في مجلة 
سمعوا  الــذيــن  أولــئــك  قلوب  أن  عــن   ،”logical Science
أقل،  مــرات   3 إلــى  مرتين  بمعدل  تنبض  الحب”،  “رسائل 
مقارنة مع قلوب المجموعة السلبية. وعندما ينبض القلب 
بسرعة كبيرة، يصبح أقل كفاءة في ضخ الدم، وبالتالي 
احتمال  يزيد  مــا  الجسم،  أنــحــاء  جميع  فــي  األكسجين، 
أن حب  أيــضــا  الــدراســة  قلبية. ووجـــدت  بنوبة  اإلصــابــة 
الذات أدى إلى اختالف أكبر بين دقات قلوب المشاركين، 

الناجم  الــمــفــرط،  التعرق  معدل  انخفاض  إلــى  بــاإلضــافــة 
الذين  أولئك  نفسه، شهد  الوقت  والتوتر. وفي  القلق  عن 
معدل  أنفسهم،  تجاه  السلبي  التفكير  على  تشجيعهم  تم 

ضربات قلب مرتفع وتعرق أكبر.
ويعتقد المعد المشارك، ويليام كويكين، أستاذ علم النفس 
توصلت  التي  النتائج  أن  أكسفورد،  جامعة  في  السريري 
إليها الدراسة، تضيف وزنا إلى األبحاث السابقة التي تشير 
الصحة  باضطرابات  للمصابين  بالنسبة  الحب،  فوائد  إلى 

العقلية.

الثالثاء
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لقــد فتــح مهرجــان جائــزة خالــد بــن حمــد للمســرح الشــبابي لألندية الوطنيــة والمراكــز الشــبابية ولــذوي العزيمة الباب واســعا 
أمام ذوي العزيمة لإلبداع في المجال المســرحية وبالفعل أبدعوا وتميزوا وتوســعت مشــاركاتهم وبرزوا في مختلف األعمال 
المســرحية التي تقدمها المســارح األهلية التي تحرص على إشــراك هؤالء المبدعين في مســرحياتها، ونادرا ما ترى مســرحية 
محلية ال يوجد فيها مبدع من ذوي العزيمة، فالصم والبكم اليوم، يحققون انتصارات وانجازات يعجز عن تحقيقها األسوياء، 
وكمــا يقــول الناقــد الدكتــور إبراهيــم غلوم أن المســرح يتطلب من يمارســه أن يقدم طاقــات متعددة، موســيقى، أداء تعبيري، 
رقص، أداء صامت، إخراج، غناء وغيرها. وهذه المشاركات المتعددة مهمة جدا لهذه الفئة التي تستطيع من خاللها أن تثبت 
إنســانيتها وإبداعاتهــا عبــر المســرح أكثــر مــن أي مجال أخر، فالمســرح يعتبــر لذوي االحتياجــات الخاصة حقــل تربية مختلف، 
وســبق وأن حقــق أبنــاء البحريــن جوائــز علــى المســتوى الخليجــي مثــل مســرحية “ســالم جابــر” التي حصــدت أربــع جوائز في 
مهرجان الشارقة المسرحي لذوي اإلعاقة قبل عدة سنوات، حيث حصل الفنان عبدالرحمن بوجيري على جائزة أفضل مخرج، 
وحصلت الفنانة زهرة السباع على جائزة أفضل ممثلة، فيما حصل الفنان محمد دراج على جائزة أفضل ممثل. وحصل عازف 

الكمان علي العليوي على جائزة أفضل موسيقي، وغيرها من اإلنجازات والجوائز.

الصم والبكم يحققون انتصارات وإنجازات على المسرح
ــف ــل ــت ــخ ــة م ــ ــي ــ ــرب ــ ــل ت ــ ــق ــ ــة ح ــ ــم ــ ــزي ــ ــع ــ ــر لــــــــذوي ال ــبـ الــــمــــســــرح يـــعـــتـ

أسامة الماجد

عموما هناك مواهب من ذوي االحتياجات 
الخاصة ال يستهان بها أبدا، وتستطيع أن 
تبدع ليس في مجال التمثيل المسرحي 
وأال  الفن  فــروع  كافة  فــي  إنما  فحسب، 
بداع، ولعل أروع مثال على تبنى هؤالء 
المبدعين من ذوي االحتياجات الخاصة، 
ليونيد  الــروســي  المخرج  بــه  قــام  مــا  هــو 
كــالــيــنــوفــســكــي، فــهــذا الــمــخــرج الــروســي 
الممثلين  بتأسيس فرقة صغيرة من  قام 
األمــر  فــي  زاد  ولكنه  الــصــم،  عــن  للترفيه 
الــفــرقــة من  بــأن جعل أعــضــاء تلك  دقــة 
عشرين  الفرقة  هــذه  وتضم  أيضا،  الصم 
ممثال يقومون بتقديم مختلف الروايات، 
وقد القت الفرقة نجاحا كبيرا في تنقلها 
في مختلف مدن روسيا، حتى أن كثيرا 

من الزوار األجانب، والمشتغلين بالنشاط 
المسرحي على الخصوص كانوا يطلبون 
المسرح  كــان  أينما  الفرقة  تلك  مشاهدة 
العجيب  مــن  ولــيــس  عــلــيــه،  تعمل  الـــذي 
المسرحي  النقد  صحف  بعض  ان  القول 
ــة قــد أثــنــت عــلــى هـــذه الفرقة  ــيـ األوروبـ

العجيبة.
ــل تــكــفــي  ــ ــارئ. وهـ ــ ــقـ ــ ــاءل الـ ــسـ ــتـ ــا يـ ــمـ ربـ
في  اليدين  أو  الوجه  وتعبير  اإليــمــاءات 
نقل أبعاد المسرحية التي يقام بتمثيلها؟ 
وبعبارة أخرى.. هل يمكن إلنسان أصم أن 
ينقل إلى المتفرجين روح الهزل في عمل 

كوميدي؟
لنعلم.. أن هذا األصم يقرأ، فهو يستطيع 
ــمــكــتــوب، وبــعــد  االطـــــالع عــلــى الــنــص ال

يقرأ  تمثيلها  الـــمـــراد  الــفــكــرة  اســتــيــعــابــه 
المشرف على  الذي يقدمه  القيم  التعليق 
ــعــد ذلـــك يسعفه  الـــبـــروفـــات األولـــــى، وب
المخرج فتبدع عبقريته إيماءات جديدة 
البساطة  فيها  للوجه،  جديدة  وأوضــاعــا 
والدقة معا، أضف إلى ذلك أن هناك ملقنا 
التمثيلية يكون  بقراءة فقرات من  يقوم 
فكرة  للمتفرجين  تــشــرح  أن  شأنها  مــن 
التمثيلية  وفــكــرة  حــده،  على  مشهد  كــل 
مجتمعة فيما بعد، ولكن هذا الشرح ليس 
التمثيلية، وإنما وظيفته  من باب تفسير 
فــي األســــاس أن يــخــلــق الــجــو الــعــام آو 

خلفية التمثيلية.
في  المتفرجين  أن  جميل  لــشــيء  ــه  وانـ
بعض مدن اوكرانيا يهرولون إلى مسرح 

الصم، تاركين المسرح الناطق، ولربما كان 
ذلك من قبيل روح الفضول، أي أن الناس 
بها  يعبر  التي  الطريقة  مشاهدة  يــودون 
النجاح  الصم عن مختلف األفكار، إال أن 
إلى  عـــزوه  يمكن  ال  الفرقة  لتلك  الــدائــم 
النقاد  بعض  أن  والواقع  الفضول،  مجرد 
حسابا  نقدهم  فــي  الــفــرق  تلك  حــاســبــوا 
عــســيــرا، ومـــع هـــذا أثــبــتــت تــلــك الــفــرقــة 
األفضل  نحو  تطورت  إنها  بل  صمودها.. 

على الدوام.
ذوي  مــن  المبدعون  الــمــطــاف  نهاية  فــي 
لهم  وحــضــرت  بثبات  يخطون  العزيمة 
شخصيا أكثر من عمل مسرحي، ونتمنى 
أن تستمر مسارحنا األهلية في إشراكهم 

في مختلف األعمال التي تقدمها.

نجاح دائم جوائز وإنجازات

عزيمة وتميز

مشاركات متعددة مواهب ال يستهان بها أبدا.

لماذا يجب حب الذات؟
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اإلمارات تطلق إستراتيجية لتصبح “األسعد عالميا”
اعتمــد مجلــس الــوزراء اإلماراتــي اإلســتراتيجية الوطنية 
لجودة الحياة 2031؛ لجعل دولة اإلمارات رائدة عالميا في 
مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة األســعد 
عالميا. وتهدف اإلستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 
إلــى االنتقــال بدولــة اإلمــارات مــن مفهــوم الحيــاة الجيدة 
فقــط إلــى المفهــوم الشــامل لجــودة الحيــاة المتكاملــة، مــا 
يســاهم في دعم رؤية اإلمارات 2021 ووصوال إلى تحقيق 

أهداف مئوية اإلمارات 2071.

الحيــاة علــى إطــار  الوطنيــة لجــودة  وترتكــز اإلســتراتيجية 
وطني يشــمل 3 مستويات رئيسة “األفراد والمجتمع والدولة” 
وتتضمــن 14 محــورا و9 أهــداف إســتراتيجية تشــمل تعزيــز 
نمــط حيــاة األفــراد مــن خــال تشــجيع تبنــي أســلوب الحيــاة 
النفســية الجيــدة وتبنــي  الصحــي والنشــط وتعزيــز الصحــة 

التفكير اإليجابي كقيمة أساسية وبناء مهارات الحياة.
وترســخ اإلســتراتيجية بمحاورها ومبادراتها أســس المجتمع 
المترابط من خال تعزيز جودة الترابط والعاقات االجتماعية 
في األســرة والمجتمع وتعزيز جودة الحياة الرقمية وتشــجيع 
المجتمعــات الرقميــة اإليجابيــة الهادفــة وتبني جــودة الحياة 
في بيئات التعلم والعمل والتركيز عليها وترسيخ قيم العطاء 

والتعــاون والتضامــن وخدمــة المجتمع وتعزيــز قابلية العيش 
في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها.

وتضم اإلستراتيجية 90 مبادرة داعمة تستهدف أكثر  «
من 40 مجاال ذا أولوية في اإلمارات، ومن أبرز المبادرات 

تطوير أول مرصد وطني لجودة الحياة لدعم اتخاذ القرار 
ووضع السياسات، وسيتم من خالل رصد ومتابعة 

مؤشرات رفع جودة الحياة في الدولة، ورفع تقارير األداء 
لمجلس الوزراء دوريا، وإقامة برامج تدريبية لموظفي 

الحكومة، وإطالق أكاديمية جودة الحياة ألجيال 
المستقبل، إلى جانب تشكيل مجلس وطني لجودة 

الحياة يعنى بإدارة وتنسيق اإلستراتيجية الوطنية.

تــردد صوت احتــكاك عجات باســتيكية 
صغيــرة باألرض في شــارع بمدينة هانيو، 
اليابانيــة  المدينــة  اســتضافت  حيــث 
 60 بعــد نحــو  تقــع علــى  التــي  الصغيــرة، 
كيلومتــرا شــمالي طوكيــو، ســباق الجائزة 

الكبرى لكراسي المكاتب بالباد.
 10 قبــل  مــرة  ألول  الســباق  هــذا  وأقيــم 
تسويوشــي  مؤسســه  واســتلهم  أعــوام 
 1 فورمــوال  ســباقات  مــن  فكرتــه  تاهــارا 

وسباق لومان للتحمل.
بســباق  الفــوز  علــى  فريقــا   55 وتنافــس 
كراســي المكاتــب من خال دفع الكراســي 
للخلــف بأرجلهــم علــى مضمــار يبلــغ طوله 

200 متر. وضم كل فريق ثاثة أعضاء.

وتبادل أعضاء الفرق األدوار  «
للحفاظ على طاقة بعضهم 

البعض، لكن مع ارتفاع نسبة 
الرطوبة في الصيف كان إتمام 

السباق أمرا صعبا حتى بالنسبة 
للمتسابقين األكثر خبرة. وسقط 

البعض من على الكراسي أحيانا 
وأصيبوا بجراح امتزج فيها الدم 

بالعرق، لكن بال دموع.

في اليابان.. دم بال دموع 
في سباق للكراسي فــي خطــوة جريئــة والفتــة، تعرت نحــو 1.8 ألف امــرأة في أيرلندا؛ للمشــاركة في 

سباق للسباحة في البحر.

النســاء  أن  ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  وذكــرت 
تعريــن بهــدف تســجيل رقــم قياســي جديــد 
جمــع  بهــدف  التظاهــرة؛  بهــذه  للمشــاركة 
لعــاج  خيريــة  جمعيــة  لصالــح  األمــوال 
الســرطان. وانضــم لهــذه التظاهــرة الخيريــة 
النســاء اللواتي عولجن من مرض الســرطان 
المــرض  هــذا  يكافحــن  مازلــن  وأخريــات 

وأصدقائهــن،  ألقاربهــن  إضافــة  الخبيــث، 
الاتي انضممن أيضا لدعم المشاركات.

وتمكنت جمعية مكافحة السرطان  «
الخيرية من جمع أكثر 700 ألف 

يورو، من مساهمات المشاركات 
بالتظاهرة، لعالج األطفال الذين 

يعانون مرض السرطان.

دان القضــاء الهنــدي أمس اإلثنين 6 رجال هندوس لصلتهم باالغتصاب الجماعي 
لفتاة مسلمة صغيرة العام الماضي وقتلها في حادثة هزت الهند.

كمــا تمــت تبرئــة متهــم ســابع. ويتــم إجــراء 
قانونــي منفصل بالنســبة لمتهــم ثامن وأخير 
يؤكــد أنــه كان قاصــرا وقــت وقــوع الجريمة 
وســُتعرف  حــدة.  علــى  محاكمتــه  وســتتم 
العقوبــة التــي ســتنزل بالرجال الســتة الذين 
ِدينــوا، فــي وقــت الحــق. وقــد ُيحكــم عليهم 
في الحد األدنى بالســجن مدى الحياة، وفي 
الحــد األقصــى باإلعــدام، كمــا قــال المدعــي 

العــام، موبين فاروقي، في تصريح صحافي 
أمام محكمة باثانكوت )البنجاب، شماال(.

وجاء في تقرير للمحققين أن  «
الفتاة التي تبلغ الثامنة من العمر 

كانت ضحية قرويين من الهندوس 
المحليين كانوا يسعون لترهيب 

قبيلتها من المسلمين الرحل، وهي 
قبيلة باكاروالس؛ إلجبار عناصرها على 

المغادرة.

لهدف نبيل.. مئات النساء يسبحن عاريات!

إدانة 6 هندوس بقتل واغتصاب طفلة مسلمة

نساء يرتدين زيا تقليديا أثناء استراحة حال 
احتفالهن بمهرجان “جوشي” للترحيب بوصول فصل 

الربيع في قرية بومبورات في الوديان الجبلية في 
شمال باكستان )أ ف ب(

تستمر موجة الحر التي تشهد منطقة الخليج العربي، حيث ارتفعت في درجات 
الحرارة قبيل البداية الرسمية لفصل الصيف في 21 من شهر يونيو الجاري.

ويبدو أن صيف 2019 ســيكون مختلفا عن فصول الصيف في األعوام الســابقة، 
حيــث شــهدت بداياتــه ارتفاعــا غير مســبوق في درجــات الحــرارة، خصوصا في 
الكويت التي ســجلت، الســبت، أعلى درجة حرارة في العالم،  بلغت 52.2 درجة 

مئوية.
وفــي الســعودية، ســجلت درجــات الحــرارة فــي محافظــة المجمعــة مــع بدايــات 

دخول الصيف إلى 55 درجة مئوية.
أما العراق، فقد سجلت محافظة ميسان جنوبي الباد رقما قياسيا جديدا بأعلى 

درجة حرارة على وجه األرض، الجمعة، حيث بلغت 55.6 درجة مئوية.
وذكــر موقــع “طقس العرب” أن دول الخليج العربي تعاني مناخا شــديد الحرارة، 
حيُث تامس حاجز 50 درجة على المناطق الداخلية للكويت وشــرق الســعودية 

وجنوب العراق.
كما يســود طقس حار في كل دول الخليج الســاحلية، مع ارتفاع بنســب الرطوبة 

السطحية، مما يزيد الشعور باألجواء الحارة.
وال تختلــف حالــة الطقــس فــي دول المغــرب العربــي، حيث تســيطر موجة حارة 
على كل من تونس وليبيا، مع نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للغبار واألتربة.

بداية عنيفة للصيف.. درجة حرارة غير مسبوقة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مقومات المالجئ

“مواجهــة  بعنــوان  منشــور  حــاز 
الســيارات  مواقــف  الكــوارث: 
بديــل عــن الماجئ” أعلــى معدل 
“البــاد”  إنســتغرام  علــى  تفاعــل 
أمــس. ورأى معظــم المتابعين أن 
المواقف ال تصلح كماجئ بسبب 
ارتفاع درجة الحرارة فيها. وقال 
إن   tariq_blue19@ المســتخدم 
المواقف مكشــوفة مــن الجوانب 
وليــس بها مكيفــات وال فرش وال 

أدنى مقومات الماجئ.

أظهــرت نتائــج تجارب أجراهــا علماء 
جامعــة أريزونا، أن ســوء النــوم وغير 
مســتوى  ارتفــاع  إلــى  يــؤدي  الكافــي 

ضغط الدم.
لدراســتهم  وفقــا  الباحثــون  أجــرى 
التــي نشــروها في الموقــع اإللكتروني 
Psy�  الرســمي للجامعــة، وفــي مجلــة

تجــارب   ،chosomatic Medicine
أعمارهــم  شــخص   300 فيهــا  شــارك 
لديهــم  تكــن  ولــم  ســنة،   21�70
مشــكات صحيــة فــي القلــب. وحمــل 
التجربــة  فــي  المشــتركين  جميــع 
لمــدة أســبوعين جهــازا خاصــا لقياس 

مستوى ضغط الدم كل 45 دقيقة. 

وفي الليل خالل النوم ثبتوا على  «
معصم  كل منهم جهازًا؛ لتحديد 

فعالية مراحل النوم وحساب 
مدتها.أظهرت نتائج هذه التجربة 

ارتفاع مستوى ضغط الدم 
االنقباضي في اليوم التالي لدى 

الذين كان نومهم سيئا في الليل.

أمــس  إندونيســيا  فــي  حــذر مســؤولون 
ثــورات  وقــوع  احتمــاالت  مــن  اإلثنيــن 
جزيــرة  علــى  نشــط  لبــركان  أخــرى 
سومطرة، بعد أن نفث عمودا ضخما من 

الرماد الكثيف وأثار الذعر بين السكان.
وثــار بــركان جبــل ســينابونغ، الذي شــهد 
تزايدا في نشاطه منذ العام 2010، لمدة 
ســحبا  مطلقــا  األحــد،  تقريبــا،  دقائــق   9
 7 لنحــو  ارتفعــت  البركانــي  الرمــاد  مــن 
كيلومترات في الســماء. ولم يتم اإلباغ 
عن وقوع مصابين بســبب ثورة البركان، 
لكــن مســؤولين يراقبــون نشــاطه حذروا 

من احتمال ثورته مرات أخرى.
فــي  مراقبــة  موقــع  فــي  عالــم  وقــال 
ومــن  البــركان  ثــورة  “بعــد  ســينابونغ: 
صباحــا،   06:00 وحتــى  الليــل  منتصــف 

وقعت بعض التوابع”.

ولم تغير السلطات من مستوى  «
التحذير في المنطقة، لكنها حثت 

السكان على استخدام األقنعة 
والبقاء في منازلهم؛ لتجنب أثر 

تناثر الرماد البركاني.

سوء النوم يسبب 
ارتفاع ضغط الدم

تحذير من ثورات جديدة 
في “بلد البراكين” اتخــذ الممثــل األميركــي بــراد بيــت قــرارا قانونيــا صارمــا بشــأن عالقتــه مــع الممثلــة 

األميركية أنجلينا جولي، والمنفصل عنها منذ سنوات.

واســتصدر بيــت إنــذارا بحــق جولــي بعــد 
دعــوى  رفــع  مــن  ســنوات  ثــاث  مــرور 
“ميــرور”  صحيفــة  بحســب  الطــاق، 

البريطانية. 
الــزوج  فريــق  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
القانونــي أعلن نيته البدء بتضييق الخناق 
علــى أنجلينا لزعمــه أنها تماطل في توقيع 

أوراق الطاق.

فيما نقلت مصادر عن بيت قوله  «
إنه “لم يعد بإمكانه االحتمال”، وأنه 

“اكتفى مما يالقيه”. وكانت تقارير 
سابقة قد أكدت أن أنجلينا “تؤجل 

إتمام اإلجراءات” على أمل أن يتراجع 
براد عن الدعوى.

“تضييق الخناق”.. براد بيت “ينذر” أنجلينا جولي

لورا أوسنيس تغني في حفل توزيع جوائز توني السنوي الـ 77 في فندق 
بازا في مدينة نيويورك )أ ف ب(

المحكمة أصدرت حكما مزدوجا ما يعني أنهما باتا اليوم “مطلَقين قانونا” قبل إتمام الطالق 
فعليا
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الثالثاء
11 يونيو 2019 
8 شوال 1440

@albiladnews

تتضمن اإلستراتيجية 14 محورا و9 أهداف لتعزيز نمط حياة األفراد
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