
“مشكلة” رقم 10 في ريال مدريدسيارات بـ “7 دنانير” تنعش التأجير
يتوقع أصحاب مؤسسات تأجير  «

السيارات أن يشهد موسم الصيف 
الحالي نشاًطا في اإلقبال على 

استئجار السيارات خصوًصا ذات 
المحركات بسعة 4 أسطوانات، مع 

استمرار العروض المخفضة التي 
ا. تتراوح بين 7 إلى 10 دنانير يوميًّ

بعد ساعات من تقديم النجم الجديد إيدن  «
هازارد رسميا في ريال مدريد اإلسباني، تحدثت 

تقارير صحافية عن بوادر خالف بشأن الرقم 
الذي سيرتديه صانع األلعاب البلجيكي. 

وكشف موقع “غول” عن منافسة على الرقم 10، 
بين هازارد الذي اعتاد ارتدائه مع تشلسي اإلنجليزي 

ومنتخب بلجيكا، والكرواتي لوكا مودريتش.
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حّمــل الرئيــس األميركي دونالد ترامب إيران أمس المســؤولية عن الهجوم على 
ناقلتــي النفــط عنــد مدخــل الخليــج على الرغم مــن نفي طهران المتكــرر وهو ما 

أجج المخاوف من تفجر مواجهة في الممر المالحي الحيوي لقطاع النفط. 

مــن جهتهــا، أدانت األمــم المتحــدة الهجوم، 
وقالــت إنــه ال بد من الوقــوف على الحقيقة، 
إيــران  العربيــة  الجامعــة  حثــت  حيــن  فــي 
علــى تغييــر مســارها.  فيمــا أعلــن االتحاد 
األوروبــي أنه يجمع معلومــات أكثر عن 
االتهامات بضلوع إيران في هجوم بحر 

عمان.وقــال الرئيــس األميركــي، أن الهجوم 
“يحمل بصمات” إيران، مســتنًدا إلى شــريط 
فيديو نشره البنتاغون. وقال ترامب لشبكة 
األمــر”،  بهــذا  قامــت  “إيــران  نيــوز  فوكــس 
مضيفــًا “نــرى الســفينة، مــع لغــم لــم ينفجــر، 

وهذا يحمل بصمات إيران”.
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الزحــف العمرانــي ونضــوب الميــاه الجوفية أبــرز العوائق

وظيفــة عــن  البحــث  مفاهيــم  غّيــرت  الحيــاة  ظــروف 

بحرينيون يستثمرون في القطاع الزراعي

الشباب البحريني يتجاوز “ثقافة العيب”.. يعمل وينجح

يتجــه عــدد مــن البحرينيين إلى االســتثمار في 
القطــاع الزراعــي والحيوانــي باســتئجار أراض 
دراســات  وووفــق  مشــاريعهم.  لبــدء  “وقفيــة” 
محلية، فإن هناك مشاكل تواجه األمن الغذائي 
الزراعــي منهــا الزحف العمرانــي ونضوب المياه 
المنتجــات  توفيــر  علــى  والقــدرة  الجوفيــة 

الغذائية بأسعار مناسبة للمستهلك.

استثمر عبدهللا وهو شاب بحريني لم يتجاوز 
الخامسة والعشــرين من عمره، حبه للسيارات 
الخاصــة  ورشــته  فتــح  إلــى  و”المكنكنــة” 

وتحقيــق نجــاح ودخل مالي جيد جــدا، بعرق 
جبينــه، وهــو كالكثيريــن مــن الشــباب الذيــن 
اســتطاعوا تجاوز ثقافة العيب، والدخول في 
ســوق العمــل بأي مهنــة أو وظيفة، مــا دام أنها 

شريفة ونظيفة.

ويقول الشاب محمد خليل، الذي يعمل في أحد 
المطاعــم: الكل يحتاج العمل والظروف ليســت 
كما في الســابق، الوضع االقتصادي والمعيشــي 
صعــب وعليــك العمــل، فــا مــكان للعاطلين وال 

مجال للخجل أو “التكّبر”.

األراضي “الوقفية” فرصة أمام البحرينيين لبدء مشاريعهم
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التحالــف  قــوات  باســم  المتحــدث  أعلــن 
العقيــد  باليمــن،  العربــي لدعــم الشــرعية 
الركــن تركــي المالكــي، أمــس الجمعة، أن 
قــوات الدفــاع الجــوي الملكــي الســعودي 
الســعودية  الملكيــة  الجويــة  والقــوات 
تمكنــت من اعتراض وإســقاط 5 طائرات 
دون طيــار “مســيرة” أطلقتها ميليشــيات 

الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران.
الطائــرات  أن  المالكــي  العقيــد  وأوضــح 
المســيرة كانــت باتجاه مطــار أبها الدولي 

لوكالــة  وفقــا  مشــيط،  خميــس  ومدينــة 
األنباء السعودية “واس”.

الجويــة  الماحــة  إلــى أن حركــة  وأشــار 
والمجــال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل 
بصــوره طبيعيــة، وليــس هنــاك أي تأخير 

بالرحات الجوية وحركة المسافرين.
وقــال المالكــي: “نحتفظ بحقنا المشــروع 
باتخــاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناســبة 
للتعامــل مــع هــذه األعمال العدائيــة، وبما 
اإلنســاني  الدولــي  القانــون  مــع  يتوافــق 

وقواعده العرفية”.

السعودية تسقط 5 طائرات حوثية مسيرة
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زوارق إيرانية 
سريعة تمنع 

َقْطر ناقلة 
النفط النرويجية 

المعطوبة

سعيد محمد

مازن النسور
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أعلنــت وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
الفصلــي  االقتصــادي  األداء  نتائــج  أن 
لمملكــة البحرين عكســت اســتمرار النمو 
بالتــوازي  الوطنــي  لاقتصــاد  اإليجابــي 
مــع برنامــج التــوازن المالي، الذي أســهم 
في تعزيز اســتقرار األوضــاع المالية في 
المملكــة ومواصلــة الحفــاظ علــى النمــو 
فقــد  وتنوعــه،  اإليجابــي  االقتصــادي 
بلغت نســبة نمــو إجمالي الناتــج المحلي 
الحقيقــي 2.7 % للربــع األول مــن العــام 
العــام  مــن  نفســه  بالربــع  مقارنــة   2019

 .2018
ويرجــع ذلــك بشــكل أســاس للنمــو فــي 
القطــاع النفطــي الذي بلغ 9.2 % بســبب 
ارتفــاع معدالت إنتاج النفط بنســبة 7.8 
%، كمــا بلغــت نســبة نمــو القطاعات غير 
عــدًدا  ســجلت  حيــث   ،%  1.5 النفطيــة 
مــن القطاعات نمــًوا إيجابًيا ومنها قطاع 
أعلــى  حقــق  الــذي  والمطاعــم  الفنــادق 
وقطــاع   ،%  8 نحــو  بلغــت  نمــو  نســبة 
المشــروعات المالية الذي شــهد نموا غير 
مســبوق بســبب نمــو أربــاح المؤسســات 
وزيــادة  التأميــن  قطــاع  ونمــو  الماليــة 
االئتمــان حيث بلغت نســبة نموه حوالي 
3.5 %، وقطــاع البناء والتشــييد بنســبة 

نمو بلغت 2.9 %.

قالــت المحامية ابتســام الصباغ إن محكمة 
االســتئناف العليا الشــرعية الثانيــة )الدائرة 
 42( ســيدة  بتطليــق  قضــت  الجعفريــة( 
عامــا( عــن زوجهــا )51 عامــا( ووالــد ابنيهــا، 
بعدمــا هجرهــا منــذ العــام 2015 واختفــى 
دون أثــر، وعنــد مطالبتــه بالحضــور لمكتب 
التوفيق األســري امتنع عن الحضور مرتين 
ولــم تتمكــن المحكمــة مــن الصلــح بينهمــا؛ 
وذلــك فــي أقــل من 6 أشــهر منذ بــدء النظر 
فــي القضيــة أمــام محكمــة أول درجة التي 
أصــدرت ســابقا حكمهــا خــال شــهر واحــد 

برفض الدعوى.
وأفــادت وكيلة الزوجة أن الواقعة تتحصل 
في أن المستأنفة أقامت على زوجها ووالد 
 2018 نوفمبــر   12 بتاريــخ  وابنتهــا  ابنهــا 
الدعوى مطالبة الحكم بتطليقها عليه طلقة 
بائنــة للهجــران منذ شــهر شــعبان فــي العام 
2015، بعدما واجهته بعاقته غير الشرعية 
مــع امرأة أجنبية كان يســافر ويخرج معها، 
وأن طليقهــا أخــذ أغراضــه وتركهــا بمنــزل 
الزوجيــة -الــذي وفــره لهمــا والدهــا- معلقة 

دون سبب مشروع.

تطليق سيدة اختفى زوجها منذ 2015

2.7 % نمو الناتج المحلي بالربع األول
“الماليــة”: النتائــج الفصليــة عكســت اســتمرار نمــو االقتصاد

المنامة - بنا
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الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  أكــد 
األميركية للشــؤون اإلفريقية تيبور 
ناغــي أن المجتمــع الدولــي وجميــع 
الملــف  بشــأن  متفقــة  األطــراف 
الســوداني وحل األزمــة عبر الحوار، 
مؤكــدا أن المجتمــع الدولــي يدعــم 

التحول الديمقراطي بالسودان.
جــاء ذلــك فــي لقــاء تلفونــي نظمته 
ســفارة الواليات المتحدة األميركية 
وزيــر  مســاعد  مــع  المنامــة  لــدى 
للشــؤون  األميركيــة  الخارجيــة 
اإلفريقيــة تيبــور ياغــي، دعــت إليــه 

الصحافة المحلية.
وفــي رده علــى ســؤال عــن رؤيتــه 
للحكومــة الســودانية المقبلــة، علــق 
ياغــي: نريدهــا حكومــة ديمقراطية 
سياســية  تدخــات  أي  دون  ومــن 
حــوارات  خــال  ومــن  خارجيــة، 
إيجابية ومنفتحة بين جميع القوى، 
للوصــول  الجاريــة  الجهــود  مؤكــدا 
المرحلــة  ترتيبــات  علــى  لوفــاق 
االنتقاليــة، وتشــكيل حكومة مدنية 
تؤســس لتحــول ديمقراطــي كامــل 

في السودان.

واشنطن تدعم تشكيل حكومة مدنية بالسودان
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عباس إبراهيم

بدور المالكي من المنامة

دونالد ترامب



أكد مساعد وزير الخارجية األميركية للشؤون اإلفريقية تيبور ناغي أن المجتمع الدولي وجميع األطراف متفقة بشأن الملف السوداني 
وحــل األزمــة، مؤكــدا أن المجتمــع الدولــي يدعــم التحول الديمقراطي بالســودان، مشــددا علــى أن المملكــة العربية الســعودية ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة ومصر متفقة على حل أزمة الســودان، عبر الحوار حتى تتوصل األطراف الســودانية التفاق على ترتيبات 

الفترة االنتقالية، مؤكدا رغبة أن المجتمع الدولي بأسره في نجاح المساعي وتحقيق األمن واالستقرار في السودان والمنطقة.

ســفارة  نظمتــه  تلفونــي  لقــاء  فــي  ذلــك  جــاء 
الواليــات المتحــدة األميركيــة لــدى المنامــة مع 
للشــؤون  األميركيــة  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد 
اإلفريقيــة، دعــت إليه الصحافــة المحلية. وفي 
رده على ســؤال عن رؤيته للحكومة السودانية 
المقبلة، علق ياغي: نريدها حكومة ديمقراطية 
ومن دون أي تدخالت سياســية خارجية، ومن 
خــالل حــوارات إيجابيــة ومنفتحــة بيــن جميع 
القــوى، مؤكدا الجهود الجاريــة للوصول لوفاق 
وتشــكيل  االنتقاليــة،  المرحلــة  ترتيبــات  علــى 
ديمقراطــي  لتحــول  تؤســس  مدنيــة  حكومــة 

كامل في السودان.
وأكــد ناغــي أن حــل األزمــة يكمــن مــن خــالل 
اســتئناف المفاوضــات بيــن المجلس العســكري 
وكذلــك  والتغييــر،  الحريــة  وقــوى  االنتقالــي 

التقدم الذي أحرزته الوساطة اإلثيوبية.
األميركيــة  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  وقــال 
فــي رده علــى ســؤال إن  للشــؤون اإلفريقيــة، 
الشــباب لديهم طموحات وعلــى القادة التعامل 
معهــا إيجابيا. وشــدد علــى أن الســودان يتوقع 
دعــم الواليــات المتحــدة وكل المجتمع الدولي، 
لتوافــق  للوصــول  المعنيــة  لتشــجيع األطــراف 

سياسي بأسرع ما يمكن.
وأشــار إلى أن المبعوث األميركي في الســودان 
دعــا إلى وقــف الهجمــات ضد المدنييــن، وحث 
األطراف على العمل من أجل خلق بيئة مناسبة 
والتغييــر  الحريــة  إعــالن  قــوى  بيــن  للحــوار 

والمجلس العسكري االنتقالي.
وأكــد دور كل األطــراف الدوليــة ومنهــا االتحاد 
األوروبــي واألمم المتحــدة، واالتحاد اإلفريقي 
علــى دعــم الحــوار والتعامل مع الوضــع الحالي 

لعودة االستقرار بالسودان.
الحالــي  للوضــع  تدهــور  أي  أن  علــى  وشــدد 

علــى  وخيمــة  عواقبــه  ســتكون  بالســودان 
أن  إلــى  مشــيرا  والعالــم،  وأفريقيــا  الســودان 
كل الجهــود تســعى إلــى حل األزمة واســتئناف 
الحــوار والمفاوضــات بيــن األطــراف، و انتقــال 

الحكم إلى حكومة مدنية. وشــدد مساعد وزير 
الخارجيــة األميركية، في رده على ســؤال: إلى 
أي مــدى يمكــن أن الواليات المتحدة األميركية 
أن تحث “العســكر” لنقل الســلطة إلى المدنيين، 
علــى أن الواليــات المتحــدة األميركيــة تدعــم 
كل مــن يشــارك فــي هــذه العملية، مردفــا ولكن 
ال يمكن أن تكون أميركا مهتمة بالســودان أكثر 

من السودانيين أنفسهم.
األدوات،  مــن  العديــد  لديهــا  أميــركا  أن  وذكــر 
مؤكــدا  الضــرورة،  عنــد  ستســتخدمها  ولكنهــا 
أن أميــركا لديهــا العديــد مــن األدلــة عمــا حصل 
فــي الفتــرة األخيــرة وأدى ســقوط العديــد مــن 
الضحايــا، ولكن الواليات المتحدة تنتظر نتائج 
التحقيقــات، التــي البــد أن مــن جهــاز تحقيــق 

مستقل وشفاف. 
وبيــن أن أميــركا لــن تلعب دورا مباشــرا، ولكنها 
تكتفــي بتوفيــر الدعم لكل الوســطاء من أســرة 

المجتمع الدولي وكما في الوساطة اإلثيوبية.
الوضــع  تراقــب  وهــي  أميــركا  أن  إلــى  وأشــار 
عــن كثــب، والبــد أن تتأكد من أن هنــاك مرحلة 
انتقاليــة نقــال لحكومــة تدعــم الشــعب و تحقق 

أرادة الشعب ومن خالل حكومة مدنية.
والحــرب  واالضطــراب  الفوضــى  أن  وأشــار 
اإلرهــاب  قــوى  ســوى  منهــا  ينتفــع  ال  األهليــة 
والتطــرف والدمــار، مؤكــدا نحــن ندعــم شــعب 
الســودان فــي البحث عن انتقــال منظم ومتفق 
عليه بقيادة مدنيين. ونفى في رده على سؤال 
أن تكــون أميــركا قد تأخــرت بالتدخــل بالوضع 
في السودان رافضا المقولة، موضحا أن أميركا 
لديهــا عالقــات مــع الــدول، ولكنهــا ال يمكــن أن 
تحــل مشــكالت العالــم كلهــا، ولكننــا نعمــل فــي 
الملف السوداني بما يعود بالفائدة على الشعب 
الســوداني والمنطقــة ودول العالــم، واالهم في 

هذا كله هو الشعب السوداني.

دعــت رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل إلــى موقــف دولــي عاجــل حيــال الهجمات 
اإلرهابيــة المتكــررة التي تتعرض له الناقالت البحرية في مياه الخليج العربي وخليج 
عمــان ومضيــق هرمــز، مشــيرة إلــى أن آثــار وتداعيــات تلــك األعمــال اإلجراميــة تضر 

بالعالم أجمع، من جميع النواحي السياسية واألمنية واالقتصادية والبيئية.

 وأكــدت أن المجتمــع البرلمانــي الدولــي تقــع 
دوره  تفعيــل  فــي  كبيــرة  مســئولية  عليــه 
كافــة  ومكافحــة  واالســتقرار  األمــن  لتعزيــز 
أوجــه وصــور وأشــكال اإلرهــاب التــي تقــوم 
بهــا الجماعــات اإلرهابية والــدول الداعمة لها، 
خاصة وأن تلك األعمال تهدد األمن السياسي 
واالقتصــادي والبيئي في العالم أجمع، وليس 

على دول المنطقة فحسب.
إلــى  والحليفــة  الصديقــة  الــدول  وطالبــت   
الصارمــة  واإلجــراءات  جهودهــا  مضاعفــة 
للتهديــدات اإلرهابيــة التــي تزيــد مــن التوتــر 
اإلقليمــي وتضر باقتصــادات المنطقة وآثارها 
علــى االقتصــاد العالمي وســوق النفــط، فضالً 

عن األضرار في البيئة البحرية.

وأشــارت إلــى أن اجتماع مجلــس األمن حول 
التعــاون بيــن األمم المتحــدة وجامعــة الدول 
وقــرارات  بنتائــج  يخــرج  أن  يجــب  العربيــة 
عملية ملموسة تصد اإلرهاب اإليراني وتكبح 
التطــورات  إثــر  المتواصــل،  التصعيــد  جمــاح 
الخطيرة واستهداف ناقالت النفط والهجمات 
اإلرهابيــة المســتمرة، وضــرورة وجــود تحرك 
دولي جماعي في مواجهة كل من يسعى إلى 

زعزعة االستقرار واألمن في المنطقة.
أن  علــى  النــواب  مجلــس  رئيســة  وشــددت 
الهجوم اإلرهابي على ناقلتي النفط في خليج 
عمــان يعد تصعيــًدا خطيــًرا ومقلًقــا، ويحتاج 
إلى تحرك ســريع إذ إنه يشــكل استمراًرا لنهج 
تنفذهــا  التــي  المتكــررة  اإلرهابيــة  الحــوادث 

ميــاه  فــي  االنقالبيــة  الحوثــي  ميليشــيات 
الخليج العربي ما أحدثته من أضرار جســيمة 
اإلجراميــة  األعمــال  بجانــب  بيئيــة،  وكارثــة 
مؤخــًرا  وقــع  ومــا  الســعودية  األراضــي  ضــد 
فــي الهجــوم اإلرهابي على مطــار أبها الدولي 
الــذي قامت به الجماعات اإلرهابية االنقالبية 
الحوثيــة وبأوامــر مــن النظــام اإليرانــي الــذي 
يواصــل تجــاوزات لكافــة المبــادئ والمواثيق 
الدوليــة ويســتهدف اإلضــرار بأمــن المنطقــة 

واستقرارها.
وبينــت أن موقــف مملكــة البحريــن وأشــقائها 
هــو موقــف واحــد ومتضامــن ضــد اإلرهــاب 
اإليرانــي، وأن أمــن الــدول والمملكــة العربيــة 
الســعودية الشــقيقة من أمن مملكــة البحرين، 
وأن الجميــع يســعى لتجنــب المنطقــة الحرب 
اإليرانــي  النظــام  تصرفــات  ولكــن  والنــزاع، 
العدوانيــة وغيــر العقالنيــة تدفــع لمزيــد مــن 

التوترات والتصعيد.
وذكرت زينل أن سياســة النظــام اإليراني في 
التصعيــد واإلرهــاب، والتدخــل فــي الشــئون 

الداخلية لدول المنطقة منذ اكثر من 40 عاًما، 
تعــد مــن أبــرز أســباب نشــر العنــف والفوضــى 
واإلرهــاب، وأن علــى النظام اإليراني أن يهتم 

بإصالح شأنه الداخلي وتحسين أوضاع شعبه 
الــذي يــأن تحــت وطــأة االنهيــار االقتصــادي 
والمســتوى االجتماعــي والمعيشــي المتهالك، 

بــدالً مــن الســعي الدؤوب على تصديــر الثورة 
اإليرانيــة، وأحــالم اإلمبراطوريــة المزعومــة، 

واحتالل األراضي العربية.

الــقــضــايــا مــخــتــلــف  إزاء  الــتــنــســيــق  اســـتـــمـــرار  الـــخـــارجـــيـــة:  ــر  ــ وزيـ

عالقـــات وطيــــدة مـــع الهنـــــد

اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس، مع وزير الشؤون الخارجية 
بجمهوريــة الهنــد ســوبراهمانيام جايشــانكار، على هامش مشــاركة وزير الخارجية فــي أعمال مؤتمر 
القمــة الخامــس لتجمــع التفاعــل وإجــراءات بنــاء الثقــة فــي آســيا بمدينــة دوشــنبه فــي جمهوريــة 

طاجيكستان.

وخــالل االجتمــاع، أعــرب وزيــر الخارجيــة عــن خالــص 
توليــه  بمناســبة  جايشــانكار  لســوبراهمانيام  تهنئتــه 
الهنــد  بجمهوريــة  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  منصــب 
الصديقة، متمنًيا له كل التوفيق في االضطالع بمهامه.

التاريخيــة  العالقــات  بمســار  الخارجيــة  وزيــر  ونــوه 
القويــة والوطيدة بيــن مملكة البحرين وجمهورية الهند 
الصديقــة ومــا تتســم بــه مــن تطــور ونمــاء مســتمرين 
بفضل الحرص المشترك على دفع هذه العالقات وتنمية 

مختلــف مجــاالت التعــاون الثنائــي بمــا يخــدم مصالــح 
البلدين والشعبين الصديقين، مشيًدا باستمرار التنسيق 

المشترك إزاء مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.
بمتانــة  جايشــانكار  ســوبراهمانيام  نــوه  جانبــه،  مــن 
العالقــات الثنائيــة التــي تربط بيــن البلديــن الصديقين، 
مؤكــًدا حرص جمهورية الهند على تعزيز أوجه التعاون 
المشــترك علــى األصعــدة كافــة، متمنًيا لمملكــة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

استهداف ناقلتي نفط عمل إرهابي مستنكر
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بمناســبة انتهــاء دور االنعقــاد العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس وما 
تحقــق فيــه مــن إنجازات بارزة، أقامت األمانة العامة لمجلس النواب فعالية “لقاء 

العيد “ أمس، تحت رعاية رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.

واإلعالمييــن  الصحافييــن  لجهــود  وتقديــرا 
في نقل مجريات ما يدور في مجلس النواب 
للجمهــور، كرمــت زينــل خــالل اللقــاء جميــع 
وعلــى  المختلفــة  اإلعــالم  وســائل  مندوبــي 
لطفــي  البحرينيــة  الصحافــة  فقيــد  رأســهم 
نصر رحمه هللا، الذي أفنى سنوات عمره في 
خدمــة مهنته إيمانا برســالتها النبيلة ودورها 

المحوري في نهضة األوطان وتطورها.
مــن جانبه، قال األمين العــام لمجلس النواب 
االنعقــاد  دور  إن  بونجمــة  محمــد  راشــد 
المنصــرم كان بمثابــة تحــد لألمانــة العامــة، 
اســتطاعت أن تجتــازه بنجــاح، بدعم مباشــر 
مــن رئيســة المجلــس والنــواب، إلــى جانــب 

التعــاون والعمــل بــروح الفريــق الواحــد بيــن 
كافة منتســبي األمانة العامة؛ بهدف االرتقاء 
بالعمل البرلماني، مشــيدا بما تزخر به األمانة 
العامة من كفاءات وخبرات وطاقات، مهنية 
البحريــن  )فريــق  ضمــن  تعمــل  ومحترفــة، 

النيابي(.
وأوضــح أن المجلــس تمكن في الــدور األول 
تضمنــت  موضوعــا،   )313( مناقشــة  مــن 
بمختلــف  والرقابيــة،  التشــريعية  األعمــال 
الحضــور  إلــى  الفتــا  الدســتورية،  األدوات 
وااللتــزام المتميزين من النواب في جلســات 

المجلس واجتماعات اللجان.
لوســائل  البــارز  بالــدور  بونجمــة  أشــاد  كمــا 

اإلعــالم المختلفــة فــي نقــل كل يــدور تحــت 
قبة البرلمان للجمهور بكل أمانة ومســؤولية، 
مؤكــدا أن اإلعــالم الوطني شــريك فاعل في 

إنجاح العمل البرلماني البحريني.
وأكــد األميــن العــام مواصلــة األمانــة العامــة 
والحياديــة،  المهنيــة  منهجيــة  وفــق  لعملهــا 

بأهدافهــا  اإلســتراتيجية  الخطــة  وتنفيــذ 
اإلداري،  الهيــكل  )مراجعــة  وهــي:  الســتة، 
تطويــر التدريــب البرلمانــي، مأسســة البحث 
النيابي، تفعيل التواصل المجتمعي، االنتقال 
لمرحلــة متقدمــة مــن البرلمــان االلكترونــي، 
تطوير نظام الموارد البشرية والمالية(، منوها 

بوجــود حزمــة مــن المشــاريع التي ســتطلقها 
األمانــة العامــة قريبــا بهــدف مضاعفــة العمل 
واالنجــاز، ومنهــا: )اســتطالعات الــرأي العام، 
البرلمانــي،  التدريــب  المجتمعــي،  التواصــل 
اإللكترونــي..  الموقــع  البرلمانــي،  اإلعــالم 

وغيرها(.

القضيبية - مجلس النواب

اإلعــالم شريــك فاعــل في إنجــاح العمــل البرلمانــي

بدور المالكي من المنامة

الشورى: الحادث 
يقّوض الجهود 
المستمرة لنشر 
السالم الدولي

“أمانة النواب” 
تكرم الصحافة 

في “لقاء العيد”

القضيبية - مجلس النواب

المتكررة اإلرهــابــيــة  الهجمات  حيال  عاجل  دولــي  لموقف  تدعو  ــواب”  ــن “ال رئيسة 

ـــع ـــم أجم ـــر بالعال ـــج تض ـــن الخلي ـــد أم ـــات تهدي تداعي

أعرب مجلس الشــورى عن إدانته واســتنكاره 
الشــديدين للهجــوم اإلرهابــي الــذي اســتهدف 
ناقلتــي نفط في خليج عمان يوم أمس األول 
)الخميــس(، وهــو مــا يشــكل اعتــداًء وتهديــًدا 
لألمــن واالســتقرار فــي المنطقــة، ومــن جانب 
المالحــة  حركــة  وســالمة  أمــن  يمــس  آخــر 
لنشــر  المســتمرة  الجهــود  ويقــّوض  البحريــة، 

السالم الدولي.
وأكد أنَّ هذه األعمال اإلرهابية التي أصبحت 
المنشــآت  وتســتهدف  ومنظمــة،  متكــررة 
النفطيــة الحيويــة والمهمــة، تســتوجب علــى 
ــل  ــا واحــًدا، وتحمُّ جميــع الــدول الوقــوف صفًّ
الدولييــن، والعمــل  مســؤولية األمــن والســلم 

اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر  بشــكل جــاد علــى 
تضمن حماية المالحة البحرية الدولية، وتمنع 
محــاوالت المســاس بهــا، وقطــع الطريــق على 
كل مــن يدعم هــذه األعمال ويخطط لها، وهو 
األمر الذي سيؤدي إلى نمو االقتصاد العالمي، 
وزيــادة حركــة النقــل فــي ممــرات الطاقــة في 
الشــورى علــى  المنطقــة.  كمــا شــّدد مجلــس 
ضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية 
والقوانين اإلنســانية، وعدم القيام بأية أعمال 
إرهابيــة وعدائية من شــأنها اإلضــرار بمصالح 
الميــاه  تعريــض  وتجنــب  واألفــراد،  الــدول 
اإلقليميــة والدوليــة ألعمــال من شــأنها التأثير 
ســلًبا علــى الحيــاة البيئيــة مــن جانــب، وعلــى 

حيــاة اإلنســان مــن جانــب آخــر، إذ إنَّ االلتــزام 
والقوانيــن،  والمعاهــدات  الدوليــة  بالمواثيــق 
واحتــرام الــدول وعدم المســاس بســيادتها، من 
شأنه صون األمن واالستقرار في جميع الدول.

تيبور ناغي

مساعد وزير الخارجية األميركي للشؤون اإلفريقية يدعو الستئناف المفاوضات بين “العسكري” و “التغيير”

واشنطن تدعم حل أزمة السودان بالحوار وتشكيل حكومة مدنية

وزير الخارجية مجتمعا مع وزير الشؤون الخارجية الهندي
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دعــت مديــرة إدارة البحــث العلمــي باألمانة العامة لمجلس التعليــم العالي فرزانة المراغي األســاتذة والباحثين إلى االهتمام 
بثالثــة مجــاالت ذات أهميــة قصوى لمملكة البحرين في رؤيتها االقتصادية 2030، اهتمت بها على نحو خاص االســتراتيجية 
الوطنيــة للبحــث العلمــي، وهــي الخدمــات الماليــة والمصرفيــة والتأمين، والخدمــات الصحيــة والصحة العامــة، وتكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت، منوهــة إلــى أنهــا مجــاالت ذات صلــة وثيقــة بمواطــن القــوة لــدى رأس المــال البشــري البحرينــي 
واحتياجات المجتمع االقتصادية واالجتماعية في العقود المقبلة، مؤكدة أن طموح مجلس التعليم العالي أن يرتفع اإلنفاق 
اإلجمالــي المحلــي علــى البحــث العلمي من النســبة الحالية 0.04 % إلى 1 % من الناتج المحلي اإلجمالي بمشــاركة مؤثرة من 

القطاع التجاري الخاص في هذا المجال.

التــي  العلميــة  ورقتهــا  فــي  ذلــك  جــاء   
شــاركت بهــا فــي ملتقــى البحــث العلمــي 
الســابع للجامعــة األهليــة، والــذي افتتــح 
أعمالــه األربعاء الموافق 12 يونيو 2019 
تحــت رعاية الرئيس المؤســس للجامعة 
رئيــس مجلــس األمناء عبــدهللا الحواج، 
وذلك بمقر الجامعة األهلية في المنامة.

 ورحــب رئيــس الجامعــة األهلية منصور 
العالــي فــي كلمتــه االفتتاحيــة للملتقــى 
أســاتذة  مــن  الجامعــة  ضيــوف  بجميــع 
اهتمــام  مؤكــًدا  وأكاديمييــن،  وباحثيــن 
إنتاجاتهــا  تكــون  بــأن  األهليــة  الجامعــة 
فــي  العلميــة  والبحــوث  الدراســات  مــن 
التــي  والتحديــات  القضايــا  خدمــة 
تواجهها المنطقة، ســواء أكانت تحديات 
أم  تربويــة  أم  اجتماعيــة  أم  اقتصاديــة 
صحيــة، منّوًهــا بمــا يتصــف بــه أســاتذة 
الجامعة وطلبتها من روح مبادرة وإرادة 
طموحــة اتجاه االبتــكار والبحث العلمي، 
مؤكــًدا أن مــا يميــز الجامعــات العريقــة 

والرائــدة عــن معاهــد التدريــس، هــو مــا 
تحققــه من إنجازات وخطوات مشــهودة 
فــي مجــاالت االبتــكار والبحــث العلمــي، 
ال  جــزء  العلمــي  البحــث  يكــون  بحيــث 
والطالــب  األســتاذ  أنشــطة  مــن  يتجــزأ 

الجامعي في جميع األوقات.

 وأكــد العالــي أن أهميــة البحــث العلمــي 
مشــيًدا  وجامعاتهــا،  المملكــة  لمســتقبل 
باالســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمي 
مجلــس  وضعهــا  التــي   2014-2024
التعليم العالي ألجل هذا الهدف، ومؤكًدا 
الفاعلــة  بالمشــاركة  الجامعــة  اهتمــام 
فــي تنفيــذ األهــداف التــي تضمنتها هذه 
االستراتيجية لما لها من أهمية بالغة في 
تعزيز المستقبل االقتصادي واالجتماعي 

للمملكة.
إن  الصــدد  هــذا  فــي  ويقــول   
“االســتراتيجيات البحثية للتعليم العالي 
األنشــطة  بوصلــة  وهــي  أعيننــا،  نصــب 

البحثية للجامعة األهلية”.
كذلك، أكدت عميدة كلية الدراسات العليا 
والبحــوث داليــا كامــل أن الكليــة تتبنــى 
سياســة تشــجيع البحــث العلمــي وتبنــي 
والبحثيــة  العلميــة  المبــادرات  مختلــف 
المعتبرة التي يتقدم بها أساتذة الجامعة 
وطلبتهــا وعمــوم منتســبيها، منوهــة إلى 
أن فعاليــات الملتقــى تشــمل اســتعراض 
22 ورقــة علميــة واســتعراض عــدد مــن 
اللوحــات العلميــة لمجموعة من أســاتذة 

الجامعة وباحثيها.
وقالت فرزانة المراغي إن رؤية البحرين 
االقتصاديــة 2030 نصــت على “تشــجيع 
البحــث والتطوير في مؤسســات التعليم 
العالي لبنــاء اقتصاد قائم على المعرفة”، 
مؤكــدة ضــرورة أن نتحــول مــن اقتصاد 
قائــم على مصادر الطاقــة غير المتجددة 
إلــى اقتصاد قائم على المعرفة، وهذا لن 
يتأتى دون تشجيع البحث وتطويره في 

مؤسسات التعليم العالي.

تضميــن  إلــى  ورقتهــا  فــي  ونوهــت   
خمســة  العلمــي  البحــث  اســتراتيجية 
البنيــة  إنشــاء  وهــي:  شــاملة  أهــداف 
التحتيــة لحوكمة البحث العلمي، وتعزيز 
وتعزيــز  الجامعيــة،  البحثيــة  القــدرات 
التكامــل بيــن المؤسســات األكاديمية مع 
مؤسســات البحث العلمي العالمية، ونشر 
ثقافــة البحــث العلمي واالبتــكار، وأخيًرا 

معالجة األولويات البحثية الوطنية.
الملتقــى  ورش  حظيــت  وقــد  هــذا 
وفعالياته باهتمام عدد واسع من أساتذة 
الجامعــة وطلبتهــا، وأثــارت العديــد مــن 

عــن  عبــرت  التــي  والمناقشــات  األفــكار 
رضــا واهتمــام بالغيــن بــاألوراق العلميــة 

المقدمة في الملتقى.
جديــر بالذكــر أن كليــة الدراســات العليــا 
تهــدف  األهليــة  بالجامعــة  والبحــوث 
واالبتــكار  االكتشــاف  ثقافــة  نشــر  إلــى 
المجتمــع،  أفــراد  لــدى  واالختــراع 
المناســبة  البيئــة  تهيئــة  إلــى  باإلضافــة 
بحيــث  والبحــوث  الدراســات  إلجــراء 
أبحاثهــم  إدارة  مــن  الدارســون  يتمكــن 
ترســيخ  خــال  مــن  مبتكــر،  نحــو  علــى 
أســس البحــث العلمــي وتســليح الطلبــة 

بقواعــده ومختلــف متطلباتــه، بما يمكن 
إلــى  الوصــول  مــن  الطــاب والدارســين 
اكتشــافات وابتــكارات جديــدة تتفق مع 
المعايير العليا وتكون قادرة على اجتياز 
الفحص الدقيق لتصل لمرحلة النشر في 
المجــات العلميــة المحكمــة. األمــر الــذي 
من شــأنه أن يقود الدارسين البحرينيين 
بشــكل عام وطلبــة الجامعة األهلية على 
مســتوى الماجســتير والدكتــوراه بشــكل 
خاص إلى الحصول على أرقى الدرجات 
العلميــة واألكاديميــة، وصــوالً للمســاهمة 

الفعلية في مسيرة العلم والمعرفة.

المنامة - الجامعة األهلية

رفع اإلنفاق على البحث العلمي إلى 1 % من الناتج اإلجمالي

قوة االقتصاد تولد مزيًدا من فرص العمل للمواطنين
حميـــدان: الكرامـــة اإلنســـانية أبـــرز المبـــادئ األساســـية بقيادة جاللـــة الملك

أكــد وزير العمل والتنميــة االجتماعية، 
رئيــس وفــد مملكــة البحرين المشــارك 
في أعمال مؤتمر العمل الدولي، جميل 
الدائــم  المنــدوب  بحضــور  حميــدان، 
لمملكــة البحريــن لــدى المقــر األوروبي 
لألمــم المتحــدة، يوســف بوجيــري أن 
الكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية 
مبــادئ أساســية مــن مبــادئ المســيرة 
التنمويــة الشــاملة التــي يقودها عاهل 
البــاد صاحــب الجالة الملــك حمد بن 
تبنــي  خــال  مــن  خليفــة،  آل  عيســى 
الحكومة سياســات متقدمة في مجال 
موائمــة مخرجــات التعليــم والتدريــب 
مــع احتياجــات ســوق العمــل المتغيرة 
والمتطورة ومكافحة التمييز في سوق 
العمــل، وإقــرار العديد من التشــريعات 
الوطنيــة التــي تؤكــد على حــق العامل 
وصحيــة  آمنــة  عمــل  ظــروف  فــي 
وســاعات عمــل مائمــة وحمايــة األجر 
والحريــات النقابية، فضاً عن الحماية 
االجتماعية، مؤكًدا وقوف البحرين مع 
الدعــوات التــي تبنتهــا الــدورة الحالية 
للمؤتمــر وجــاءت ضمــن تقريــر اللجنة 
الدوليــة لمســتقبل العمل لبنــاء برنامج 

عمل من أجل اإلنسان.
 جــاء ذلــك فــي كلمــة ألقاهــا حميــدان 
الـــ)108(  الــدورة  أمــام  الجمعــة  امــس 
لمؤتمــر العمــل الدولــي، المنعقــدة فــي 
مدينــة جنيــف، خــال الفتــرة 10 21- 

يونيو 2019.
 وأشــاد الوزيــر باختيــار “تقريــر اللجنة 
كتقريــر  العمــل”  لمســتقبل  الدوليــة 
أساســي يعــرض علــى أعمــال المؤتمــر، 
قيمــة  أطروحــات  مــن  تضمنــه  لمــا 
السياســات  تشــكيل  فــي  ستســهم 
ظــل  فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
بمــا  منّوًهــا  بالمتغيــرات،  ملــيء  عالــم 
تضمنــه تقريــر اللجنــة الدوليــة للتركيز 
على اإلنســان وصــون حقوقه وكرامته 
فــي إطــار مســتقبل العمــل، وذلــك بكل 
الــدول  كافــة  باهتمــام  يحظــى  تأكيــد 
للشــركاء  هاجســًا  ويمثــل  األعضــاء، 
االجتماعييــن، حيــث إن االعتمــاد على 
اآلليــة  والعمليــات  الرقمــي  االقتصــاد 
ســيخلق بــكل تأكيــد تحديــات معقــدة 

أمــام الحكومــات فــي مجــال التشــريع 
والرقابة على ظــروف العمل والحقوق 
رفــع  يتطلــب  مــا  وذلــك  األساســية، 
الوعــي بالمســؤولية االجتماعية لكافة 
األطــراف، إلــى جانــب تطويــر األجهزة 
مــن  حديثــة  آليــات  وابتــكار  الرقابيــة 
شأنها صون العاقات العمالية وحماية 
القــوى العاملــة مــن التعــرض للمخاطــر 

المهنية واالجتماعية على حد سواء.
 وتطــّرق حميدان إلــى مبادرات مملكة 
البحريــن فــي تعزيــز التوظيف وتوفير 
للمواطنيــن،  االجتماعيــة  الحمايــة 
مشــيًرا فــي هــذا الســياق إلــى الرؤيــة 
 ،2030 البحريــن  لمملكــة  االقتصاديــة 
فــي  الحكيمــة  القيــادة  وتطلعــات 
وحديثــي  الشــباب  بإدمــاج  االهتمــام 
التخــرج فــي ســوق العمــل، مــن خــال 
فــي  العامليــن  أجــور  لدعــم  مشــروع 
القطاع الخاص خال الســنوات األولى 
مــن االلتحــاق بالعمــل، باإلضافــة إلــى 
للموظــف  التدريــب  تكاليــف  تحمــل 
المســتجد، إلى جانــب العمل على دعم 
جانــب  إلــى  األعمــال  ريــادة  وتطويــر 
المنشــآت  لنمــو  المائمــة  البيئــة  خلــق 
المتوســطة والصغيرة واعتبارها رافًدا 

ا.  اقتصاديًّ
مملكــة  حكومــة  أن  الوزيــر  وأضــاف 

البحريــن أطلقــت حزمــة من المشــاريع 
والمبــادرات الرامية إلــى تعزيز التعليم 
والتدريــب المهنــي وحــق األفــراد فــي 
التأهيــل.  وإعــادة  المتواصــل  التعليــم 
مبــادرات  المثــال  ســبيل  علــى  فمنهــا 
المهنــي،  والتدريــب  التعليــم  إصــاح 
والمراجعــة  باإلشــراف  تقــوم  والتــي 
التعليــم  مخرجــات  لجــودة  الدوريــة 
والتدريــب فــي المؤسســات الحكومية 
رقيهــا  لضمــان  وذلــك  والخاصــة، 
ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل. 
 أمــا على الصعيد الحماية االجتماعية، 
الحكومــة  أن  حميــدان  أوضــح  فقــد 
السياســات  مــن  سلســلة  نفــذت 
والبرامــج المدروســة والموجهــة علــى 
نحــو خــاص إلــى الفئــات األقــل دخــاً 

واألكثــر حاجــة للدعم، ضمــن منظومة 
حمايــة اجتماعية متكاملــة، من أبرزها 
نظــام التأميــن ضــد التعطــل، وبرنامــج 
الدعــم  وبرنامــج  األجــور،  تحســين 
للفئــات  االجتماعــي  والضمــان  المالــي 
علــى  عــاوة  المحــدود،  الدخــل  ذات 
مشروعات دعم وتنمية األسر المنتجة 
الهادف إلى إحداث تغيير كمي ونوعي 
فــي األوضــاع االقتصادية والمعيشــية 

لهذه الفئة.
والتنميــة  العمــل  وزيــر  وأعــرب   
االجتماعية في كلمته عن تطلع مملكة 
العمــل  منظمــة  تلعــب  ألن  البحريــن 
الدوليــة دوًرا أكبــر فــي المســتقبل فــي 
مجال رســم سياسات مســتقبل العمل، 
ووضع معالــم حديثة للعمل الائق في 
ظــل التطــور المتســارع ألســواق العمل 
والعاقــات العماليــة، وتحديث معايير 
التطــور  يواكــب  بمــا  الدوليــة  العمــل 
جانــب  إلــى  العالــم،  فــي  االقتصــادي 
الدعم الفني المقدم من المنظمة لكافة 
األطراف المشاركة، من شأنه أن يسهم 
لمســتقبل  الســلبية  اآلثــار  تافــي  فــي 
العمــل، كمــا مــن شــأنه أن يحفــز الدول 
األعضاء في هذه المنظمة المتخصصة 
علــى وضع نظــرة مســتقبلية جادة في 

هذه المجاالت التنموية.

وزير العمل مترئًسا وفد البحرين في جنيف

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الحكومة نّفذت 
برامج موجهة 
للفئات األقل 
دخاًل واألكثر 
حاجة للدعم

Û  تولــي مملكــة البحرين اهتماًمــا بتعزيز التعاون مــع رابطة دول
اآلســيان باعتبارهــا منطقة ثقل سياســي واقتصــادي كبير على 
المستويين اآلسيوي والعالمي، وخال استقبال رئيس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بمقر 
إقامــة ســموه بمملكــة تايلنــد معالــي الســيد دون برامودوينــاي 
وزير خارجية مملكة تايلند الصديقة قبل أيام في زيارة سموه 
لتايانــد، تأكيــد على ترســيخ آفــاق التواصل والتنســيق وفتح 

المجال أمام الشركات األجنبية لاستثمار البحريني النشط.
Û  فسمو رئيس الوزراء وضع منطلقات إنجاح التعاون السياسي 

والدبلوماســية  والتجاريــة  االقتصاديــة  العاقــات  وتنميــة 
المشــتركة، وتشــجيع االســتثمارات مع المحيط اآلسيوي، ومن 
نمــوذج التعــاون البحرينــي التايانــدي، يمكــن تحقيــق المزيــد 
مــن التعــاون االقتصــادي التنمــوي، وهــذا مــا تــم بالفعــل منــذ 
العــام 2009 فــي االجتماع المشــترك بيــن دول مجلس التعاون 
الخليجي ورابطة دول جنوب شــرق آســيا )آســيان( في مملكة 
البحريــن، لبناء شــراكات في المجــاالت االقتصاديــة والثقافية 

والعلمية واالجتماعية.
Û  ،الرابطــة التــي تضــم: إندونيســيا، ماليزيــا، الفلبين، ســنغافورة 

تايانــد، برونــاي، فيتنــام، الوس، بورمــا، كمبوديــا، وهي رابطة 
ا لهــا،  تأسســت فــي العــام 1967 وتتخــذ مــن إندونيســيا مقــرًّ
تمثــل واجهــة عالميــة مهمــة لفــرص االســتثمار وزيــادة حجــم 
والســياحي،  االقتصــادي  الجانــب  وتطويــر  التجــاري  التبــادل 
ولهــذا فــإن ســمو رئيــس الــوزراء يحــرص علــى إقامــة شــراكة 
اســتراتيجية بحرينية خليجية مع دول الرابطة، ولهذه الرؤية 
أبعــاد مهمــة فــي تخطيــط وتنفيــذ المشــاريع المشــتركة، وعلى 
وجــه الخصــوص، فتــح المجال أمام مشــاركة القطــاع الخاص، 
فالفــرص ال تقتصــر علــى المجــاالت االقتصادية واالســتثمارية 
والماليــة، بــل تشــمل الزراعــة والبيئــة والصناعــة واالتصــاالت 

والطاقة واألمن الغذائي.
Û  ــا مثاليًّ نموذًجــا  بالفعــل  يعــد  التايانــدي  البحرينــي  النمــوذج 

الســتراتيجية التعــاون مــع دول “اآلســيان”، وعلــى المســتوى 
تبــادل  يأتــي   - الــوزراء  رئيــس  ســمو  يــرى  كمــا   - الخليجــي 
مجــااًل  المســتويات،  كل  علــى  التعــاون  آفــاق  ومــد  الخبــرات 
مفتوًحا لانتقال مســتقبًا إلى آفاق أوســع، والبد من ذكر دور 
مجلــس إدارة “مجلــس دول اآلســيان والبحرين” الذي يترأســه 
معالي الشــيخ دعيج بن عيســى بن دعيج آل خليفة في وضع 
الخطط والبرامج إلعاء قيمة البحرين التنافســية في المجال 
االســتثماري ودعــم التجــار ورجــال األعمــال المهتميــن بالشــأن 

االقتصادي مع دول اآلسيان.

سمو رئيس الوزراء 
ومنطلقات التعاون 

عادل المرزوقمع “اآلسيان”

“األهليـــة”: مهتمـــون بـــأن تكـــون الدراســـات منصبـــة علـــى خدمـــة قضايـــا المنطقـــة
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المدرسه: أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات 
التخصص: تجاري

اإلهدا ء : إلى أمي وأبي ومعلماتي

- المدرسة: الهداية الخليفية
- التخصص: العلوم والرياضيات )كيم وحيا(.

- االهداء: أحمد هللا عز وجل وأشــكره على تفوقي، ويســرني أن أهدي 
نجاحــي إلــى والدتــي الغاليــة وإلــى والــدي وجدتــي )رحمهمــا هللا(. كمــا 

أهدي تفوقي إلى كل من زرع بذور الجد واالجتهاد في نفسي.

فوز علي حبيب 
عبدالعال

عبدالرحمن ياسر 
خليل العطاوي

%  94.8

% 9٦.٦ 

- المدرسة: مدرسه عراد اإلعدادية
- اإلهداء: أهدي تفوقي إلى أمي وأبي وعائلتي لمساندتهم لي.

أبرار خالد خميس 
القالف % 90.5  

تلقــى الطالــب صــادق رشــدان التهانــي مــن والديــه واألهــل واألصدقــاء 
بمناسبة نجاحه بمعدل 85.5 % في مدرسة الجابرية الصناعية.

وتوجــه صــادق بالشــكر والعرفــان للهيئــة التعليمية واإلدارية بالمدرســة 
لجهودهم، كما أنه ينوي التخصص في مجال التقنيات الصناعية.

اإلعداديــة  الحــد  المدرســة:   -
للبنات

- اإلهــداء: أهــدي تفوقــي إلــى 
أمــي الغالية التــي أخذت بيدي 
أبــي  وإلــى  التفــوق  درب  إلــى 
ســندا  كانــوا  الذيــن  وإخوانــي 

ومشجعين لي.

رشدان يتلقى 
تهاني النجاح

العنود خالد 
محمد الحمر

% 85.5   

% 9٧ 

- المدرسة: سترة الثانوية للبنات
- التخصص: العلوم التجارية 

- اإلهداء: إلى أمي وأبي وخالتي ومعلماتي.

سارة ياسين 
كويد %  94.8

الحلواجــي  ضيــف  مجيــد  زهــراء  تلقــت 
الموظفــة بــإدارة المــوارد البشــرية بــوزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
العمراني سيالً من التهاني والتبريكات من 
األهل وزمالء العمل والصديقات لحصولها 
علــى درجة الماجســتير بتقديــر )امتياز مع 

مرتبة الشــرف( بتخصص الموارد البشــرية 
مــن جامعة DePaul األميركية التي تعتمد 
باســتخدام  التطبيقيــة  الدراســات  علــى 
أحــدث الممارســات المعتمــدة فــي مجــال 
مواجهــة  فيهــا  بمــا  البشــرية  المــوارد 
التحديات اإلدارية والتكنولوجية والتنوع 

االقتصادي وإدارة المواهب.
وكانت زهراء مجيد الحلواجي قد حصلت 
مســبقًا على الشــهادة االحترافية المعتمدة 
واألجــور  البشــرية  المــوارد  إدارة  فــي 
)CPHRC( مــن المعهــد االميركــي للمــوارد 
البشــرية )iHRME( فــي الواليــات المتحدة 

فــي  البكالوريــوس  ودرجــة  االميركيــة، 
المحاسبة والبنوك من جامعة Bangor في 

مقاطعة ويلز البريطانية.
التقــدم  مــن  مزيــدًا  الجميــع  لهــا  وتمنــى 
والتوفيق في حياتها العلمية والعملية وأن 

تكون ممن يفتخر بهن الوطن.

زهراء الحلواجي تحقق الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف

- المدرسة: المعارف الحديثة
مرتبــة  مــع    %  95 المعــدل:   -

الشرف

تخرج دولة 
بنت منصور 

الفضالة 

%  95

- المدرسة: القضيبية اإلعدادية للبنين

حسين علي 
جاسم عنان  % 9٣.٦ 



05 local@albiladpress.com

السبت
15 يونيو 2019 
12 شوال 1440

القضيبية - مجلس النواب

غــادر نائــب رئيــس البرلمــان العربــي النائــب عــادل العســومي، والنائب ممــدوح الصالح للقاهرة صبــاح أمس )الجمعة( للمشــاركة فــي اجتماعات 
وجلسة البرلمان العربي المزمع عقدها في الفترة من 20-15 يونيو الجاري، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية 

الشقيقة.

ومن المزمع أن يشــارك النائب عادل العسومي 
فــي أعمــال اجتمــاع مكتــب البرلمــان العربــي 
سيســتعرض  حيــث  )الســبت(،  اليــوم  صبــاَح 
المكتــب الرســالة الــواردة مــن وزيــر الخارجية 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والتي تتضمن 
الشــكر والتقديــر لرئيــس البرلمــان العربــي، رًدا 
علــى الخطاب المرســل إليــه والمرفــق للوثيقة 
العربية الشــاملة لمكافحــة التطرف واإلرهاب، 
إلــى جانــب عدٍد من الرســائل الــواردة من قبل 
ســفراء ورؤســاء ســلطات تشــريعية فــي دوٍل 
قــرار  مشــروع  المكتــب  وســيبحث  عربيــة. 
البرلمــان العربــي بشــأن الهجــوم اإلرهابي على 
منشــآت مدنيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
لدولــة  اإلقليميــة  بالميــاه  تجاريــة  وســفن 
اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى بحث 

الســودان  جمهوريــة  فــي  األوضــاع  تطــورات 
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كمــا ســيتناول االجتمــاع عرضــًا بشــأن متابعة 
البرلمــان  مكتــب  أعضــاء  مقترحــات  تنفيــذ 
العربي، ومشــروع مطالــب البرلمان العربي من 
القمة العربية األفريقية الخامســة التي ستعقد 
بالمملكة العربية السعودية نهاية العام 2019.

تشــكيل  مناقشــة  االجتمــاع  وســيتضمن 
اللجــان الفرعيــة، إلــى جانــب بحــث عــدد مــن 
الموضوعات االســتراتيجية الهامة، ومشــاريع 
فــي  األميــة  بمكافحــة  المرتبطــة  القوانيــن 
العالــم العربــي، والتشــجيع علــى القــراءة فــي 
الوطــن العربــي، وكذلــك بحث مشــروع قانون 
استرشــادي للتعاون العربي في مجال الفضاء 

واألقمار الصناعية.

عبــر النائــب يوســف الــذوادي عــن اســتنكاره وإدانتــه الشــديدة للعمــل اإلرهابــي الجبــان الــذي قامت بــه ميلشــيات الحوثي 
المدعومة من إيران في اليمن، الذي اســتهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة، وأســفر عن إصابة 

عدد من األشخاص من بينهم أطفال ونساء.

البحريــن  النائــب وقــوف مملكــة  وأكــد 
المملكــة  مــع  المطلــق  وتضامنهــا  التــام 
العربية الســعودية الشــقيقة ضد كل من 
مشــددا  واســتقرارها،  أمنهــا  يســتهدف 
علــى أن أمن المملكة العربية الســعودية 

الشقيقة من أمن مملكة البحرين.
واعتبر أن مشاركة مملكة البحرين ضمن 
الشــرعية فــي  التحالــف إلعــادة  قــوات 
اليمن بقيادة المملكة العربية الســعودية 
هــو تأكيــد علــى دعــم اإلجــراءات التــي 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بهــا  تقــوم 
الشــقيقة بقيــادة عاهل المملكــة العربية 
الحرميــن  خــادم  الشــقيقة  الســعودية 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز 

آل ســعود للقضــاء علــى اإلرهــاب بــكل 
أشكاله وصوره.

اإلرهابــي  العمــل  أن  الــذوادي  وأضــاف 
والتخريبــي يعكــس بجــاء التوجهــات 
الحوثيــة العدائيــة واإلرهابيــة والســعي 
إلــى تقويــض األمــن واالســتقرار لــدول 

المنطقة. 
موقــف  اتخــاذ  ضــرورة  علــى  وشــدد 
دولــي حــازم تجــاه إيران ووقــف دعمها 

العمليات اإلرهابية المتكررة.
وفــي ختــام تصريحــه، أعــرب الــذوادي 
لجميــع  بالشــفاء  تمنياتــه  خالــص  عــن 
المصابيــن جــراء هــذا العمــل اإلرهابــي 

عادل العسومياآلثم.

مكتب البرلمان العربي ينظر مشــروع قرار بشأن العدوان في القاهرة الذوادي: تضامن مطلق مع السعودية ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها

بحث الهجوم اإلرهابي على منشآت سعودية وسفن إماراتية اليوم استهداف مطار أبها عمل إرهابي جبان

يوسف الذوادي

الصورة التي عرضت في المؤتمر الدولي السادس التحاد وكاالت األنباء في بلغاريا ضمن المعرض المصور للدول المشاركة 
فــي هــذه الفعاليــة الدوليــة يظهــر فيها ثالثة عناصر ارتبطت بحياة أهــل البحرين صورة )القرقور( بالحجــم الكبير، ومن خلفه 
مباشــرة يظهــر بحــر المنامــة وســفينة خشــبية تبــدو وكأنها في لحظــات انتظار وعــد بالتحرك، وفــي الخلفية تبــرز أهم معالم 

البحرين االقتصادية والتنموية، حيث يبدو منظر المرفأ المالي وبرج البحرين التجاري، وعددا من المباني الحديثة.

ارتبــاط  تؤكــد  مجملهــا  فــي  الصــورة 
االقتصــادي  بتراثهــم  البحريــن  أهــل 
بوضــوح  يشــير  مــا  وهــو  واالجتماعــي، 
شــديد إلى أن مملكة البحرين من أعظم 
الدول تمسكا بهويتها الثقافية والتراثية 
واالجتماعية، ولذلك يقام فيها لســنوات 
التــراث تحــت رعايــة  عديــدة مهرجــان 
سامية من حضرة صاحب الجالة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفــة عاهل الباد، 
باهتمــام  البحرينــي  التــراث  يحظــى  إذ 
كبير من المؤسسات الرسمية والشعبية، 

وهو مكان اعتزاز بحريني كبير.

يصنعهــا  ســلة  عــن  عبــارة  القرقــور  إن 
الصيــادون وبها فتحة تمكن الســمك من 
الدخول إليها، لكنها ال تســتطيع الخروج 
منها، ولهذه السال أحجام مختلفة منها 

ما هو كبير كما هو في هذه الصورة.
ماضــي  عــن  ُتعّبــر  فهــي  الســفينة،  أمــا 
وحاضــر أهــل البحريــن الذيــن اشــتهروا 
ممارســة  فــي  بريادتهــم  غيرهــم  دون 
الغــوص بحثــا عــن اللؤلــؤ، وريادتهم في 
هــذه التجــارة التــي اشــتهروا بهــا، وذاع 
البحريــن  )نواخــذة(  مــن  الكثيــر  صيــت 
األفــذاذ، ومنهــم من برز في فــن )النهمة( 

وســائر فنــون الغناء البحــري، األمر الذي 
التــي  الوثيقــة  العاقــة  بجــاء  يوضــح 
تربــط بيــن اإلنســان البحرينــي والبحــر، 

بكل ما فيه من خيرات.
إن الســفينة في حيــاة البحرينيين تمثل 
واجتماعيــا  اقتصاديــا  كبيــرة  أهميــة 
وحتــى ثقافيا؛ ألنهــا مقرونة أيضا بصيد 
مصــدر  البحــر  أن  يؤكــد  الــذي  الســمك 
رزقهــم، بــل مصــدر إلهامهــم فــي التطور 

واالزدهار في الماضي والحاضر.
إن رمزيــة المرفــأ المالــي وبــرج البحرين 
واقــع  تعكــس  الصــورة  فــي  التجــاري 

والطفــرات  المملكــة،  فــي  الحاضــر 
العهــد  فــي  تحققــت  التــي  االقتصاديــة 

إن  المفــدى،  الملــك  لجالــة  الميمــون 
االقتصــاد البحرينــي يســتمد قوتــه مــن 

الماضــي الجميــل ومــن تــراث البحريــن 
المتأصل في داخل كل أسرة بحرينية.

المنامة - بنا

صورة في مؤتمر “وكاالت األنباء” ببلغاريا تحكي معالم وتراث البحرين

عرض صورة في المؤتمر الدولي التحاد وكاالت االنباء في بلغاريا تحكي معالم وتراث البحرين

“مئوية التعليم” فرصة إلجراء تقييم أداء “التربية”
يوسف زينل منتقدا النعيمي: تأخر في الرد على سؤال “الصفوف الخشبية”... فسقط

وجه النائب يوسف زينل نقدا لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وهو يقول: إن تأخر الوزير 
فــي الــرد على ســؤاله البرلماني بشــأن )الصفوف الخشــبية( فــي مدارس الحكومة، أدى لســقوط 

السؤال بحكم انتهاء دور االنعقاد األول.

زينــل تســاءل هــذه المــرة عــن أســباب التأخير، 
وهــو يخاطــب الوزيــر: هل وجــدت صعوبة في 

توفير اإلجابة؟!
البرلمانــي  ســؤاله  تفاصيــل  موضحــا  وأضــاف 
المقــدم بتاريــخ 22 أبريــل 2019: كــم يبلغ عدد 
المــدارس التــي تضــم صفوفــا خشــبية وتاريخ 
وجــود هــذه الصفوف مــع تبيان عــدد الصفوف 
لهــذا  العــام  التقييــم  مــا  ثــم  مدرســة،  كل  فــي 
الوضــع، وهل هناك خطــة إحال لهذه الصفوف 
واستبدالها؟ وهل باعتقاد الوزير أن هذا الوضع 
ورؤيــة جالتــه  الملــك  بمشــروع جالــة  يليــق 

لمدارس المستقبل في مملكتنا الحبيبة؟

كذلــك تضمــن الســؤال االستفســار عــن حجــم 
الكثافــة الطابيــة فــي الصف الواحــد، وهل هو 
بالســنوات  مقارنــة  تصاعــد  أم  انخفــاض  فــي 
فــي  الطبيعــي  المعــدل  ومــا  الماضيــة؟  العشــر 

فلسفة ومعايير وزارة التربية؟
لكــن وزيــر التربية وفي رســالة بتاريــخ 6 مايو، 
طالب بتأجيل اإلجابة عن السؤال لمدة 7 أيام، 
اســتنادا إلــى أحــكام الائحة الداخليــة لمجلس 

النواب.
وبحســب زينل، فإن هذا الطلب من الوزير أدى 
عمليا لسقوط السؤال عطفا على المدة الزمنية 
التــي باتــت تفضــل بيــن وقــت تقديمــه ووقــت 

اإلجابــة )فــي حــال جــاءت بعــد 5 أشــهر، وهــي 
مدة اإلجازة التشريعية للنواب(.

واســتدرك: لكــن كل ذلــك لــن يعنــي التخلي عن 
مضمون السؤال، مؤكدا عزمه على إعادة الكرة 

وتقديــم الســؤال مــن جديــد فــي دور االنعقــاد 
الثاني.

فــي الســياق ذاتــه، كان زينــل يشــير إلــى حاجة 
إلجــراء  البحريــن  مملكــة  فــي  التعليــم  قطــاع 
“جــردة حســاب”، بمناســبة مــرور 100 عام على 

انطاق مسيرة التعليم النظامي.
حــد  أي  إلــى  تــرى  يتســاءل:  وهــو  وأضــاف 
تمكنــت وزارة التربيــة بقيــادة وزيرهــا النعيمي 
فــي  السياســية  القيــادة  مــن مواكبــة تطلعــات 
البلــد وعمــوم البحرينييــن، تحديــدا فيما خص 
تطوير تجربة التعليم ســواء الشــق اإللكتروني 
)مدارس المستقبل(، أو الشق المرتبط بمستوى 
مخرجــات التعليــم وتلبيتهــا لمتطلبــات ســوق 

العمل؟
واختتــم: تلك أســئلة أخرى، يتعيــن على الوزير 

اإلجابة عنها.

 النائب يوسف زينل

هل يحصل الموظفون الثمانية على تذكرة التقاعد؟
والـــمـــربـــاطـــي الــــزايــــد  بـــيـــد  الــــقــــرار   :”^“ ـــ  ــ ل ــوا  ــ ــال ــ ق

طالــب مجموعــة مــن الموظفيــن بالقطــاع العــام عبــر “البــالد” المســؤولين بديــوان الخدمــة 
المدنيــة والهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي لضــم مــع قائمــة المقبوليــن ببرنامــج التقاعــد 

االختياري، وذلك بعد فوات تسجيلهم بسبب غلق باب التقدم.

ويبلــغ عــدد هــذه المجموعــة 8 موظفيــن، 7 
منهــم مــن وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني والثامن موظف بوزارة 

التربية والتعليم.
أنهــم خاطبــوا  الصحيفــة  الموظفــون  وذكــر 
رئيــس ديــوان الخدمــة المدنية أحمــد الزايد 
فــي مــارس 2019 لطلــب تقدمهــم ببرنامــج 
التقاعــد االختيــاري ولكن األخير لم يرد على 

رسالتهم حتى ساعة نشر هذا الخبر.
وبرروا تأخرهم في التقدم بالبرنامج بســبب 
“عــدم وضــوح الرؤيــة” بالنســبة لهــم بفتــرة 

طرح البرنامج.

وبينــوا أن الفرصــة مؤاتيــة لشــمولهم ضمــن 
ــا مع فتــح الهيئة  قائمــة المتقاعديــن اختياريًّ
العامــة للتأميــن االجتماعــي بــاب التســجيل 
يشــملها  لــم  جهــة   13 لموظفــي  للبرنامــج 

البرنامج عن تدشينه.
يشــملها  التــي  الجديــدة  الجهــات  وتتمثــل   
جهــة   13 فــي  االختيــاري  التقاعــد  برنامــج 
األعلــى  للمجلــس  العامــة  األمانــة  هــي: 
للقضاء، األمانة العامة للمحكمة الدســتورية، 
المؤسســة الخيريــة الملكيــة، جائــزة عيســى 
للخدمــة اإلنســانية، مركــز عيســى الثقافــي، 
االســتراتيجية  للدراســات  البحريــن  معهــد 

الوطنيــة  المؤسســة  والطاقــة،  والدوليــة 
الماليــة  الرقابــة  ديــوان  اإلنســان،  لحقــوق 
واإلداريــة، األمانــة العامــة لمجلــس النــواب، 
معهــد  الشــورى،  لمجلــس  العامــة  األمانــة 
البحريــن للتنمية السياســية، معهد القراءات 

وإعــداد معلمــي القــرآن الكريــم، نــادي راشــد 
للفروسية.

ودعــا الموظفون رئيس الديوان أحمد الزايد 
والرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للتأميــن 

إيمان المرباطي اتخاذ قرار إيجابي.

إيمان المرباطيأحمد الزايد

أشــاد النائــب حمــد الكوهجــي بالجهــود االحترافيــة التــي تبذلها األمانــة العامة لمجلــس النواب 
بقيادة األمين العام راشد بونجمة وبدعم كبير من رئيس المجلس فوزية زينل.

وقــال الكوهجــي: إن الــدور األول مــن الفصــل التشــريعي الحالــي انتهــى بإقــرار مجموعــة مــن 
القوانين والتشريعات المهمة، وشهد حراكا برلمانيا شابا وطموحا نحو تفعيل األدوات الرقابية 
علــى األداء الحكومــي، وهــذا مــا كان له أن يتم من دون الدعــم الذي تقدمه خيرة من الكفاءات 
البحرينية الطيبة العاملة في األمانة. وأردف: الشعب البحريني يتوقع منا تمثيله تمثياً وطنيا 
صادقا والتحرك نحو ما يســاهم في تحســين واقعه اليومي المعيشــي، وأمامنا الكثير من العمل 
فــي األدوار التشــريعية الثاثــة المقبلة، وجميع التطلعات تحتاج دعــم األمانة العامة بموظفيها 
ومنتســبيها... ونعــول عليهــم كثيرا. وثمن النائــب الكوهجي بالدور الوطني الــذي يلعبه إعامنا 
المحلــي - والصحافــة خصوصــا - فــي رفــد العمــل البرلمانــي بالكثيــر مــن األفــكار والمقترحات، 
مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل مندوبي المؤسسات اإلعامية في تغطيات الجلسات 
العامة ومتابعة الوقائع والقرارات الصادرة عن اللجان النوعية الدائمة. ولفت الكوهجي إلى أن 
تكريــم الصحافييــن واإلعامييــن البرلمانييــن في فعالية “لقاء العيد” التــي أقيمت أمس، تقدير 

مستحق لكوكبة من األقام التي منحت السلطة التشريعية الكثير من الوقت واالهتمام.

الكوهجي: الصحافة رافد للعمل البرلماني
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

Û  ،يعانــي بحــارة البســيتين مــن أحــوال قاهــرة وصعبــة، هجــرت الكثيريــن منهــم
ووضعت البقية أمام تحديات يومية ضاغطة يتعثرون بها تعثرا. 

Û  هــذه الظــروف المتأرجحــة أوجزهــا بســتة نقاط رئيســية، للمســئولين وأولي األمر
على أمل النظر بها، والعمل على حلها. 

Û  ١: فرضــة بحريــة تخــدم بحــارة البســيتين أســوة ببقيــة المناطــق، حيــث هاجــر
العديدون - محترفين وهواة- البسيتين ألسباب مختلفة أضرت بهم، أولها هذا. 

Û  ،٢: حمايــة “الحظــور” من البحارة اآلســيويين والذين يمشــطون البحــر ليا ونهارا
“والغــزول”  اإلســرائيلي،  الغــزل  أولهــا  بوســائل صيــد محرمــة،  ويحرثونــه حرثــا 

الضخمة التي يصل عرضها إلى 400 متر، بدال من 100 متر فقط.
Û  ٣: الدعــم الحكومــي ألصحــاب “الحظــور”، ولعملهــم الــذي يمثــل جــزءا أصيــا من

تاريخ وتراث البلد البحري، عبر توفير األدوات والمكائن الازمة لممارســة المهنة، 
ومكان راحة للبحارة. 

Û  ٤: توفيــر الحمايــة األمنيــة ألصحاب القــوارب و”الطراريد” عبر تكثيــف الدوريات
ووســائل المراقبــة، منعــا للســرقات الموجعــة بيــن اللحيــن واآلخــر، آخرهــا ســرقة 

محرك “طراد” برمضان الفائت. 
Û  ،٥: تعويض بحارة البســيتين من عمليات الدفان التي قامت بها الشــركات الكبرى

والتي أضرت “بحظورهم” وأماكهم البحرية، والتي يعتاشون منها، هم وعوائلهم، 
حيث إنهم حرموا من التعويض. 

Û  ٦. أن تتبــع إدارة الثــروة الســمكية بوكالــة الزراعــة والثــروة البحريــة  سياســية
الشفافية واألبواب المفتوحة واإلنصات للبحارة، ولمطالبهم المشروعة.

مطالب بحارة 
البسيتين

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية



يتوقع أصحاب مؤسســات تأجير الســيارات أن يشــهد موســم الصيف الحالي نشاًطا في اإلقبال على استئجار السيارات وخصوًصا 
ا، وكذلــك التأجير  ذات المحــركات بســعة 4 أســطوانات، مــع اســتمرار العــروض المخفضــة التــي تتــراوح بين 7 إلــى 10 دنانيــر يوميًّ

األسبوعي الذي يتراوح بين 50 إلى 70 ديناًرا والشهري الذي يصل إلى 160 ديناًرا ويتفاوت حسب طراز السيارات.

لتأجيــر  ريســت  “فينوســت  مديــر  وقــال   
الســيارات” حســين العصفــور إنه مــع تعدد 
شــركات  وكثــرة  الزبائــن  أمــام  الخيــارات 
ومؤسسات تأجير السيارات، إال أن السوق 
شــهد نشــاًطا منــذ بدايــة العــام الجــاري ال 
ســيما فــي إجــازة نهايــة األســبوع، وكذلك 
بالمناســبات،  المرتبطــة  اإلجــازات  فــي 
إجــازة  أن  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  مشــيًرا 
عيــد الفطر المبــارك رفعت معــدل التأجير، 
الوافــدون  وكذلــك  البحرينيــون  ويفضــل 
أمــا  الصغيــرة،  االقتصاديــة  الســيارات 
اإلقبــال على الســيارات الفخمــة فهو قليل 
ا فهذه السيارات يستأجرها في الغالب  جدًّ
الزوار الخليجيون الذين يزورون البحرين 
ا، وبعضهــم يســتخدم طريقــة الحجــز  جــوًّ
اإللكترونــي وفق تاريخ وصوله ومغادرته، 

ويتــراوح ســعر تأجيرهــا اليومي بــدًءا من 
50 إلى 100 دينار وفق مواصفاتها.

 وتقدم مؤسسات التأجير عروًضا متنوعة 
واالقتصاديــة،  العاديــة  الســيارات  علــى 
والكبيــرة،  الحجــم  متوســطة  والســيارات 
باإلضافة إلى السيارات الخاصة والمميزة، 
بــل حتــى الســيارات القياســية والرياضية 
تقــدم  كمــا  المتحــرك،  الســقف  وذات 
مؤسســات أخرى عروًضا لتأجير السيارات 
وتتعاقــد  مقاعــد،  والتســعة  الســبعة  ذات 
الســتئجار  والشــركات  المؤسســات  بعــض 
مجموعة من السيارات بالنظام الشهري أو 
الســنوي، خصوًصــا في القطاعات النشــطة 
مندوبــي  قبــل  مــن  الســتخدامها  ــا  تجاريًّ
تلك الشــركات، عالوًة علــى عروض تأجير 
السيارات للمناسبات والتنقل تحت الطلب 

داخل البحرين أو إلى دول الخليج العربي.
 ومــن جهتــه، يقــول مديــر “رومــا لتأجيــر 
الســيارات” محمــد مطــر إن الســوق حالــه 
مــن  بفتــرات  يمــر  آخــر،  نشــاط  أي  حــال 
الركــود، غير أن اســتقطاب العمــالء يعتمد 
علــى العــروض المميــزة ووجــود ســيارات 
بأطــرزة حديثة وأســعار اســتئجار تناســب 
الدخــل  ذوي  فئــة  ســيما  ال  الفئــات  كل 
اســتئجار  علــى  يقبلــون  الذيــن  المحــدود 
الســيارات لعوائلهــم أو ألبنائهــم من الطلبة 
عملهــم  يتطلــب  الذيــن  أو  الجامعييــن، 
اســتخدام أكثر من سيارة، ويذكر أنه نظًرا 
لصغــر حجم الســوق، تتنافس المؤسســات 
فــي تقديم العروض المخفضة وتخصيص 

عروض مميزة للزبائن الدائمين.

ــة مــــــن الــــــــــــــزوار الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن ــ ــوب ــ ــل ــ ــط ــ ــة م ــ ــم ــ ــخ ــ ــف ــ الـــــفـــــئـــــات ال

طرح مجموعة من أرقام لوحات السيارات الخاصة

تطرح شــركة “مــزاد” بالتعاون مع الشــركة “العربية للمزادات” 
مجموعة من فئة األرقام الجديدة للوحات السيارات الخاصة 
للبيــع بأســعار ثابتــة، وذلــك يــوم غــد األحد فــي تمام الســاعة 
الرابعــة مســاء، ويســتمر طرحها حتــى نفاذ الكمية وســتكون 
متاحــة للراغبيــن في اقتنائها عبر الموقــع اإللكتروني للعربية 
التطبيــق  أو   http://www.arabian.auction  للمــزادات

.”Arabian Auction“ :الخاص عبر الهواتف النقالة
 ويأتــي هــذا العرض مواصلة لنشــاط شــركة “مــزاد” بالتعاون 
مــع “العربيــة للمــزادات” فــي طــرح األرقــام الجديــدة للوحات 
للبيــع  مميــزة  وشــبه  كمميــزة  الُمصنفــة  الخاصــة  الســيارات 

وإتاحة الفرصة أمام الجميع القتنائها.
وعلى الراغبين في اقتناء هذه الفئات من األرقام التســجيل 
عبــر الموقــع اإللكترونــي والتطبيــق الخــاص علــى الهواتــف 
النقالــة وســيتم إصــدار شــهادة ملكيــة للمشــتري بعــد ســداد 

المبلغ.
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يتبادر سؤال مهم في شأن االستثمار في القطاعين الزراعي والحيواني باالستفادة من األراضي الوقفية واستئجارها بعقود طويلة المدى لمشاريع اإلنتاج أال وهو: “هل يعتبر هذا القطاع من القطاعات 
الجاذبة للمستثمرين في ظل انخفاض العائد وكلفة اإلنتاج العالية؟”، فعدد من البحرينيين توجهوا الستئجار أراض “وقفية” لبدء مشاريعهم في قطاع الزراعة والبستنة، والبعض اآلخر لالستثمار في 

تربية المواشي والدواجن.

 ويرى مدير مشتل غصن البحرين يوسف الحداد 
ــا هو في مراحله األولى،  الذي بدأ مشــروًعا زراعيًّ
أن هــذا االســتثمار يمكــن أن يكــون ناجًحــا وفــق 
دراســات الجــدوى والقــدرة على زراعــة منتجات 
مطلوبــة في الســوق، موضًحا أن ســوق المشــاتل 
والمنتجات الزراعية ســواًء الخضروات والفاكهة 
المحلية أم الزهور ونباتات الزينة تحظى بنشاط 
طيلــة العــام، وهــذا مــا يجعــل مــن االســتثمار في 
القطــاع الزراعــي واســتصالح األراضــي الوقفيــة 
وتحويلهــا إلــى أراض منتجــة يدخــل أيًضا ضمن 
الزراعيــة  المنتجــات  لتوفيــر  الغذائــي”  “األمــن 

بالسوق المحلي.
 ومــن جهــة أخــرى، ووفــق دراســات محليــة، فإن 
الزراعــي  الغذائــي  األمــن  تواجــه  مشــاكل  هنــاك 
منهــا الزحــف العمرانــي ونضــوب الميــاه الجوفية 

والقــدرة علــى توفيــر المنتجــات الغذائية بأســعار 
مناســبة للمســتهلك، فيما يلزم االســتثمار في هذا 
القطاع رأس مال طويل الدورة مع وجود مخاطر 
عالية، ويؤكد الخبير الزراعي نبيل العجيمي على 
ضرورة إجراء دراســة جدوى متكاملة قبل البدء 
فــي أي مشــروع إنتاج زراعي، والبد من اإلشــارة 
إلى أن العديد من البحرينيين دخلوا هذا المجال 
وتعرضــوا لخســائر كبيــرة بســبب عــدم امتالكهم 
للخبرة في معرفة المواسم وطرق الري وظروف 

الطقس.
 ويشــير إلــى أن بعض المشــاريع تعثرت وتكبدت 
الخســائر، فليــس الموضــوع هــو اســتئجار أرض 
المســتثمر  واجــه  فلربمــا  للزراعــة،  وتهيئتهــا 
مشــكلة آفــات وحشــرات ولم يتمكن مــن التعامل 
المشــاريع  البدايــة، وهــذا مــا يعــرض  معهــا منــذ 

الزراعيــة للخســارة، موضًحا أن البحــث والقراءة 
واالستعانة بذوي الخبرة مهم للوصول إلى إنتاج 

زراعي ناجح.
 وفي دراســة للباحثة االقتصادية بمركز البحرين 
للدراســات االســتراتيجية الدوليــة والطاقة غادة 
عبــدهللا، فــإن عــدم وجود الميــاه العذبــة والمناخ 
ا في جميع أنحاء  الجاف جعل الزراعة مكلفة جدًّ
ضيــق  فيمــا  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول 
المســاحة هــي مــن أهــم المشــاكل فــي البحريــن، 
ــا بهــدف تحقيــق  ولذلــك تشــجيع الزراعــة محليًّ
األمن الغذائي اليوم هو على حساب األمن المائي 
في المســتقبل، فالمصادر الرئيســة الحالية للمياه 
فــي البحريــن هــي الميــاه الجوفية، ميــاه الصرف 
الصحــي المعالجة، وتحلية الميــاه، ويعتمد إنتاج 
المياه في الدولة بشــكل رئيســي على مياه البحر 

ا ما يقرب من  المحــالة، حيث تنتج البحرين حاليًّ
180 مليــون غالــون يومًيــا، أمــا الميــاه الجوفيــة 
فــال تمثل ســوى 8.7 % حســب إحصائيــات العام 

.2017
التوســع  تشــجيع  أهميــة  علــى  اآلراء  وتجمــع   
الحديثــة  بالطــرق  والزراعــة  الرأســي  الزراعــي 
باإلضافــة إلــى المحافظــة علــى المــوارد الزراعية 
األراضــي  تأهيــل  إعــادة  أهميــة  مــع  الحاليــة، 
لألغــراض الزراعيــة، وتطويــر وابتــكار طرق الري 
الحديثــة ومنهــا ميــاه الصــرف الصحــي المعالجة 
بــاألوزون التــي أثبتــت نجاحهــا فــي الكثيــر مــن 
المــزارع فــي مختلف مناطق البحريــن، فيما يلزم 
تقديم التســهيالت واالمتيازات لتشــجيع القطاع 
الخــاص لالســتثمار فــي القطــاع الزراعــي ودعــم 

المحاصيل المحلية.

ــق ــوائـ ــعـ ــة أبـــــــرز الـ ــيـ ــوفـ ــجـ ــاه الـ ــ ــي ــ ــم ــ الــــزحــــف الـــعـــمـــرانـــي ونــــضــــوب ال
محرر الشؤون المحلية

بحرينيون يتجهون لالستثمار في القطاع الزراعي



تطليق سيدة عن والد ابنيها بعدما هجرهم واختفى منذ 2015
فقط أشهر   6 من  أقل  في  تمت  التقاضي  درجتي  أمام  القضية  مداولة 

قالــت المحاميــة ابتســام الصبــاغ إن محكمــة االســتئناف العليــا الشــرعية الثانيــة 
)الدائــرة الجعفريــة( قضــت بتطليق ســيدة )42 عامــا( عن زوجهــا )51 عاما( ووالد 
ابنيهــا، بعدمــا هجرهــا منذ العام 2015 واختفى دون أثــر، وعند مطالبته بالحضور 
لمكتب التوفيق األسري امتنع عن الحضور مرتين ولم تتمكن المحكمة من الصلح 
بينهما؛ وذلك خالل أقل من 6 أشــهر منذ بدء النظر في القضية أمام محكمة أول 

درجة التي أصدرت سابقا حكمها خالل شهر واحد برفض الدعوى.

وأفادت وكيلــة الزوجة أن الواقعة 
تتحصــل في أن المســتأنفة أقامت 
علــى زوجهــا ووالــد ابنهــا وابنتهــا 
بتاريــخ 12 نوفمبــر 2018 الدعــوى 
مطالبة الحكم بتطليقها عليه طلقة 
بائنــة للهجــران منــذ شــهر شــعبان 
بعدمــا واجهتــه   ،2015 العــام  فــي 
بعالقتــه غيــر الشــرعية مــع امــرأة 
أجنبيــة كان يســافر ويخــرج معها، 
وأن طليقهــا أخــذ أغراضــه وتركهــا 
بمنــزل الزوجيــة -الــذي وفــره لهمــا 
والدها- معلقة دون سبب مشروع.

وبتاريــخ 26 ديســمبر 2018 قضت 
محكمة أول درجة برفض الدعوى، 
اســتنادا لعــدم وجــود الدليــل علــى 
حصــول الهجــران المبــرر للتفريــق 
لكــن  الهجــر،  بســبب  القضائــي 
قبــوال  يصــادف  لــم  القضــاء  هــذا 
عليــه  فطعنــت  المســتأنفة  لــدى 
باالستئناف الماثل طالبة الحكم لها 
فــي الموضــوع، بإحالة االســتئناف 
المســتأنفة  لتثبــت  للتحقيــق 
بكافــة طــرق اإلثبــات القانونيــة أن 
المســتأنف عليــه هجرها منــذ العام 
2015 وتركها دون ســبب مشــروع، 
وبإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء 
علــى  المســتأنفة  بتطليــق  مجــددا 
المستأنف عليه طلقة بائنة للهجر.

مــن جهتهــا أشــارت المحكمــة فــي 
نظــرت  أنهــا  إلــى  حكمهــا  أســباب 
الصلــح  وعرضــت  االســتئناف 
علــى الطرفيــن، فبــاءت محاولتهــا 
بالفشــل، وطلبت وكيلة المســتأنفة 
للتحقيــق  االســتئناف  إحالــة 
إلثبــات الهجر، فأصــدرت المحكمة 
حكمــا تمهيديــا بإحالــة االســتئناف 
للتحقيــق لتثبــت المســتأنفة بكافة 

طــرق اإلثبــات القانونيــة بمــا فيهــا 
البينــة الشــرعية وشــهادة الشــهود 
العــام  مــن  ابتــدأ  الــذي  الهجــران 
2015 وإلى حين رفع هذه الدعوى 
الماثلــة، وصرحت للمســتأنف عليه 

النفي بذات الطرق.
أشــهدت  التحقيــق  وبجلســة 
والدهــا  مــن  كال  المســتأنفة 
وشــقيقها، إذ شــهد األول علــى أن 
المســتأنفة والمســتأنف عليــه كان 
يســكنان معــه بمنزلــه، فــي وحــدة 
ســكنية قد خصصها لهما منذ العام 
2011، إال أن المســتأنف عليــه تــرك 
المنــزل وهجر المســتأنفة واختفى 
نهائيــا منــذ عــام 2015 ولغايــة رفع 
هــذه الدعــوى، بعــد أن جــاء وأخــذ 
اليــوم  وفــي  الشــخصية،  أغراضــه 
بقيــة  أخــذوا  عمــاال  أرســل  التالــي 

األغراض.
وأضاف والد الزوجة أن زوج ابنته 
مــدارس  رســوم  دفــع  عــن  توقــف 
ولديه )بنت وولد( ثم تكفل بدفعها 
نفقــات  بكافــة  تكفــل  كمــا  بنفســه 
المســتأنفة وولديهــا شــاملة  ابنتــه 
المواصــالت، إذ خصص لها ســيارة 

ألجل ذلك.
المســتأنف  أن  شــقيقها  قــرر  فيمــا 
منــذ شــهر  المســتأنفة  عليــه هجــر 
وقــد   2015 العــام  مــن  شــعبان 
اســتمر الهجران إلى حين رفع هذه 

الدعوى.
فيمــا لــم يقــدم المســتأنف عليه أي 
شــهود نفــي، وقــدم ردا على أقوال 
الهجــران  أن  محصلهــا  الشــهود، 
كان بســبب المســتأنفة، إذ أنــه كان 
يســكن معها بوحدة سكنية بمجمع 
ســكني تابع لوالدها، ثــم انتقل إلى 

االلتحــاق  فرفضــت  خــاص  منــزل 
يصــح  فــال  الشــهادة  عــن  أمــا  بــه، 
األخــذ بها لوجود خالف بينه وبين 
الشاهدين، وانتهى في ختامها إلى 

رفض الدعوى.
فــي  يشــترط  ال  أنــه  أن  وتابعــت، 
شهادة الشاهد أن تكون واردة على 
الواقعــة المطلــوب إثباتهــا بجميــع 
تفاصيلهــا بــل يكفــي أن يكــون من 
شــأنها أن تؤدي إلــى الحقيقة فيها، 
محكمــة  قضــاء  فــي  المقــرر  وأن 
الموضــوع  لمحكمــة  أن  التمييــز 
الســلطة التامــة فــي تحصيــل فهم 
الواقــع فــي الدعــوى وفــي تقديــر 
األدلــة والموازنــة بينهــا، فلها األخذ 

بأقوال الشهود أو إطراحها.
بأقــوال  الثابــت  أن  إلــى  ولفتــت 
المســتأنفة  أن  اإلثبــات  شــاهدي 
المســتأنف  قيــام  بســبب  متضــررة 
عليه بهجرها، والتي جاءت شهادة 
ســماعية،  شــهادة  وليســت  عيــان 
علــى  تامــة  شــرعية  بينــة  وهــي 
ثبــوت الهجران الذي يعد ضربا من 
ضروب الضرر في حق المســتأنفة، 
وأن هذا الهجر الذي استطال لمدة 
جاوزت 4 سنوات ينال من الزوجة 
ويصيبهــا بأبلــغ الضــرر ومــن شــأنه 
أن يجعلهــا كالمعلقــة فــال هــي ذات 
بعــل وال هــي مطلقــة، وكان هجــر 
الــزوج لزوجته بمــا ال تتحمله بغير 
مســوغ شرعي يعد ضربا من األذى 
ينــدرج فــي أفعــال األضــرار التــي 

تبــرر التطليق الجبــري على الزوج، 
فيتحقق به الضرر المبرر للتفريق.

وأكــدت علــى أنه ال يصح القول أن 
الهجــر جــاء مــن قبــل الزوجــة، ألن 
المســتأنف  مســلك  يدحضــه  ذلــك 
محاولتــه  وعــدم  حيالهــا،  عليــه 
إرجاعهــا أو رفــع دعــوى بالمتابعــة 
تلــك  طــوال  الزوجيــة  بيــت  إلــى 
حضــوره  عــدم  وكذلــك  المــدة، 
جلســتي الصلــح بمكتــب التوفيــق 
العــدل  لــوزارة  التابــع  األســري 
وبذلــك  اســتدعائه،  ســبق  رغــم 
تعــذر  االجتماعــي  الباحــث  ســجل 
محاولــة الصلــح، كمــا ال يــرد القول 
بعــدم جــواز االســتناد إلــى شــهادة 
الشــاهدين لوجــود خــالف بينهمــا، 
فــإن المحكمــة لم تجد مــا يمنع من 
قبول شهادة الشاهدين، الطمئنانها 
وســالمة  شــهادتهما  صــدق  إلــى 

أقوالهما.
قضــاء  بــأن  القــول  إلــى  وانتهــت 
الحكــم المســتأنف برفــض الدعوى 
رغــم تخلــي المســتأنف عليــه عــن 
زوجتــه وتركهــا بمنــزل أهلهــا منــذ 
العــام 2015 يكون مخالفا للقانون، 
فــي  الفســاد  عــوار  عــن  فضــال 
االســتدالل والقصور في التسبيب، 
فيتعيــن لــكل ذلك إلغــاؤه، والحكم 
بتطليق المســتأنفة على المستأنف 

عليه طلقة بائنة للهجر.
بقبــول  حكمــت  األســباب  فلهــذه 
االســتئناف شــكال، وفــي الموضوع 
بإلغــاء الحكم المســتأنف، والقضاء 
زوجهــا  علــى  المســتأنفة  بتطليــق 
المســتأنف عليــه طلقــة أولــى بائنة 
للهجــر، وعليهــا إحصــاء عدتهــا من 
هــذا الطــالق حســب حالهــا اعتبارا 
مــن تأريخ وقوع الطالق، وال تحل 
ومهــر  بعقــد  إال  عليــه  للمســتأنف 
جديديــن، وليــس لهــا الــزواج مــن 
بعــد صيــرورة هــذا  رجــل آخــر إال 
الحكــم نهائيــا بمضــي مــدة الطعــن 
الطــالق  صيغــة  وإيقــاع  بالتمييــز، 

وانتهاء فترة العدة الشرعية.

ابتسام الصباغ

رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى معارضة اســتئنافية لبائع مواد مخدرة، ضبطت 
لديه كمية متنوعة من المواد المخدرة “الحشيش والماريجوانا واألفيون” والمؤثر العقلي “الشبو” 
بلــغ إجمالــي وزنهــم نحــو 3 كيلوجرامــات، كمــا عثــر بحوزتــه مبلــغ 56 ألف دينــار، وأيــدت معاقبته 
بالســجن المؤبــد عمــا أســند إليــه من اتهــام، واألمــر بتغريمــه مبلــغ 5000 دينار فضال عــن مصادرة 

المضبوطات.
أن  فــي  التفاصيــل  وتتمثــل 
لمــالزم  الــواردة  التحريــات 
المــواد  مكافحــة  بــإدارة  أول 
المســتأنف،  حــول  المخــدرة 
وإحــرازه  بحيازتــه  أفــادت 
البيــع  بقصــد  المخــدرة  للمــواد 
والتعاطــي، ومن خالل التعاون 
مــع مصدر ســري، والــذي اتصل 
هاتفيــا تحــت مســمع وإشــراف 
الشــرطة بالمستأنف، فقد طلب 
األول مــن األخيــر شــراء كميــة 
من المؤثر العقلي “الشبو” بقيمة 
200 دينــار، وتــم االتفاق بينهما 

علــى أن تكــون عمليــة التســليم 
والتسلم في منطقة الجفير.

وفــي الموعــد والزمــان المتفــق 
المســتأنف  حضــر  عليهمــا 
بســيارته، وسلم المصدر السري 
كيســا من النايلون يحتوي على 
مــادة كريســتالية واســتلم منــه 
المبلغ المصور سلفا للكمين، من 
خــالل نافــذة الســيارة، فأعطى 
المصدر الســري اإلشارة المتفق 
داهــم  والتــي  للشــرطة،  عليهــا 
وألقــوا  المســتأنف  أفرادهــا 
كانــوا  حيــث  عليــه  القبــض 

مــكان  مــن  العمليــة  يراقبــون 
يسمح لهم بمشاهدتها.

وأثناء تفتيش المســتأنف ذاتيا 
تم العثور بحوزته على قطعتين 
مــن مــادة الحشــيش المخــدرة 
وكيســين من “الشــبو” وأقراص 
طبية وميزان حساس ومشرب 
باإلضافــة للمبلــغ المصــور، كمــا 
عثــروا فــي شــقته علــى حقيبــة 
 5 عــدد  علــى  تحتــوي  ســوداء 
قطع من مخدر الحشيش وعلبة 
بهــا نبــات الماريجوانــا المخــدر 
وكمية مــن مادة األفيون وعدد 

أقــراص طبيــة  بهــم  3 قنينــات 
مؤثرة عقليا، فضال على العثور 
علــى مبلــغ مالــي وصــل إلى 56 
ألــف دينــار مــن مكون مــن عدة 

عمالت مختلفة.
وبالتحقيــق مــع المــدان اعترف 
المخــدرة،  المــواد  يتعــاط  أنــه 
 100 إتمــام  مــن  تمكــن  وأنــه 
عملية بيع للمواد المختلفة على 

أشــخاص مختلفين، مضيفا أنه 
يبيع مقــدار الجــرام الواحد من 
“الشــبو” بقيمــة  العقلــي  المؤثــر 

1200 دينار.
وأضاف أنــه يتحصل على هذه 
شــخص  مــن  المخــدرة  المــواد 
لصالحــه  يبيعهــا  إذ  خليجــي، 
متحصــالت  بتســليمه  ويقــوم 
البيع، مشــيرا إلى امتالكه عددا 
مــن الســجالت التجارية خاصة 

به.
وثبت من خالل التقارير المرفقة 
الحشــيش  كميــة  أن  بــاألوراق 
المســتأنف  بحــوزة  المضبوطــة 
جرامــا،   1054.826 وزنهــا  بلــغ 
 27 األفيــون  مــادة  وزان  وبلــغ 
جراما، أما نبات الماريجوانا فقد 
 1783.772 وزنــه  إجمالــي  بلــغ 

وزن  بلــغ  حيــن  فــي  جرامــا، 
“الشــبو” المضبوط 4.189 جرام، 
باإلضافة ألقراص وردية اللون.

هــذا وكانــت النيابــة العامــة قــد 
للمحاكمــة  المســتأنف  أحالــت 
غضــون  فــي  أنــه  اعتبــار  علــى 
وبــاع  حــاز  أوال:   ،2018 العــام 
المــواد  االتجــار  بقصــد  وأحــرز 
“الحشــيش واألفيــون  المخــدرة 
والمؤثــرات  والماريجوانــا”، 
“الميتامفيتاميــن  العقليــة 
واألمفيتاميــن” في غير األحوال 

المرخص بها قانونا.
بقصــد  وأحــرز  حــاز  ثانيــا: 
“الحشــيش”  مــادة  التعاطــي 
العقلــي  والمؤثــر  المخــدرة 
غيــر  فــي  “الميتامفيتاميــن” 

األحوال المرخص بها قانونا.

رفض معارضة مدان ببيع 3 مواد مخدرة محكوم بالمؤبد

تأييد السجن 10 سنوات والحبس سنة لبائع مخدرات ومتعاطي حشيش
ــام ــه االت فـــي  لتشكيكها  متهمين   3 ــراءة  ــبـ بـ ــقــا  ســاب قــضــت  ــة  ــ درج أول  مــحــكــمــة 

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى اســتئناف مدانين ببيع وتعاطــي المواد المخدرة، وأيدت معاقبة األول بالســجن 
لمــدة 10 ســنوات وبتغريمــه مبلــغ 5000 دينار؛ إلدانته بالبيع والتعاطي، وبحبس المتعاطي لمدة ســنة واحــدة وبتغريمه مبلغ 1000 

دينار، فضال عن مصادرة المضبوطات، فيما برأت محكمة أول درجة 3 متهمين آخرين.

وتشــير التفاصيــل إلــى أن إدارة مكافحة 
معلومــات  تلقــت  قــد  كانــت  المخــدرات 
بحيــازة  األول  المســتأنف  قيــام  مفادهــا 
المــواد المخدرة؛ بغــرض التعاطي والبيع، 
فتــم الترتيــب مع مصــدر ســري للتواصل 
مــع المتهــم وشــراء كمية مــن المخدرات، 
والذي اتفق معه أن يكون مكان التســليم 

في منطقة عراد.
إتمــام  وبعــد  المســتأنف  حضــر  وبالفعــل 
عمليــة البيــع تحــرك المذكــور أمــام بصــر 
لحيــن  متابعتــه  فتمــت  الشــرطة،  رجــال 
أمــواج، فتــم  إلــى منطقــة جــزر  وصولــه 
المبلــغ  بحوزتــه  وكان  عليــه،  القبــض 
المصور ســلفا للكمين، وبتفتيش ســيارته 
تــم العثــور فيها على حقيبــة فيها أكياس 
تحتوي على كمية من الحشيش وبرفقته 

الخامــس-  -المتهــم  الثانــي  المســتأنف 
بالقضية.

يتحصــل  أنــه  األول  المســتأنف  وادعــى 
علــى المــواد المخــدرة مــن المتهــم الثاني 
الــذي يقضــي عقوبــة جنائيــة والموقــوف 
فــي ســجن الحــوض الجــاف، بالتواصــل 
إلــى  وإرشــاده  الســجن  داخــل  مــن  معــه 
مكان المواد المخدرة، ويتكفل هو ببيعها 
ويســلم األموال إلى شقيق المتهم الثاني 
الــذي بــدوره يســلمها إلــى زوجــة المتهــم 

الثاني المحبوس.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين 
منهــم  ثالثــة  والمبــرأ  بالقضيــة  الخمســة 
مــن جانــب محكمــة أول درجــة أنهــم في 

غضون العام 2018، ارتكبوا اآلتي:
المستأنف األول:

-1 حــاز بقصــد اإلتجــار والتعاطــي مــادة 
األحــوال  غيــر  فــي  المخــدرة  الحشــيش 

المرخص بها.
مــادة  التعاطــي  بقصــد  وأحــرز  حــاز   2-

الحشيش المخدرة.
تقنيــة  بجهــاز  إباحيــة  مــادة  حــاز   3-

المعلومات “هاتفه النقال”.
المتهــم الثانــي: بــاع بقصــد اإلتجــار مادة 
األحــوال  غيــر  فــي  المخــدرة  الحشــيش 

المصرح بها قانونا.
المســتأنف  مــع  اشــترك  الثالــث:  المتهــم 
األول بطريق االتفاق والمساعدة في بيع 
مــادة الحشــيش المخــدرة بقصــد اإلتجار 

في غير األحوال المصرح بها قانونا.
المتهمــة الرابعــة: أخفت أشــياء متحصلة 
مــن جريمــة بيــع المــواد المخــدرة بقصــد 

اإلتجار مع علمها بذلك.
بقصــد  وأحــرز  حــاز  الثانــي:  المســتأنف 

التعاطي مادة الحشيش المخدرة.
دفــاع  أول درجــة فضلــت  لكــن محكمــة 
المتهميــن مــن الثاني وحتــى الرابعة على 
الموجهــة ضدهــم، والذيــن  أدلــة االتهــام 
أنكروا صلتهم بالمستأنف األول أو وجود 
ســابق معرفــة بينهــم، خصوصــا وأنه قال 
إن وســيلة اتصــال المتهــم الثانــي بــه هي 
هاتــف ســجن الحوض الجــاف، والذي هو 
أمر يســتحيل على المتهــم الثاني اإلقدام 
عليــه في ظــل علمه أو حتى تشــككه في 
مراقبــة المكالمــات التــي تجــرى عبــر هذا 

الهاتف.
بســجن  درجــة  أول  محكمــة  فقضــت 
المتهم األول 10 ســنوات وبحبس المتهم 
ببــراءة  وقضــت  ســنة،  لمــدة  الخامــس 
الثانــي والثالث والرابعة، وهو ما لم يقبل 
بــه المســتأنفان، فطعنــا عليــه وتــم تأييــد 

الحكم بحقهما.
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Û  أصبــح باإلمــكان تجنــب حــوادث وحرائــق المنــازل والتخفيف مــن آثارها
وذلك باتباع متطلبات األمن والســالمة التي تنصح اإلدارة العامة للدفاع 
المدنــي بتوفيرهــا فــي المنــزل، حيــث تؤكــد اإلدارة أهمية اســتيفاء كافة 
متطلبات الحماية والســالمة التي يتم توضيحها للقائمين على المشــاريع 
والفلل والمنازل بصفة خاصة التي، مما يتوجب توفير أجهزة اإلنذار عن 
الحريــق ككاشــف الدخــان والغاز الذي يتوفر في األســواق بأســعار زهيدة 

وهو في متناول الجميع.
Û  وتسهم هذه األجهزة في إشاعة مناًخا من األمان ألنها تعمل كجهاز إنذار 

أول فــي حــال حــدوث الحريــق أو تســرب للغــاز أو ثانــي أكســيد الكاربون 
فــي المنــزل الســيما خــالل فترة الليل وخلود األســرة للنــوم، حيث إنه من 
البديهــي أن أصــوات اإلنــذار الــذي تطلقهــا أجهزة كاشــف الدخــان أو الغاز 
ستكون كفيلة بأن تكون خط اإلنذار األول إلشعار من في المنزل بحدوث 
الحريق سواء أكان ذلك في فترة الصباح أو القيلولة أو خالل فترة الليل، 
وعليه فإن الجميع سيكون محتاًطا للتعامل مع الحريق في حال وقوعه، 
األمر سيكون له األثر اإليجابي في التقليل من التلفيات واألضرار الناجمة 
من الحريق وسيحول ذلك دون حدوث وفيات أو إصابات في األرواح أو 
أضــرار بالممتلــكات، ومــن مميزات توفير أجهزة كاشــف الدخان أنها تعمل 
ببطاريــات عاديــة متوفــرة فــي جميــع األســواق وأن هــذه األجهــزة تطلــق 
أصــوات فــي حــال قرب نفــاذ البطارية الســتبدالها بأخرى جديــدة كما أنها 

تعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
Û :وينصح السادة المواطنين والمقيمين، بضرورة اتباع النصائح التالية
Û .توفير أجهزة كاشف الدخان والغاز التي تعمل بالبطارية أو الكهرباء
Û  عدم وضع قضبان حديدية على النوافذ ال تفتح من الداخل، وكذلك عدم

وضع أي عوائق أمام المخارج ألن ذلك من شأنه إعاقة الخروج من المنزل 
أثناء حدوث األمور الطارئة.

Û  توفيــر طفايــات حريــق مناســبة وتوزيعهــا فــي األماكــن المناســبة خاصــة
فــي المطبــخ والتــدرب على اســتخدامها واالهتمــام بصيانتهــا والتأكد من 

صالحيتها للعمل.
Û  التأكد من ســالمة توصيالت األســالك واألجهزة الكهربائية وعمل الصيانة

الدورية لها.
Û  اســتعمال قاطــع التيــار الكهربائــي األوتوماتيكـــي لتفادي خطــورة أخطاء

الكهرباء.
Û .ضرورة غلق أسطوانات الغاز فور االنتهاء من استعمالها
Û .توخي الحذر ومالحظة إطفاء السجائر الملقية وكذلك األمر مع الشيشة
Û .إبعاد السوائل القابلة لالشتعال عن مصادر النار والحرارة والكهرباء
Û  توفيــر التهويــة الجيــدة للمطابــخ والمخــازن، خاصة المخــازن التي تخزن

بهــا المواد القابلة لالشــتعال الذاتــي والمواد الكيميائية التي تتأثر بارتفاع 
درجات حـرارة الجو.

Û  عــدم إشــعال كبريــت أو تقريــب لهــب أو التدخيــن إذا كان الجــو مشــبًعا
برائحة الغاز أو بخار المواد القابلة لالشتعال.

Û .في حالة نشوب حريق يحظر فتح نوافذ المنزل لتجنب امتداد الحريق

اتبع متطلبات األمن
 والسالمة لتجنب حوادث المنزل

عباس إبراهيم

بحوزته 56 ألف 
دينار حصيلة بيع 

الحشيش واألفيون 
والماريجوانا



عــبــدالــعــزيــز ــلـــك  ــمـ الـ ــة  ــ ــام ــ إلق ــر  ــقـ مـ أول  كـــــان 

“خزام” يحتضن معرض القصر األحمر

يحتضــن “قصــر خــزام” التاريخي في مدينة جدة الســعودية، معرض “القصر األحمر” في ثانية محطاته بعد 3 أشــهر ُأقيم 
فيها المعرض بالقصر األحمر بالرياض، تحت إشراف وزارة الثقافة السعودية، التي ستنظم أيضًا معرضًا موازيًا لمعرض 
“القصــر األحمــر” ســيقام فــي “قصــر خــزام” في نفــس الفترة، وســيقدم فيه 15 فنانًا ســعوديًا وعربيــًا رؤيتهــم الفنية تجاه 
اتفاقيــة النفــط التاريخيــة التــي تم توقيعها بين الســعودية وأميركا في “قصــر خزام” العام 1933 وانعكاســها االجتماعي 

والحضاري على تاريخ المملكة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض إلى 18 
يوليــو ليواصــل تقديم عــرض فني عن 
تاريخ القصر األحمر وقيمته اإلنسانية 

والوطنية والسياسية.
وقــد تــم اختيــار “قصــر خــزام” بجــدة 
األحمــر”  “القصــر  لمعــرض  موقعــًا 

وللمعــرض المصاحــب لــه، تقديــرًا لمــا 
يمثلــه القصــر مــن قيمــة وطنيــة مهمة 
فــي تاريــخ الســعودية، فقــد كان أول 
مقر إلقامة الملك عبد العزيز في جدة، 
كما شهد توقيع أول اتفاقية للنفط بين 
المملكــة والواليات المتحدة األميركية 

العــام 1933، وهــذه القيمــة تلتقــي مــع 
فكرة معرض “القصر األحمر” من حيث 
احتفائــه بمعلم تاريخي آخر هو القصر 
عبــد  الملــك  ببنائــه  أمــر  الــذي  األحمــر 
العزيــز البنه الملك ســعود، في الرياض 

العام 1943.
ويحتــل القصــر األحمــر مكانــة وطنيــة 
المحــوري  دوره  مــن  تنطلــق  مميــزة 
اتخــذه  إذ  الســعودية،  تاريــخ  فــي 
الملــك ســعود ســكنًا لــه، واســتقبل فيه 
زوار الســعودية مــن رؤســاء وقيــادات 
عالميــة وعربية، ثــم أصبح القصر مقرًا 
لمجلس الوزراء في عهد الملك فيصل 
الحرميــن  ثــم خــادم  الملــك خالــد  ثــم 
الشــريفين الملــك فهــد، قبــل أن يصبح 

مقرًا لديوان المظالم.
واســُتثمر تاريخ “القصــر األحمر” لُصنع 
حكاية إبداعية تعكس ما يمثله القصر 

مــن قيمة على جميع األبعاد اإلنســانية 
واالجتماعيــة والوطنيــة، وتــّم تقســيم 
المعــرض إلــى ســبعة فصــول تّوزعــت 
على 14 غرفة تّم عرض األعمال الفنّية 
ففــي  مختلفــة،  أشــكال  علــى  داخلهــا 
الغرفــة األولــى )الفصــل األّول( بعنــوان 
العمــل  ضــّم  والــذي  األحمــر”  “القصــر 
الفنــي “إلــى التــراب تعــود”، فيمــا كان 
الفصــل الثانــي بعنــوان “1979” وضــّم 
و”طاقــة”،   ،”1979“ الفنييــن  العمليــن 
وجــاء الفصــل الثالــث بعنــوان “األيدي 
العاملــة” وضــّم األعمــال الفنّية “األيدي 
1: ســفرة وصايــة”، و”األيــدي  العاملــة 
العاملــة 2: تحضيــر العشــاء”، و”األيدي 
العاملــة 3: التلميــع”، بينما حمل الفصل 
الصحــراء”،  “عاصفــة  عنــوان  الرابــع 
الثامنــة  الغرفــة  ضّمــت  حيــن  فــي 
العمــل الفني “اســتغاثة”، وضــم الفصل 
الخامــس عددًا من األعمال الفنّية منها 
بــوش” و”تلفــون خربان”و”ثقــة”،  “دور 
“عشــاء  بعنــوان  الســادس  والفصــل 
القصــر” وضــّم األعمــال الفنّيــة “عشــاء 
الســابع  والفصــل  و”1440م”،  القصــر” 
بعنــوان “المصّلــى” وضــّم العمــل الفنــي 

“المصّلى”.
وتهدف وزارة الثقافة من خالل دعمها 
وللمعــرض  األحمــر”  “القصــر  لمعــرض 
التاريــخ  توثيــق  إلــى  بــه،  المصاحــب 
الوطنــي وإعادة إنتاجه بطرق إبداعية 
الفنــان  بواســطتها  ينقــل  جديــدة، 
تجــاه  الخاصــة  وانفعاالتــه  مشــاعره 
وطنه ورموزه الحضارية والتاريخية. قصر خزام

للتواصل: 17111509

إعداد: أسامة الماجد

Osama.almajed
@albiladpress.com

15 يونيو 2019 السبت
12 شوال 1440

08

أصــدر مركــز المخطوطــات، التابــع 
لقطــاع التواصــل الثقافــي بمكتبــة 
اإلســكندرية، ترجمــة الجــزء األول 
مــن كتــاب “كيميــاء الســعادة” ألبي 
حامــد الغزالــي، المتوفى ســنة 505 
هجريــة. وقــام بترجمتــه والتعليــق 
عليــه الباحــث أحمــد عبــد الرحيــم، 
المركــز  خطــة  إطــار  فــي  وذلــك 
لترجمــة جواهــر التــراث اإلســالمي 
اللغــة  إلــى  المختلفــة  اللغــات  مــن 

العربية.

يشــتمل هــذا الجــزء علــى ترجمــة 
المعــارف األربعــة من الكتــاب، التي 
بنى عليها الغزالي ســياقه الفلسفي 
وقضايــا  الحيــاة  إلــى  النظــر  فــي 
الكون. وهي في معرفة النفس، في 
معرفــة هللا، فــي معرفــة الدنيا، في 
معرفــة اآلخرة، كتب اإلمام الغزالي 
ذلك الكتاب باللغة الفارسية بعنوان 
“كيميــاي ســعادات” فــي مجلديــن، 
وترجــم منــه أجــزاء مختصــرة إلى 

العربية.

كيمياء السعادة للغزالي

ســوق  الموثقــة  الكتالوغــات  دخلــت 
الفن التشــكيلي العالمي كوثيقة ضمان 
وحصانــة ألعمــال كبــار الفنانين، والتي 
والتزويــر،  للتقليــد  تتعــرض  مــا  غالبــًا 
إصــدار  علــى  حاليــًا  العمــل  ويجــري 
كتالــوغ عــن الفنان التشــكيلي المصري 
الراحــل عبــد الهادي الجــزار، وهو ثاني 
بعــد  عربــي  لتشــكيلي  موّثــق  كتالــوغ 
أن شــهد العــام الماضي إصــدار كتالوغ 

للفنان محمود سعيد.
الناقــد  الكتالــوغ  إعــداد  علــى  يعكــف 
والناقــدة  رشــوان،  حســام  التشــكيلي 
الفرنســية فاليــري هيــس، بالتعــاون مع 
أســرة الجزار ومؤسســته الفنية، ســعيًا 
الكتالوغــات  مفهــوم  لترســيخ  منهمــا 
المســببة أو الموّثقــة في العالــم العربي 
ل عليهــا كثيرًا في الحد من  والتــي يعوَّ

تزوير األعمال الفنية.

صــدرت عــن دار هاشــيت أنطــوان - نوفــل 
روايــة “الجنــون طليقــًا” للكاتبــة والممثلــة 
والمخرجــة الســورية واحــة الراهــب فــي 
202 صفحــة مــن الحجم المتوســط، وهي 
روايــة بوليســية نفســية اجتماعيــة، تــدور 
في بالد تمزقها الحرب والعنف والفوضى، 
وتــدور أحداثهــا فــي مستشــفى لألمــراض 
الحصــار  زمــن  وفــي  والعقلّيــة،  النفســّية 
بيــن معركتيــن، تخوض مجموعــة صغيرة 

حربهــا الخاّصــة، والشــخصيات الرئيســية 
في العمل هم فريق ُيَصِور فيلمًا سينمائّيًا، 
طليــق،  ومجــرٌم  فاســدين،  ومجموعــة 
أقــّل مرضــًا ممــن خــارج  ومريضــات هــّن 

مشفاهّن.
حالــة توّجــٍس ال تقتصر علــى اآلخرين، بل 
بالجميــع.  تســتفحل  أيضــًا،  الــذات  تطــال 
يختلــط الجنــون بالعقــل، ويــذوب الخيــط 

الرفيع الفاصل بين الواقع والدراما.

ألــن  وودي  األميركــي  المخــرج  يبــدأ 
تصوير فيلمه المقبل في أســبانيا هذا 
الصيــف مــع الممثــل كريســتوف والتز 
الحائز جائزة األوســكار، في أول عمل 
للمخــرج منــذ أن تأجــل عــرض فيلمــه 
وقالــت  نيويــورك”  فــي  ممطــر  “يــوم 
شــركة ميديــا بــرو لإلنتــاج األســبانية 
التصويــر  ســيبدأ  ألــن  إن  بيــان  فــي 
يوليــو  فــي  سيباســتيان  ســان  فــي 

والفيلــم مــن فئــة األفالم الرومانســية 
أميركييــن  زوجيــن  عــن  الكوميديــة 
يحضــران مهرجان ســان سيباســتيان 
الســينمائي، والممثــل النمســاوي والتز 
حائــز جائــزة األوســكار ألفضــل ممثل 
مســاعد عــن فيلمــي “تحريــر جانجــو” 
مــن  وكالمهمــا  مجهولــون”،  و”أوغــاد 
إخــراج كوينتين تارانتينو أحد أبطال 

الفيلم.

كتالوغ محمود سعيد

الجنون طليًقا

وودي ألن في إسبانيا

صــدر عــن الــدار العربية للعلوم ناشــرون فــي بيروت 
الترجمــة العربيــة لكتــاب “ليتــر مــن الدمــوع.. نضــال 
شابة للحياة”، وهو من تأليف آيا كيتو، الفتاة اليابانية 
التي بدأت بكتابة مذكراتها في سن الخامسة عشرة 
بعدما بدأت تعاني مرض ضمور المخيخ. ومع تدهور 
حالــة آيــا، واصلت الكتابة في كراســة الرســم بكل ما 
أوتيــت مــن قــوة فــي يــد ال تتحرك كمــا تشــاء، لذلك 
قامت شــيوكا كيتو، والدتها، بإعادة صياغة مذكرات 
ابنتهــا وهــي تســتبق التباســات المــوت المنتظــر آليا، 
مســتعيدة وقائــع فضــاءات المرض كأنما لــم تتوقف 
مــن  العديــد  تعــاون  التحريــر،  عمليــة  أبــدًا، وخــالل 
أصدقــاء العائلــة، وقدمــوا لــألم تشــجيعًا هائــالً، األم 
المكلومــة التــي لــم يتبــق فــي ذاكرتهــا ســوى كلمــات 
قالتهــا آيــا قبــل تدهــور حالتها الصحية: ســيكون من 
الجميــل أن أمــوت وأنــا متمددة على ســجادة جميلة 

من الزهور، وأستمع إلى الموسيقى المفضلة لدي
لقــد توفيــت آيا بهــدوء بينمــا كانت محاطــة بعائلتها 
قبــل خمــس دقائق مــن الواحــدة بعد منتصــف الليل 

يوم 23 مايو 1988 وعمرها خمسة وعشرون عامًا.

المــرض تعانــي  يابانيــة  فتــاة  مذكــرات 

نضال شابة للحياة

أعلنت جائزة أبوالقاســم الشــابي فتح باب الترشح بدروتها لسنة 
2019 الخاصــة بـــ “التأليــف المســرحي العربــي” والجائــزة برعاية 
البنــك التونســي منــذ 35 عامــا، ومــن شــروط الترشــح: أن يكــون 
العمــل المرشــح مؤلفــا باللغــة العربيــة الفصيحــة، وغيــر مقتبــس، 
الحديثــة،  التجريبيــة  باألســاليب  مكتوبــا  وال  مترجمــا،  وليــس 
وأن يكــون العمــل قابــال لإلخــراج مســتقبال، أو تــم تنفيــذه علــى 
المســرح فــي الســنوات العشــر الماضية، من 2009 إلــى اآلن، وأن 
يقــدم المترشــح بيانا بمكان عرضه مــن 2009 إلى 2019، وقائمة 
العمــل  يكــون  الفنانيــن والتقنييــن، وأن  مــن  بمــن شــاركوا فيــه 
منشــورا ومطبوعــا فــي كتــاب، وصــادرا فــي الفتــرة ذاتهــا، وأن 
يقــدم المتســابق 5 نســخ مــن الكتاب إلــى إدارة الجائزة، والنســخ 
اإللكترونيــة ال يعتــد بها، وأن يرســل ســيرته األدبيــة والفنية.وأال 
يكــون العمــل قد حاز أية جائزة من أيــة جهة، وتقبل األعمال في 
التأليف المســرحي من المبدعين الذين فازوا بجائزة “أبو القاســم 
الشــابي” في األجناس األدبية األخرى، وأن يرســل المشارك نسخ 
عمله بالبريد العادي إلى العنوان التالي: جائزة أبو القاسم الشابي 
دورة النص المسرحي البنك التونسي 2 نهج تركيا ـ تونس 1001 
الجمهوريــة التونســية وآخــر موعد لقبول الترشــيحات هو األول 

من ديسمبر 2019.

ديســمبر مــن  األول  للترشــيحات  موعــد  آخــر 

فتح باب الترشح لجائزة أبوالقاسم الشابي 2019

عندما اقرا كتابًا، ال أقرأ 
سطورًا وإنما أعايش أرواحًا. 

عباس محمود العقاد

الملك عبدالعزيز
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في ظل هذه األجواء التي اعتدناها في منطقة الخليج العربي منذ قيام الثورة 
اإليرانيــة عــام 1979، بســبب ممارســات النظــام اإليرانــي وتعمــده اإلبقــاء علــى 
أجــواء التوتــر والفوضــى واالضطرابــات فــي المنطقــة، يبــدو الموقــف الخليجي 

والعربي مهمًا للغاية.
إننــا كعــرب وخليجيين، نطالــب بالضغط الدولي المكثف على إيران كي تتصرف 
كدولــة مســؤولة وبشــكل طبيعي وفقًا لمقتضيات القانــون الدولي ومبادئ األمم 
المتحــدة، ولكــن الحقيقــة أن هــذه المطالب ليســت كافية، فالمجتمــع الدولي قد 
يضغط على إيران بالفعل، وقد يتم التوصل إلى صفقة ما كما حدث في االتفاق 
النــووي الــذي وقعتــه مجموعــة “1+5” برعايــة إدارة الرئيــس األميركــي الســابق 
بــاراك أوبامــا مــع النظــام اإليراني، في عــام 2015، من دون مراعــاة مصالح دول 
مجلــس التعــاون وأخــذ مطالبهــا في االعتبار، ومــن ثم فإن نتائج هــذه الضغوط 
ومخرجاتها لن تأتي كما نطمح وهذا أمر متوقع وربما يكون مؤكدًا، بحكم قواعد 
اللعبة الحاكمة للعالقات الدولية، التي يســعى كل طرف فيها إلى تحقيق ســقف 

مطالبه ومصالحه االستراتيجية بغض النظر عن مطالب ومصالح اآلخرين.
صحيــح أن هنــاك روابــط وصيــغ تحالــف وشــراكات اســتراتيجية قائمــة بيــن 
دول مجلــس التعــاون ومعظــم األطــراف المعنيــة باألزمــة اإليرانيــة، والتي غالبا 
مــا ســتكون طرفــًا في أية صفقة بشــأن إيــران، وفي مقدمتها الواليــات المتحدة 
والــدول األعضــاء فــي مجلــس األمــن الدولــي، لكن الواقع يشــير إلى ضــرورة أن 
تكــون دول مجلــس التعــاون شــريكا أساســيا فــي أي حوار أو نقــاش دولي حول 
تسوية األزمة القائمة مع إيران، باعتبار هذه الدول شريكا أساسيا معنيا باألزمة 
وطرفا ال غنى عنه وال وكيل في النقاش حول مطالبه ومصالحه االستراتيجية.

لهذا، أمر حســن ما فعله ســمو الشــيخ عبــدهللا بن زايد آل نهيــان وزير الخارجية 
حين أكد ضرورة وجود دول المنطقة ضمن أي اتفاق مستقبلي مع إيران، بحيث 
تكون هذه الدول طرفًا في أي اتفاق، وقد أكد سموه ذلك خالل تصريحاته في 
المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره األلماني الذي زار أبوظبي مؤخرًا، وأضاف 
ســموه “يجــب أن يشــمل أي اتفــاق مــع إيران باإلضافــة إلى الملــف النووي، وقف 
دعمها اإلرهاب وبرامج الصواريخ البالســتية”، وهذا أمر بديهي يجب أن تراعيه 
الــدول الكبــرى ألن األزمــة الراهنــة اندلعــت بســبب ثغــرات وقصــور فــي االتفــاق 
الموقع عام 2015، والذي غابت عنه عناصر الشمولية والتكاملية في النقاش مع 
إيران، ومن ثم فقد خرج مبتورًا ومنح إليران اليد الطولى في التوســع والتمدد 

استراتيجيًا في المنطقة العربية.

تصوري، أن الموقف اإلماراتي الرسمي هذا يجب أن يحظى بدعم خليجي  «
وعربي عاجل من أجل الضغط على األطراف الدولية تحسبًا لبدء أي حوار 

مع إيران في المرحلة المقبلة. “إيالف”.

موقف إماراتي مهم بشأن الملف اإليراني )2(
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المواطنة والتنوع 
في العطاء المستمر

ال يقتصر معنى المواطنة من وجهة نظر شــركة أرامكو الســعودية قســم المواطنة، على 
مبادرات فعل الخير، إنما يشــمل التصرف بصورة تهدف إلى تســخير ما لدينا من طاقة 
وموارد هائلة وخبرات فريدة إليجاد فرص تساعد اآلخرين على أن يحدثوا أثرا إيجابيا 
في مجتمعاتهم، وكانت مراحل تطور برنامج المواطنة والعطاء في الســنوات الماضية 
والذي بدأ بحمالت توزيع الحقيبة المدرسية، وتطورت هذه المبادرة وأصبحت الحقيبة 
أداة تقنيــة عرفــت بــ “هدية المعرفة” وبعدها جاءت حملة “أريد أن أســمع”، والتنوع في 
العطاء يعد فرصة رائعة تأخذ أبعادا إنســانية وذاتية من حيث مشــاركة الموظفين في 

هذا العمل اإلنساني، ومن هنا أرى أن المواطنة تبدأ بالشعور باآلخرين ومعاناتهم.
إن هذه السواعد بحاجة إلينا اآلن، ونحن قادرون ولله الحمد على مساعدتهم والوقوف 
إلى جانبهم، وال ننسى أن السعي إلى عمل الخير ينعكس فوًرا على صاحبه ويجده في 
حياتــه اليوميــة، فعندمــا تبــدأ في الســعي أو حتى مجرد التفكير في إســعاد ومســاعدة 
اآلخرين فإنك تكون قد اخترت الطريق إلى ســعادتك قبل ســعادتهم. وهناك العديد من 
األمثلة ألصحاب ثروات نفاجأ بأنهم يتبرعون بمقدار كبير من ثرواتهم، وعندما ُيسألون 
عن السبب وراء ذلك تكون إجابتهم أنهم سعداُء بالقيام بهذا العمل ومشاركة مجتمعهم 

في ترك بصمة إنسانية حضارية في حياة اآلخرين.
ونحن في مجتمعاتنا اإلسالمية نعتز بقيمنا؛ إذ يحثنا ديننا الحنيف دائما على مساعدة 

بعضنا، وهذه تعتبر فرصة ثمينة من أجل اســتثمارها والســعي إلى توظيفها، وتوضيح 
أهميــة المبــادرة إلــى فعل الخير ألبنائنا وخصوًصا الصغــار منهم؛ حتى نغرس فيهم قيم 
حــب الخيــر والعمــل الصالح الطيب، فعند اكتســاب المرء الخبــرات والمهارات المختلفة 
للعطاء في مهنته سيشعر بالسعادة في أنه ينقلها إلى أصدقائه وأسرته إلنجاز أعمالهم 

المطلوبة.
مــن هنــا جــاء التنــوع في العطاء كنظرة مســتقبلية، فللمــرة األولى يســتطيع الموظفون 
أن يختــاروا المجــال للتبــرع لصالــح ثالثة صناديــق عامة ومتنوعة، وينــدرج تحت هذه 
الصناديق عدد من البرامج الخاصة والفئات المستهدفة من ذوي الدخل المحدود وهي 
كاآلتــي: الصنــدوق االجتماعــي، والصنــدوق الطبــي، والصنــدوق التعليمــي. فالصنــدوق 
االجتماعي يشــمل: كفالة األيتام ودعم األرامل ودعم أســر الســجناء. والصندوق الطبي 
يشــمل: مســاندة مرضــى الســرطان، وأجهــزة قيــاس الســكر وأجهــزة غســيل الكلــى. أما 

الصندوق التعليمي فيشمل: المواد التعليمية والبرامج الصيفية والبرامج التعليمية.
ومما ال شك فيه أن النظرة الجديدة في التنوع للعطاء تبدأ بغرز مفهوم المواطنة للجيل 
الجديــد نحــو العطــاء وبــذل الجهد في ذلك بال مقابل، حتى يشــعر بــدوره في مجتمعه، 
وأنه مرتبط به أكثر، وهذا األمر سيؤثر في عطائه أيضا لعمله وحياته االجتماعية، ومن 

هنا يبدأ باإلحساس بالمواطنة والتنوع في العطاء.

أحمد خليفة الحمادي

رغــم أننــا ال نحبــذ الخــوض فــي هكــذا مســائل، ننــكأ فيهــا جراحاتنا ومــا أكثرها، 
لكــن بعــض المواقــف تحتــم علينــا أن نأتي عليهــا وإن كان بإيجــاز، حيث ال يزال 
موقــف قطــر متحفظــا علــى وحــدة دول المجلس وإدانــة إيران، موقــف ال يمكن 
الســكوت عنــه، كمــا أنه أصبح أمــرًا غير مســتغرب، نراها كثيرة التراجــع والتردد 
فــي االجتماعــات وفــي كل مــا يتم االتفاق عليه من قبل أشــقائها، ما يؤكد حجم 
الضغــوط التــي تواجهها، باإلضافة إلى نواياها غير الصافية وغياب مصداقيتها، 

وقد تكون العوامل هذه مجتمعة.
لقــد أضاعــت دولــة قطر فرصا ذهبيــة رغم مرور أكثر من عاميــن على مقاطعتها 
من خالل سعي دول الخليج مرارًا ألجل إصالح ما قامت بإفساده وعودة المياه 
لمجاريهــا، وتمثيلهــا في اللقاءات الخليجية أصبح شــبه ضعيف، ومع كل فرصة 
تخيب اآلمال بتأكيدها الدائم في قراراتها بأنها مســلوبة وأن إرادتها السياســية 

تدار من خارج حدودها.
الدوحــة تســير علــى الخــط المرســوم لها من قبــل أعدائنا، فهي تنفــذ إرادة من ال 
يريــدون للخليــج أن يســتقر ويزدهــر، ســلوكياتها العدوانيــة المنبــوذة والمتغيرة 
تــدل علــى أن هنــاك مــن يرغب في التصعيــد،  دون االعتراف بالخطــأ، كما أنها ال 

تعبأ بشعبها المغلوب على أمره.

حال قطر اليوم ال يحسد، إنها نتائج متوقعة بعد أن عزلت نفسها مكابرة  «
متمسكة بسياستها الخاطئة واحتضانها المستمر لإلرهاب، وسماحها 

للحاقدين المرور لخليجنا المترابط الموحد بقراراتها الشاذة ورفضها كل 
الحلول، ما زاد بعدها عن البيت الخليجي، واليوم تذوق مرارة أفعالها.

قطر... مرة أخرى

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

“أشفط ما تدري 
شيصير باجر”

ســعدنا بمــا صرح بــه المجلس األعلــى للبيئة ووكالــة الزراعة والثروة 
البحريــة بشــأن حظــر الصيــد البحــري بواســطة شــباك الجــر القاعيــة 
المعروف شــعبيا “بالكراف”، وذلك بعد تطبيق القرار رقم”205” لســنة 
2018 الذي يهدف لبســط الســيطرة والتحكم وتنظيم الصيد البحري 
وحمايتــه مــن العبــث، وبالتالــي تحقيق عنصــر االســتدامة للكثير من 
مثل”الربيــان  القشــريات  وخصوصــا  أنواعهــا  بمختلــف  البحــر  ثمــار 
والقباقــب وأم الربيــان”، وبالفعل أتى هذا القرار بنتائج جيدة مقارنة 
والتعديــات  التجــاوزات  ســادتها  التــي  الســابقة  “الفوضــى”  بأعــوام 
والصيــد الجائــر، األمــر الــذي يدعونــا للتفــاؤل بــأن وضــع مخزوننــا 
السمكي مطمئن لحد ما بعد أن كان مهددا باالنقراض والتراجع الذي 

وصل إلى 95 بالمئة.
والتشــريعات  المشــتركة  الحكوميــة  اإلجــراءات  لنجاعــة  ونتيجــة 
الصائبــة التــي هدفهــا الحفاظ علــى البيئة والثروة البحريــة، وبالرغم 
مــن قصــر المــدة الزمنيــة لتنفيذ القــرار المذكــور، وبحســب التصريح 
ذاتــه أظهرت آخر اإلحصائيات المســجلة لدى وكالــة الزراعة والثروة 

البحرية تنامي اإلنزال الســمكي في الســوق المحلي بما يقارب الـ 25 
بالمئة، وعلى اثر ذلك شــهدت األســواق انخفاضا ملحوظا في أســعار 

جميع األسماك وصل إلى 30 بالمئة مقارنة باألعوام السابقة.
البحريني المتابع لحركة أسعار األسماك يشعر باالرتياح لما وصل إليه 
الوضــع الحالــي، وبحرنا يحتــاج المزيد من التشــريعات واإلصالحات 
والقوانيــن الصارمــة ومضاعفــة الرقابــة الدائمــة التــي بدورهــا تصب 
فــي صالــح البحريــن وشــعبها، وهنــا البــد مــن التركيــز المباشــر علــى 
األســماك  تمتهــن صيــد  التــي  الوافــدة  اآلســيوية  العمالــة  تصرفــات 
ومتابعــة ســلوكياتهم وســط البحر ومــا يقومون به مــن تدمير أماكن 
توالد األســماك واإلصبعيات باســتخدامهم ما يســمى محليا بالشــباك 
“اإلســرائيلي” كــون هــؤالء ثقافاتهــم تختلــف تمامــا عــن ثقافــة أبنــاء 
البحريــن، فأولئــك الدخــالء ال تهمهــم المصلحــة العامــة وال ينظــرون 
إلى البحر كمورد اقتصادي مهم للشــعب البحريني ويجب المحافظة 
عليــه، إنمــا همهــم األول واألخيــر كســب المزيــد مــن األمــوال رافعين 

شعار “أشفط ما تدري شيصير باجر”. وعساكم عالقوة.

عبدالعزيز الجودر

“مبادرة وال أروع”
اطلعت كغيري من المشاهدين على خبر جدير باالهتمام، حيث بثت إحدى محطات 
التلفاز األميركية خبرًا مفاده تغيير اسم مطار “لويسفيل” الدولي في والية كنتاكي 
األميركيــة ليصبح اســمه الجديد مطار “محمد علــي” الدولي تقديرًا للمالكم العالمي 
الكبيــر الراحــل محمــد علي كالي وما قدمه من إســهامات ليس فقط على المســتوى 

الرياضي بل االجتماعي واإلنساني أيضًا.
في رأيي انه قرار يســتحق الكثير من اإلعجاب واالحترام ليس فقط لكون الراحل 
قــد اعتنــق الديــن اإلســالمي، ولكــن لجهــوده التي بذلها طــوال حياتــه للترغيب في 
اإلسالم من خالل شخصيته الفّذة والتزامه بالكثير من مبادئ الدين وقيم التسامح 

والوسطية مّما فرض على الجميع احترامه واحترام ديانته.
ومع إشادتي بهذا القرار الجريء والمقّدر من الجميع، أرى أنه البد من تقديم الثناء 
للمســؤولين عن اتخاذ هذا القرار والذين على الرغم من مضي ســنوات طويلة على 
رحيــل الرياضــي العالمــي، إال أنهم قاموا باتخاذ هذا القرار الجدير باإلشــادة والثناء 
والتقدير، فهم لم يترددوا لوهلة واحدة ولم يضعوا العراقيل بسبب ديانته أو عرقه. 
والســؤال الذي يطرح نفســه هنا هو هل يمكننا نحن أن نجد في مجتمعاتنا العربية 
مثــل هــذه المبــادرات المتفهمــة التــي ال تجــد غضاضــة فــي تخليــد ذكــرى العظــام 
والمميزيــن مــن أبنــاء الوطــن وشــخصياته المعطــاءة، ممــن تركــوا بصمــات كبيــرة 

وأدوارا جليلــة وإســهامات خالــدة، والمبــادرة بوضــع أســمائهم على أّي من مشــاريع 
الحكومة، من طرق وجسور ومطارات وجامعات ومكتبات ومتاحف ومستشفيات 

والقائمة تطول.
نعــم أنــا ال أنكــر بــأن هنــاك بعــض المبــادرات في هــذا الصــدد، إال انها تبقــى خطوات 
متواضعــة جــدًا وليســت فــي مســتوى الطموحــات، إننا بأمــس الحاجة إلى تشــجيع 
مثــل هــذه المبــادرات الراقيــة، نحتــاج بالفعل إلى جهــة خاصة ومختصــة تنظر إلى 
مثــل هــذه األمور التي تعكس وتترجم تطلعات القيــادة في تقدير أبناء هذا الوطن 
المخلصين نظير خدماتهم الجليلة، لترى األجيال الجديدة كيف يتم تقدير أصحاب 
العطــاءات الكبيــرة الذيــن بنوا هذا الوطن وبذلوا الغالي والنفيس في ســبيل رفعته 

ونهضته.

في اعتقادي الشخصي، أننا في البحرين نحتاج إلى تفعيل هذا الجانب الذي  «
يحتاج مّنا إلى اهتمام خاص، بشكل بعيد كل البعد عن أيّة اعتبارات أخرى، 

دعونا ننظر فقط بعين التقدير واالحترام إلى أعمال ودور من عملوا وقدموا 
الخدمات الكبيرة للوطن، علمًا أن مثل هذا التقدير وإن كان تقديراً معنويًا إال 

أنه يحمل الكثير من الدالالت ويمثل في واقع األمر تقديراً للشخص كي يبقى 
اسمه خالداً على الدوام. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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ــار ــون دينـ ــم” بــــ 10.2 مليـ ــة للتصميـ ــا “دار الهندسـ أبرزهـ

23 مؤسسة تغّير نشاطها بـ 12.4 مليون دينار

أظهرت أحدث بيانات رســمية منشــورة تقدم 23 مؤسســة تعمل بأنشــطة متنوعة في الســوق المحلية إلى مركز 
البحريــن للمســتثمرين التابــع لــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بطلبــات لتغييــر شــكلها القانونــي، وتحويــل 

نشاطها، أو أنشطة فروع تابعة لها إلى شركات قائمة بذاتها، برؤوس أموال تتجاوز 12.4 مليون دينار.

 وكانــت أبرز الشــركات التي تقدمت 
المســتثمرين  مركــز  إلــى  طوًعــا 
وتحويــل  القانونــي  شــكلها  لتغييــر 
نشــاطها، هي “دار الهندسة للتصميم 
واالستشــارات الهندســية” المصنفــة 
مقفلــة  بحرينيــة  مســاهمة  شــركة 
الواحــد  الشــخص  شــركة  لتصبــح 
)مــا  دوالر  مليــون   27 برأســمال 
دينــار(،  مليــون   12.4 نحــو  يعــادل 
)دار  لشــركة  مملوكــة  وتصبــح 
واالستشــارات  للتصميــم  الهندســة 
الفنيــة، شــاعر ومشــاركوه القابضــة 

المحدودة(.
 وتأسســت “دار الهندســة للتصميــم 
)شــاعر  الفنيــة  واالستشــارات 
مســاهمة  كشــركة  ومشــاركوه(” 
بحرينيــة مقفلــة معفــاة غيــر مقيمــة 
وتعمــل   ،1978 أكتوبــر   16 فــي 

فــي مجــال أنشــطة مهنيــة وعلميــة 
وتقنيــة أخــرى، برأســمال صــادر 27 
دينــار  مليــون   10.2( دوالر  مليــون 
تقريًبا( باستثمار إماراتي لشركة دار 
واالستشــارات  للتصميــم  الهندســة 
الفنيــة ]شــاعر ومشــاركوه[ القابضــة 
مليــون   26.73 بقيمــة  المحــدودة 
دوالر و27 ألف دوالر لشــركة شــركة 
الهندســة االستشــاريون )شــاعر  دار 

ومشاركوه( هولدنغز البريطانية.
شــركة  أن  البيانــات  مــن  واتضــح 
كشــركة  المصنفــة  منــارا”  “تشــيس 
تقدمــت  مقفلــة  بحرينيــة  مســاهمة 
إلى مركز المستثمرين لتغيير شكلها 
القانوني، وذلك بتحويلها إلى شركة 
ذات مســؤولية محدودة برأس مال 

مليوني دينار.
 وتأسســت “تشــيس منــارا” كشــركة 

مســاهمة بحرينيــة مقفلة في تاريخ 
13 ينايــر 2008، بــرأس مــال مصرح 
المــال  ورأس  دينــار،  مالييــن   5 بــه 
المدفــوع نقًدا مليوني دينار، وتعمل 

في مجال تشييد المباني.
 وتوزعــت الشــركات التــي تقدمــت 
بطلبــات لتحويــل نشــاطها، كالتالي: 
شــركة  مصنفــة  مؤسســات   5
شــركة  لتصبــح  الواحــد  الشــخص 
ذات مســؤولية محــدودة بما نســبته 
الشــركات  إجمالــي  مــن   %  21.7
مصنفــة  مؤسســات  و3  المتقدمــة، 
محــدودة  مســؤولية  ذات  شــركة 
تقدمت بطلبات لتحويلها إلى شركة 
الشــخص الواحــد بما نســبته 13 %، 
“فرديــة”  مصنفتــان  ومؤسســتان 
مســؤولية  ذات  شــركة  لتصبــح 
كمــا   ،%  8.7 نســبته  بمــا  محــدودة 

طلبت مؤسستان مصنفتان “فردية” 
لتحويــل فــرع لــكل شــركة منهــا إلى 
شــركة تضامــن بمــا نســبته 8.7 %، 
مختلفــة  مؤسســة   11 وتقدمــت 
األنشــطة بطلبــات لتحويــل نشــاطها 

بما نسبته 47.8 %.
تقدمــت  التــي  الشــركات  وأبــرز   
بطلبــات لتحويــل نشــاطها بــرؤوس 
الشــركة  هــي:  الجديــدة  أموالهــا 
البتروليــة  للصناعــات  البحرينيــة 
المتكاملــة برأســمال 50 ألــف دينــار، 
الدوليــة”  المعلومــات  و”أنظمــة 
برأســمال 50 ألف دينار، و5 شــركات 
ألــف   20 منهــا  شــركة  كل  رأســمال 
دينــار هي: )“دبي ســليب سيســتمز”، 
“المزيــن جلف للمقــاوالت”، “الفصول 
الســتة للســياحة”، “إعمار للهندســة”، 
“أوتيــالت العقارية”(، تكســاس توب 
لزينــة الســيارات برأســمال 10 آالف 
دينار، و”فاترينا للمقاوالت” برأسمال 

6 آالف دينار.

“الطيران العماني” تجري 
محادثات مع “إيرباص”

قــال بيــان لشــركة الطيــران العمانــي، 
أمــس، إن الرئيــس التنفيــذي للشــركة 
الرئيســي يعتــزم إجــراء  العزيــز  عبــد 
محادثــات مــع إيربــاص، إذا لــم تقــدم 
بوينــغ خطــة دعــم وإصــالح لطائراتها 
ماكــس 737 الممنوعــة مــن التحليــق 

قبل 17 يونيو الجاري.
ونقــل البيــان عــن الرئيســي قوله “منع 
تحليــق طائــرات 737 ماكــس كان لــه 
أثر مالي كبير على الطيران العماني”.

وقــال إن بوينــغ “وعدت بتقديم خطة 
إصــالح ودعــم للطيــران العمانــي قبل 
معــرض جوي في باريس يبدأ في 17 

يونيو 2019”.

دبي - رويترز

المنامة - إن جي إن

للتدريــب  إن”  جــي  “إن  مركــز  أعلــن 
“المخيــم  إطــالق  عزمــه  والتطويــر 
الرقمــي الصيفي” لتدريب الشــباب على 
أحــدث التقنيــات فــي مجــال االتصاالت 
فــي  مــرة  ألول  وذلــك  والمعلومــات، 

البحرين.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للمركز يعقوب 
العوضــي إن هــذا المخيــم يواكب جهود 
التحــول الرقمــي فــي البحريــن، وتنميــة 
مهــارات الشــباب فــي مقتبــل أعمارهــم 
فــي مجــاالت التقنيــة الحديثــة، وتعزيز 
مســاهمتهم فــي تنفيــذ رؤيــة البحريــن 
اقتصــاد  بنــاء  علــى  تركــز  التــي   2030

المعرفة.
وأضاف أن المخيم موجه بشــكل خاص 
لطــالب المرحلة الثانويــة الذين تتراوح 
أعمارهــم بيــن 16 إلــى 18 عاًمــا، مشــيًرا 
إلــى أن المركــز قــرر إقامــة هــذا المخيــم 
إتاحــة  أجــل  مــن  الصيــف  فتــرة  فــي 
ذكــوًرا  الطــالب  هــؤالء  أمــام  الفرصــة 
وإناًثــا لتعزيز تنافســيتهم الدراســية من 
جهــة، وتنويرهــم بشــأن اختيــار المســار 
الدراســي والعملــي والوظيفــي األنســب 

لهم في فترة الحقة من حياتهم.

علــى  الســاخنة  المواضيــع  بيــن  ومــن 
جدول أعمــال “المخيم الرقمي” مهارات 
الترميز، والسالمة االفتراضية، وخبرات 
بتقنيــة  والتعريــف  االفتراضــي،  الواقــع 
التكنولوجيــا  وقضايــا  تشــين،  البلــوك 
المتقدمة األخرى، ويركز أيًضا على بناء 
والتفكيــر  الجماعــي  التواصــل  مهــارات 
النقدي، وهي مهارة حيوية مطلوبة في 

هذا العصر الرقمي.
توعيــة  جلســات  المخيــم  يشــمل  كمــا 
والتطبيقــات  المعرفــة  لبنــاء  وجلســات 
مشــاريع  المخيــم  يضــم  كمــا  العمليــة، 
أعمــال ومنتــدى للحــوار بهدف مناقشــة 
الخالفــات حــول مخاطــر ومزايــا العصر 

الرقمي.

“إن جي إن” ينظم “المخيم الرقمي” للتدريب

15 يونيو 2019 السبت
12 شوال 1440

يعقوب العوضي

وصــل ورشــته قبــل الســاعة الثامنة بعشــر دقائــق، ارتدى مالبــس العمل 
وطلــب مــن مســاعده إعــداد فنجــان مــن القهــوة لـــ “يصحصــح” قبــل أن 
يتناول جهاز الفحص ويبدأ التدقيق بإحدى السيارات الفاخرة من نوع 

مرسيدس مركونة في زاوية الكراج.

بدا خبيرا وممارسا، تفحصها بدقة، 
وأخــذ يســجل مالحظاتــه.. ســكت 
برهــة ثم هز رأســه وقــال: وجدتها، 
العطل بســيط، ساعتين على األكثر 

ستكون جاهزة.
استطاع كهربائي السيارات عبدهللا 
محمــود معرفــة العطــل في ســيارة 
المرسيدس من موديل 2011 خالل 
فتــرة بســيطة، وهــي مشــكلة، كمــا 
قــال صاحبهــا، بأنهــا أتعبتــه وكلفته 
الكثيــر مــن الجهــد والمــال قبــل أن 

يرشده أحدهم إلى هذه الورشة.
وعبدهللا شــاب بحريني لم يتجاوز 
عمــره،  مــن  والعشــرين  الخامســة 
اســتثمر حبه للسيارات و”المكنكنة” 
إلى فتح ورشــته الخاصة وتحقيق 
جــدا،  جيــد  مالــي  ودخــل  نجــاح 
بعــرق جبينــه، بعيــدا عــن الوظائــف 
المملــة وبعيــدا عــن “قصــة” الرئيس 

والمرؤوس.
الشــباب  مــن  كالكثيريــن  وعبــدهللا 
اســتطاعوا  الذيــن  البحرينييــن 
تجاوز ثقافــة العيب، والدخول في 
سوق العمل بأي مهنة أو وظيفة، ما 
دام أنها شريفة ونظيفة، تحقق لهم 

العيش الكريم.
ولم يعد مســتغربا في البحرين، كما 
قبل 20 أو 30 عاما، أن تجد مواطنا 
المحــال  فــي  هنــاك،  أو  هنــا  يعمــل 
والمرافــق  والمطاعــم  التجاريــة 
وظائــف  فــي  وغيرهــا،  الســياحية 

كانت حكرا على األجانب.
قبــل  تخــرج  بأنــه  عبــدهللا  يقــول 
بتخصــص  الجامعــة  مــن  عاميــن 
إدارة أعمــال، وعجــز وهــو يبحــث 
عن وظيفة بتخصصه دون جدوى، 
)...( كنــت أفّضــل وظيفــة حكوميــة 

ولكنني لم أحظى بفرصة.
وتابــع “عملت ســابقا في شــركة، ثم 
فــي مصنــع، ولكــن الراتــب لــم يكــن 
عــن  فضــال  المطلــوب،  بالمســتوى 

أنني لم أشعر بالراحة كوني ال أحب 
محــدد  بتوقيــت  االلتــزام  مســألة 
أن  وكذلــك  واالنصــراف،  للحضــور 
يكون مســؤول عنك شخص تعتقد 

بأنك تعرف أكثر منه”.
المســألة  حســاب  “أعــدت  وأضــاف 
وقلبتها في رأســي، وحاولت إيجاد 
عمل أحبه وأبدع فيه، بحيث أدمج 
بالهوايــة وفتحــت ورشــتي  العمــل 
الخاصــة بدعــم مــن صنــدوق العمل 

)تمكين(، وانطلقت”.
محمــد  الشــاب  يقــول  جهتــه  مــن 
خليل، الذي يعمل في أحد المطاعم 
ان الفكــرة لــدى جميــع البحرينييــن 
النــاس  يعــد  فلــم  اآلن،  اختلفــت 
ينظــرون للمســألة كمــا في الســابق، 
فالــكل يريــد العمــل ويريــد العيــش 

الكريم.
وأكد أن المطلوب فقط عمل شريف 
العمــل  يحتــاج  الــكل   )...( نظيــف، 
والظــروف ليســت كما في الســابق، 
والمعيشــي  االقتصــادي  فالوضــع 
مــكان  فــال  العمــل،  وعليــك  صعــب 
أو  للخجــل  مجــال  وال  للعاطليــن 

“التكّبر”.
وأشــار خليل أنه يحب عمله وتعلم 
منه الكثير، موضحا أنه بات يمتلك 
خبرة جيدة في إدارة المطاعم وأنه 

الخــاص  مطعمــه  افتتــاح  بإمكانــه 
مستقبال.

وبيــن أن الجيــل البحرينــي الحالــي 
لــم يعــد يحفــل بنــوع الوظيفــة ولم 
يعد – كما في الســابق – يبحث عن 
وظيفــة حكوميــة أو عمــل مكتبــي، 

وإال فال.
الــذي  الشــيخ،  أحمــد محمــد  وأيــد 
يعمــل فــي مركــز تجــاري كبيــر، مــا 
العمــل  أن  بــه خليــل، مؤكــدا  جــاء 
ولكــن  متوافــرة  والفــرص  موجــود 
علــى الشــخص البحــث والرضــا بما 

يناسب إمكاناته.
وأكــد أنه يعمــل في المركز التجاري 
منذ نحو 4 سنوات، واألمور ماشية 
والوضــع جيــد، )...( أطمــح بالتقــدم 

والتطور.
الحيــاة  الشــيخ أن ظــروف  وأشــار 
ليــس  االقتصــادي  صعبــة والوضــع 
كما في الســابق، داعيا الشــباب إلى 

دخول سوق العمل واالنطالق.

جهات داعمة للشباب البحريني

ومــن المعلــوم أن الجهــات المعنيــة 
العمــل  وصنــدوق  العمــل  كــوزارة 
“تمكين” وهيئة تنظيم ســوق العمل 
وغيرها، تطــرح العديد من البرامج 
الداعمــة  واألنظمــة  والقوانيــن 
للشــباب البحرينــي وتهيئتــه ليكون 

مفضال لدى أصحاب األعمال.
ومــن أقــوى هذه البرامــج ما يقدمه 

للقطــاع  “تمكيــن”  العمــل  صنــدوق 
مــن  نســبة  يدفــع  حيــث  الخــاص، 
الراتــب تصــل إلــى %70 فــي حــال 
واألرقــام  البحرينييــن،  توظيــف 
وضــع  بحســب  تتبايــن  والنســب 
الباحث عن عمل إن كان جامعيا أو 

عاطال أو تاركا لعمل.
كمــا يدعــم تدريبهــم بحيــث يدفــع 
زيــادة علــى الراتــب تصــل إلــى 50 
اجتيــاز  حــال  فــي  أكثــر  أو  دينــارا 

الدورات.
مــن جهتــه قــال ناصــر خالــد، وهــو 
واإلداريــة  الماليــة  الشــؤون  مديــر 
أن  الكارتــون،  مصانــع  أحــد  فــي 
 68% نحــو  يشــكلون  البحرينييــن 
من العاملين في المصنع، وبمختلف 

التخصصات والوظائف.
وأشــار أنــه يعمــل فــي هــذا المصنع 
منــذ أكثر مــن 17 عاما، مؤكدا كيف 
أن ثقافــة العمــل عنــد البحرينييــن 
اختلفــت خــالل هذه الســنوات، )...( 
فــي الســابق عندمــا نعــرض وظيفة 
أو  كســائق  بحرينــي  علــى  عاديــة 
عامــل تغليــف.. الــخ، كان يرفضهــا 
ويقــول معترضــا: “أنــا أعمــل بهــذه 

الوظيفة؟”، لكن ذلك تغير اآلن. 
وتابع “كثير من الشباب الذين بدأوا 
معنــا بوظائــف عاديــة تطــورا اآلن 
وأصبحوا رؤساء أقسام ومسؤولي 

فرق عمل”.

الشباب البحريني يتجاوز “ثقافة العيب”.. يعمل وينجح

محمد خليلأحمد محمد الشيخ

مازن النسور

“تمكين” داعم 
رئيس ألفكار 

وجهود 
وخطط 
الشباب 
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أعلنت وزارة المالية واالقتصاد الوطني أن نتائج األداء االقتصادي الفصلي لمملكة البحرين عكست استمرار النمو اإليجابي 
لالقتصاد الوطني بالتوازي مع برنامج التوازن المالي، الذي أســهم في تعزيز اســتقرار األوضاع المالية في المملكة ومواصلة 
الحفاظ على النمو االقتصادي اإليجابي وتنوعه، فقد بلغت نســبة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.7 % للربع األول من 

العام 2019 مقارنة بالربع نفسه من العام 2018. 

ويرجع ذلك بشــكل أساس للنمو في 
 % 9.2 بلــغ  الــذي  النفطــي  القطــاع 
بســبب ارتفاع معــدالت إنتاج النفط 
بنســبة 7.8 %، كمــا بلغت نســبة نمو 
 ،%  1.5 النفطيــة  غيــر  القطاعــات 
حيــث ســجلت عــدًدا مــن القطاعات 
نمــًوا إيجابًيــا ومنهــا قطــاع الفنــادق 
والمطاعم الذي حقق أعلى نسبة نمو 
بلغت نحو 8 %، وقطاع المشروعات 
المالية الذي شــهد نموا غير مســبوق 
بســبب نمو أرباح المؤسسات المالية 
ونمو قطاع التأمين وزيادة االئتمان 
حيث بلغت نسبة نموه نحو 3.5 %، 
وقطــاع البناء والتشــييد بنســبة نمو 

بلغت 2.9 %. 
واالقتصــاد  الماليــة  وزارة  ونوهــت 
الوطني إلى أن أعلى القطاعات غير 
النفطية مساهمة في الناتج المحلي 
اإلجمالي للربع األول من العام 2019 
هو قطاع المشــروعات المالية حيث 
بلغت نسبة مساهمته 16.8 %. يليه 
كل مــن قطاع الصناعــات التحويلية 
 %  14.1 تبلــغ  مســاهمة  بنســبة 
وقطــاع الخدمات الحكومية بنســبة 
مســاهمة تبلــغ 12.7 %. كمــا ســاهم 

واالتصــاالت  المواصــات  قطــاع 
وقطاع البناء والتشــييد بنسب تبلغ 

7.6 % و7.4 % على التوالي.
الســياحي،  القطــاع  يخــص  وفيمــا 
واالقتصــاد  الماليــة  وزارة  أشــارت 
الوطنــي إلــى أن تدفقــات الســياحة 
الوافــدة بلغــت 3.2 مليــون زائــر، أّي 
الفتــرة  عــن   %  3.1 قدرهــا  بزيــادة 
وبلــغ  الماضــي،  العــام  مــن  ذاتهــا 
غيــر  القادميــن  المســافرين  عــدد 
البحرينييــن 3.5 مليــون زائر، بزيادة 
قدرهــا 3.1 % عــن الفتــرة ذاتهــا من 
العــام الماضــي. فيمــا شــهدت فنادق 
مملكــة البحريــن ارتفاعــًا فــي نســبة 
اإلشــغال فــي فنادق 5 نجــوم، حيث 
حققــت مــا نســبته 53 % مقارنة مع 
الفترة ذاتها من العام الماضي والتي 
بلغــت نســبتها 50 %، بينمــا حققــت 
فنــادق 4 نجوم نســبة 46 % مقارنة 
مــع الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضي 

والتي بلغت 42 %.
المالــي، فاســتمر  أمــا علــى الصعيــد 
الرئيســة  المؤشــرات  فــي  التحســن 
فــي القطاع المالي تماشــيًا مع تطور 
األوضــاع االقتصاديــة والماليــة فــي 

الســيولة  ارتفعــت  حيــث  المملكــة، 
إذ  ملحــوظ،  بشــكل  )ن3(  النقديــة 
بلغت نحو 13.2 مليار دينار مسجلة 
بذلك ارتفاًعا وقدره 6.5 %، وتشــير 
مســتوى  تضاعــف  إلــى  البيانــات 
العمــات  مــن  المصــرف  احتياطــي 
األجنبيــة ليصل إلــى 1.1 مليار دينار 
في نهاية الربع األول من عام 2019، 
كمــا ارتفعت قيمــة إجمالي القروض 
القائمــة  االئتمانيــة  والتســهيات 
المقدمــة مــن قبــل مصــارف قطــاع 
التجزئــة إلــى 9.6 مليــار دينــار فــي 
نهايــة الربــع األول من العــام الجاري 
عــن   %  7.1 قدرهــا  بزيــادة   2019

الفترة نفسها من العام الماضي. 
البنــاء  لقطــاع  بالنســبة  أمــا 
واإلنشــاءات، فارتفعت نسبة رخص 
البناء الصادرة بنحو 4.2 % في الربع 
األول مــن العــام 2019 مقارنة بالربع 
يــزال  وال   ،2018 العــام  مــن  نفســه 
نشاط مشــاريع البنية التحتية يمثل 
مصدًرا مهًما الستمرارية نمو القطاع 
غيــر النفطــي فــي مملكــة البحريــن، 
العامــة  الميزانيــة  تضمنــت  حيــث 
مــن  العديــد   2019-2020 للدولــة 

المشــاريع بلغت 66 مشــروًعا جديًدا 
للبنيــة التحتيــة بقيمــة إجمالية تبلغ 
1.3 مليــار دينــار، من أهمها مشــروع 

توسعة مطار البحرين الدولي.
األداء  أن  الــوزارة  وأوضحــت 

اإليجابــي القتصــاد المملكــة تجّلــى 
المؤشــرات األخــرى  مــن  فــي كثيــر 
التــي تم رصدها في الربع األول من 
العــام 2019 قياســًا بالربع األول من 
العــام 2018، فعلى الصعيد التجاري 
الصــادرات  ارتفعــت إجمالــي قيمــة 
األول  الربــع  فــي   %  19.3 بنســبة 
بالفتــرة  قياســًا  الجــاري  العــام  مــن 
ذاتهــا مــن العــام الماضــي، فــي حين 
بنســبة  الــواردات  قيمــة  انخفضــت 
10.5 %، ونتــج عــن ذلــك تقليــص 
العجــز في الميــزان التجاري بنســبة 
القيمــة  ارتفعــت  كمــا   ،%  41.1
الســوقية لبورصــة البحريــن بنســبة 

 .% 14.6
أمــا فيما يتعلق باالســتثمار األجنبي 
مملكــة  نجحــت  فقــد  المباشــر، 
االســتثمار  قيمــة  برفــع  البحريــن 
األجنبــي المباشــر فــي العــام 2018 
ليصــل إلى 1.5 مليــار دوالر أمريكي 
العــام  فــي  1.4 مليــار دوالر  مقابــل 
2017 أي بنســبة 6 %، حيــث تمثــل 
المباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات 

4 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
المتوســط  مــن  أعلــى  يعــد  والــذي 
العالمــي والــذي يبلغ 2 % من الناتج 
المحلــي اإلجمالــي، وأصــدر مؤتمــر 
والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  األمــم 
)UNCTAD( تقريــره الســنوي للعــام 
بياناتــه  فيــه  صحــح  والــذي   2019
لتتطابق مع بيانات مملكة البحرين، 
والــذي يعد خطــوة إيجابية وحدث 
البيانــات  ودقــة  لمصداقيــة  هــام 

الوطنية.
يذكــر أنــه تمــت مراجعــة عــدد مــن 
المؤشــرات االقتصاديــة للعام 2018 
ومــن ضمنهــا نســبة النمــو اإلجمالــي 
معلومــات  توفــر  بعــد  الحقيقــي، 
الماليــة  بالســنة  متعلقــة  جديــدة 
المعدلــة  النتائــج  وأشــارت   ،2018
الوطنــي  االقتصــاد  تســجيل  إلــى 
نمــًوا حقيقًيــا بنســبة 2.5 % )ســابًقا 
1.8 %( فــي العــام 2018، فــي حين 
نمــو  إلــى  المعدلــة  النتائــج  أشــارت 
القطــاع غيــر النفطي بنســبة 3.4 % 

)سابًقا 2.5 %(.

نمو الناتج المحلي الحقيقي 2.7 % بالربع األول
لالقتصاد اإليــجــابــي  النمو  اســتــمــرار  عكست  الفصلي  األداء  نتائج  “الــمــالــيــة”: 

تيرمينالــز  إم  بــي  إي  شــركة  أســهم  شــهدت 
البحريــن )APMT(، المشــغل الحصــري لميناء 
الماضــي  األســبوع  فــي  بــن ســلمان،  خليفــة 
تــداول 5.9 ألــف ســهًما بقيمــة تبلــغ نحــو 5.2 
ألف دينار، عبر 4 صفقات نفذت ضمن مؤشر 
وذلــك  الخدمــات،  وقطــاع  العــام  البحريــن 
بعــد إيقــاف تداول أســهم الشــركة في ســوق 
االكتتابــات األوليــة اعتبــاًرا مــن يــوم األحــد 
فــي  أســهمها  تــداول  وبــدء  الماضــي، ونقــل 
السوق النظامية من خال السوق االعتيادي 

وسوق األوامر الخاصة.
وتــداول المســتثمرون فــي بورصــة البحرين 
و384  مليونــا   44 الماضــي  األســبوع  خــال 
ألفا و4 أســهم ووحدة من وحدات الصناديق 
االســتثمارية العقاريــة المتداولــة والمدرجــة 
فــي البورصــة، وقد بلغ إجمالي قيمة األوراق 
الماليــة المتداولــة بقيمــة قدرهــا 11 مليونــا 
الوســطاء  نفذهــا  دينــارا،  و354  ألفــا  و32 
لصالح المستثمرين من خال 610 صفقات.

وابتــداء يــوم األحــد الماضــي توقــف تــداول 

أســهم شــركة إي بــي إم تيرمينالــز البحريــن 
في سوق االكتتابات األولية وذلك بعد إتمام 
فترة 6 أشــهر من التداول خال هذا الســوق، 
وتــم نقــل وبــدء تــداول أســهمها فــي الســوق 
النظامي من خال السوق االعتيادية وسوق 

األوامر الخاصة.
تيرمينالــز”  إم  بــي  “إي  ســهم  وســيكون 
خاضًعــا ألنظمة التداول المطبقة في الســوق 
النظامــي، ومــن أهمهــا أن الحــد األدنى لقيمة 
االعتيــادي الحتســاب  الســوق  فــي  الصفقــة 

ســعر اإلقفــال المعتمد والمؤشــرات الرئيســة 
األخــرى هــو -/  1,500 دينــار، وســيتم اعتماد 
سعر آخر إقفال للشركة في سوق االكتتابات 
األوليــة لحســاب نســبة تحرك الســهم صعودا 
وهبوطــا لليــوم األول للتــداول فــي الســوق 
االعتيادية”، وذلك وفًقا لبيان ســابق لبورصة 

البحرين.
بورصــة  مســاهمو  بــدأ  ديســمبر،   9 وفــي 
البحريــن التــداول علــى ســهم الشــركة تحت 
رمــز APMTB. وخــال فتــرة صناعة الســوق 

التــي انتهت يــوم األحد، بلغ إجمالي األســهم 
التــي تــم شــراؤها 1.913 مليــون ســهم، فيما 

بيعت 1.698 مليون سهم في الفترة.
أمــا عــن إجمالــي المدفوعــات 1.728 مليــون 
دينار، مقابل األموال المتســلَّمة بقيمة 1.519 
مليــون دينــار. وبلــغ رصيــد األوراق الماليــة 
حتــى تاريــخ 9 يونيــو الجــاري نحــو 214.3 
ألــف ورقة مالية، برصيد نقدي قيمته 488.3 

ألف دينار.
البحريــن”،  تيرمينالــز  إم  بــي  “أي  وتضــم 

500 موظــف فــي جميــع المجــاالت البحريــة 
واللوجستية.

يشــار إلــى أن الطــرح األولــي لاكتتــاب العام 
 11.88 قيمتــه  اكتتــاب  شــهد  الشــركة  فــي 
مليــون دينــار، ما أســفر عن تغطيــة االكتتاب 
وتغطيــة  المؤسســات  لفئــة  ضعــف   6.8
االكتتــاب 2.2 ضعــف لفئــة األفــراد، ممــا نتج 
 5.4 االكتتــاب  حجــم  إجمالــي  تغطيــة  عنــه 
ضعــف. وتأتي هــذه النتائج بعد حصر نماذج 

طلبات ومبالغ االكتتاب بصورة أولية.

تداوالت “تيرمينالز” في “السوق النظامية”

المنامة - بنا

أصدرت هيئة المعلومات  «
والحكومة اإللكترونية تقرير النتائج 

األولية للحسابات القومية للربع 
األول من العام 2019، وأشارت 
التقديرات األولية إلى تسجيل 

االقتصاد نمواً فعليًا بواقع 2.73 % 
و3.43 % باألسعار الجارية قياسًا 

بالفترة ذاتها من العام 2018.

وأكد البيان التفصيلي لتقرير  «
الحسابات القومية أن النتائج 
األولية للربع األول لعام 2019 

أظهرت زيادة معدالت النمو في 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

للقطاع النفطي بنحو 9.20 %، في 
حين حقق الناتج المحلي اإلجمالي 

الفعلي غير النفطي زيادة تناهز 
.% 1.52

وبّين التقرير أن قطاع الفنادق  «
والمطاعم شهد ارتفاعًا بنسبة 
7.08 % باألسعار الجارية و8 % 

باألسعار الثابتة، كما شهد نشاط 
المشروعات المالية ارتفاًعا بنسبة 

3.41 % باألسعار الجارية و3.52 % 
باألسعار الثابتة، بينما شهد قطاع 

البناء واإلنشاءات ارتفاعًا بنسبة 
2.86 % باألسعار الثابتة، و4.65 % 

باألسعار الجارية.

وأشار التقرير إلى بعض القطاعات  «
التي نما نشاطها باألسعار الثابتة 

كقطاع العقارات وخدمات األعمال 
حيث بلغت نسبة النمو فيها 

1.27 %، وقطاع التجارة بنسبة 
نمو بلغت 1.33 %، إضافة إلى 

قطاع النقل واالتصاالت بنسبة 
ارتفاع 1.49 %، وقطاع الخدمات 

االجتماعية والشخصية الذي شهد 
نمواً بنسبة 1.08 %، إلى جانب 

الخدمات التعليمية الخاصة التي 
ارتفعت بنسبة 2.09 %، في حين 

ازدادت الخدمات الصحية الخاصة 
بمعدل 0.22 % باألسعار الثابتة.

في المقابل أشار التقرير إلى  «
أن عدد من القطاعات شهدت 

انكماشًا في الربع األول من العام 
2019 مقارنة بالربع نفسه من 

العام 2018 كقطاع الزراعة وصيد 
األسماك حيث انخفض بنسبة 2.61 

%، إضافة إلى قطاع الصناعات 
التحويلية بنسبة 3.1 %، كما 

انخفض معدل نمو قطاع الخدمات 
الحكومية بنسبة 1.06 % و قطاع 

الكهرباء والماء بنسبة 0.73 %.

ا في الربع األول ا فعليًّ ا اقتصاديًّ البحرين تسجل  2.73 % نموًّ

أمل الحامد

جنيف - رويترز

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

قالــت لجنــة لتســوية المنازعــات فــي بيــان نشــر أمــس الجمعــة إن 
الواليــات المتحــدة أوقفــت نزاعــا بمنظمــة التجــارة العالميــة بشــان 

معالجة الصين لحقوق الملكية الفكرية حتى 31 ديسمبر.

بســماع  المعنيــة  اللجنــة  وقالــت 
ثاثــة  تضــم  والتــي  القضيــة 
المتحــدة  الواليــات  إن  محكميــن 
طلبــت تعليــق النــزاع فــي الثالــث 
من يونيو وإن الصين وافقت في 

اليوم التالي.
ولــم يتضــح مــا إذا كان التعليــق 
ربما يشــير إلــى ذوبان فــي جمود 
العاقــات التجارية بيــن الواليات 
المتحــدة والصيــن قبيــل اجتمــاع 
محتمــل بيــن الرئيــس شــي جيــن 
بينــغ والرئيــس دونالد ترامب في 
قمة مجموعة العشرين التي تعقد 
فــي اليابــان فــي وقــت الحــق من 

الشهر الجاري.
مســؤولون  اآلن  حتــى  يــرد  ولــم 
أميركيون وصينيون على طلبات 
للتعليــق، ولم يفصح بيــان اللجنة 
عن أي ســبب لتعليق النزاع، الذي 
بــدأه ترامب في مــارس من العام 
الماضــي فــي إطــار معركــة أوســع 
مزعومــة  ســرقة  بشــأن  نطاقــا 

لحقوق الملكية الفكرية.
وبموجــب قواعــد منظمة التجارة 
العالميــة، فإن الشــاكي فــي النزاع 
التجــاري يمكــن أن يطلــب تعليــق 
لمــدة  وقــت  أي  فــي  اإلجــراءات 

تصل إلى 12 شهرا.

أميركا تعلق مقاضاة الصين 
بـ“الملكية الفكرية”

تراجع الدوالرين األسترالي والنيوزيلندي
ــي فـــي 3 أســابــيــع ــوع ــب ــاع أس ــفـ ــر ارتـ ــب “األمـــيـــركـــي” يــحــقــق أك

تراجع الدوالرين األســترالي والنيوزيلندي أمس الجمعة في الوقت الذي قوضت 
فيه رهانات بخفض أســعار الفائدة الطلب ومع اســتمرار إحجام المســتثمرين عن 
تكويــن مراكــز بفعل انعقاد اجتماع مجموعة العشــرين في وقت الحق من الشــهر 

الحالي.

إلــى   0.24% الــدوالر األســترالي  ونــزل 
0.6892 دوالر أمريكــي وهبــط 1.54% 
انخفــاض  أكبــر  األســبوع، مســجا  فــي 
الــدوالر  وتراجــع  مايــو.  منتصــف  منــذ 
النيوزيلنــدي %0.4 إلــى 0.6529 دوالر 

أمريكي، منخفضا %2 في األسبوع.
للســندات  اآلجلــة  العقــود  وتنطــوي 
بنــك  بــأن   66% نســبته  احتمــال  علــى 
االحتياطي األســترالي )البنــك المركزي( 
ربــع  بمقــدار  الفائــدة  أســعار  ســيخفض 

نقطــة مئويــة فــي يوليــو بعــد تقليــص 
مماثــل أجــراه فــي اآلونة األخيــرة. وإذا 
لــم يفعل، فــإن خفضا بنســبة %1 يعتبر 

مؤكدا بحلول أغسطس.
وعــززت األســواق أيضــا الرهانــات علــى 
النيوزيلنــدي  االحتياطــي  بنــك  خفــض 

)البنك المركزي( ألسعار الفائدة.
العملــة  خبيــر  أوليفــري  مانويــل  وقــال 
لــدى كريــدي أجريكول في لنــدن ”تزايد 
بفعــل  الفائــدة  أســعار  خفــض  توقعــات 

الــدوالر  بيانــات ضعيفــة يغــذي تراجــع 
األســترالي مــع ضغــط توتــرات التجــارة 

أيضا على الطلب“.
وصعــد الــدوالر األمريكي أمــس الجمعة 
ارتفــاع  أكبــر  تحقيــق  صــوب  ويتجــه 

أســبوعي فــي ثاثة أســابيع قبل صدور 
بيانات مبيعات التجزئة األمريكية.

المنافســة،  العمــات  مــن  ســلة  ومقابــل 
ارتفــع مؤشــر الــدوالر %0.1 إلــى أعلــى 

مستوى في أسبوع عند 97.09.

لندن - رويترز
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بجانب ديار المحـرق جزر أمواج , قاللي
سماهيج , الدير 

قسائم متعددة التصانيف:  
تجارية ، استثمارية ، سكنية, مشاريع خاصة 

www.grnata.com
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محجوز تم البيع

COM RHA B3* SP

 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

هام 
جًدا

أرض تم استخراج إجازات بناء وبعضها 35
تم الشـــروع بالبنـــاء 

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

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
تحديث

جميع شوارع  المخطط مرصوفة          

 |  02

99237.52666,468

1042202559,202

1052202559,202

1062202559,202

1102202559,202

1112202559,202

1122202559,202

1132202559,202

132288.42680,713

133238.32666,692

1362202559,202

1572202559,202

161288.42680,713

162288.42680,713

1652202559,202

1662202559,202

1672202559,202

1702202559,202

1712202559,202

1722202559,202

177329.82692,299

181305.32685,442

190238.32666,692

2052202661,570

2192202661,570

221359.226100,527

|  01

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

10504BOOKED

2549030158,230

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

109362.427105,323

127311.42790,501

128311.42790,501

140220BOOKED

144220BOOKED

146362.427105,323

درة 2

درة 1

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222
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قصف إسرائيلي 
على قطاع غزة

شنت مقاتالت إسرائيلية فجر الجمعة 
سلسلة غارات على أهداف متفرقة 

في قطاع غزة، بعد ساعات من إعالن 
تل أبيب إطالق صاروخ من القطاع، 
وسقوطه على منزل في مستوطنة 

“سديروت”. وأكدت مصادر محلية أن 
الطائرات اإلسرائيلية قصفت بأربعة 

صواريخ موقع تونس التابع للمقاومة 
شرق حي الزيتون بشرقي مدينة غزة.
وبحسب إذاعة األقصى المحلية، فإن 

صاروخين تم إطالقهما من طائرة 
استطالع، واثنين آخرين من طائرة 

حربية من طراز “إف - 16”، الفتة 
إلى تصاعد ألسنة الدخان من الموقع 

وحدوث أضرار فيه.

زوارق إيرانيــة ســريعة تمنع قطر ناقلــة النفط النرويجيــة المعطوبة

ترامب: الهجوم في خليج عمان يحمل بصمات طهران

حمــل الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب إيران أمس الجمعة المســؤولية عن الهجوم على ناقلتي النفط عند مدخل الخليج علــى الرغم من نفي طهران المتكرر وهو 
ما أجج المخاوف من تفجر مواجهة في الممر المالحي الحيوي لقطاع النفط. من جهتها أدانت األمم المتحدة الهجوم، وقالت إنه ال بد من الوقوف على الحقيقة، 
في حين حثت الجامعة العربية إيران على تغيير مسارها. فيما أعلن االتحاد األوروبي أنه يجمع معلومات أكثر عن االتهامات بضلوع إيران في هجوم بحر عمان.

“يحمــل  الهجــوم  أن  األميركــي،  الرئيــس  وقــال 
بصمات” إيران، مســتندا إلى شريط فيديو نشره 

البنتاغون.
وقــال ترامــب لشــبكة فوكس نيوز “إيــران قامت 
بهــذا األمــر”، مضيفــًا “نــرى الســفينة، مــع لغــم لــم 
ينفجــر، وهــذا يحمل بصمــات إيــران”. من جانب 
آخــر، بــدد الرئيــس األميركي مخاطــر قيام إيران 
بتنفيــذ تهديداتهــا الســابقة بإغــالق مضيق هرمز 
الذي يعتبر ممرًا حيويًا إلمدادات النفط العالمية، 
لفتــرة طويلة. وقــال ترامب “لن يقوموا بإغالقه، 
لــن يغلــق، لــن يغلــق لفتــرة طويلــة وهــم يعلمون 
ذلك. ولقد أبلغوا بذلك بأشــد العبارات”. وأوضح 
ترامــب أن “أميــركا تريد إعادة إيــران للتفاوض”، 
وأضاف: “أنا مستعد حينما تكون إيران مستعدة، 

وليس هناك ما يدعو للعجلة”.
وتعّرضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية الخميس 
في بحر عمان لهجومين، ما أّدى الشتعال النيران 
فيهمــا وإجــالء طاقميهما، في تطــّور جديد يزيد 
التوتــرات فــي المنطقــة التي تعيش منذ أســابيع 
المتحــدة  الواليــات  بيــن  التصعيــد  وتيــرة  علــى 

وإيران.

زوارق إيرانية تمنع قطر “فرونت ألتير”

أفــادت وكالــة “رويتــرز” مســاء الجمعــة، نقال عن 
ســريعة  إيرانيــة  زوارق  بــأن  أميركــي،  مســؤول 
منعــت ســحب ناقلــة النفــط النرويجيــة “فرونت 
ألتيــر” المتضــررة فــي خليــج عمــان. ولــم يفصح 
المســؤول األميركي عــن كيفية معرفــة الواليات 
الــزوارق  بيــن  ذكــره  الــذي  بالموقــف  المتحــدة 
اإليرانيــة الســريعة وقاربــي القطــر اللذيــن كانــا 
يحاوالن ربط الناقلة وسحبها بعيدا بعد تعرضها 

ألضرار من هجمات وقعت الخميس.

األمم المتحدة تدين وتدعو لتحقيق مستقل

أنطونيــو  المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  قــال 
جوتيريــش للصحفييــن أمس إنه ال بــد من الوقوف 
علــى الحقيقــة بعــد الهجــوم علــى ناقلتــي نفــط في 
خليــج عمــان، مضيفــا أن المنظمــة الدوليــة تديــن 

الهجوم.

إلــى ممارســة  األوروبــي  االتحــاد  دعــا  مــن جهتــه، 
“أقصــى درجــات ضبــط النفــس على خلفيــة هجوم 
خليــج عمــان”. وقــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي، 
جيريمي هانت، ليس هناك ما يدعونا لعدم تصديق 
التقييم األميركي بأن إيران وراء هجوم الناقلتين.

الجامعة العربية تدعو إيران لتغيير المسار

حــث أحمــد أبوالغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول 
العربيــة إيــران علــى تغييــر مســارها بعــد أن قالــت 
الواليــات المتحــدة إن طهــران تقــف وراء الهجمات. 
وقــال أبــو الغيط: “لألســف لدينا مشــكلة في الشــرق 
األوسط مع دولة إسالمية كبيرة ومهمة هي إيران”.
وأوضــح أن “إيــران تدفــع الجميــع نحــو مواجهــة لن 

يسلم أي طرف منها إن نشبت”.
وحذر من أن “التطورات في منطقة الخليج تنطوي 
إلــى ضبــط  المواجهــة”، ودعــا  علــى خطــر احتــدام 
النفس. وذكر أن “ســلوك طرف بعينه ســبب الحتدام 
المواجهة في منطقة الخليج”، دون ذكر هذا الطرف 

صراحة.

العراق يحث على التهدئة في المنطقة

دعــا رئيــس الــوزراء العراقي عــادل عبدالمهــدي لبذل 
جهــود مــن أجــل تحقيــق ”التهدئــة“ فــي ظــل تصاعــد 
التوتــر بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران فــي المنطقة. 
وجــه عبدالمهــدي دعوتــه خــالل اتصــال هاتفــي مــع 
وزيــر الخارجيــة األميركي مايك بومبيــو أمس. وقال 
بيــان صــادر عــن مكتب رئيس الــوزراء العراقــي إنهما 
بحثــا تعزيــز العالقــات األميركيــة العراقيــة و“تبــادال 
وجهات النظر حول التطورات التي تشــهدها المنطقة 
علــى خلفية األزمــة بين الواليات المتحــدة األميركية 

والجمهورية اإلسالمية اإليرانية“.

الصين: ال أحد يريد أن يرى حرًبا في الخليج

قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إنه ال أحد يريد 
أن يــرى حربا في الخليــج، داعية كل األطراف لضبط 
النفــس بعد هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. 
وأضافــت الخارجيــة أنهــا تأمــل أن تتمكــن األطــراف 

كافة من حل خالفاتها عبر الحوار.

عواصم ـ وكاالت

غزة ـ وكاالت

القارب اإليراني الذي أزال لغم السفينة اليابانية

بيشكيك  ـ رويترزالهاي ـ اف بدبي ـ وكاالت

قــال وزيــر الدولــة اإلماراتي للشــؤون الخارجية، أنور قرقاش، فــي تغريدة على تويتر، امس 
الجمعة، إن مصداقية وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف “تتضاءل يوما بعد يوم”.

وقــال قرقــاش “كل يــوم تــزداد إشــارة وزيــر 
الفريــق  إلــى  ظريــف،  اإليرانــي،  الخارجيــة 
بــاء وتصبــح أكثــر هزليــة وبالتالــي تتضاءل 

مصداقيته يوما بعد يوم”.
بديــال  ليســت  العامــة  “العالقــات  وأضــاف 
حقيقيــا للسياســات البنــاءة، وقــف تصعيــد 
تتســم  أفعــاال  يتطلــب  الحالــي،  الموقــف 

بالحكمة وليس كلمات جوفاء”.
“الفريــق  تعبيــر  عــادة  ظريــف  ويســتخدم 
بــاء” لإلشــارة إلــى مستشــار األمــن القومــي 
األميركــي جــون بولتــون وغيره فــي اإلدارة 

ممــن  الخليــج  وبمنطقــة  األميركيــة 
المتشــدد  الموقــف  نفــس  يشــاركونه 
تجــاه إيران. وتأتــي تغريدة قرقاش 
ظريــف  نشــرها  أخــرى  علــى  ردًا 

قبلــه بســاعة، قــال فيهــا “بعــض 
التفســيرات الخاطئــة تســتلزم 

توضيحــا: الفريــق بــاء يخــرب الدبلوماســية 
الــذي  االقتصــادي  اإلرهــاب  علــى  ويعتــم 

تمارسه الواليات المتحدة ضد إيران”. 
وكان مستشــار األمن القومي، جون بولتون، 
قال منذ يومين رّدا عن ســؤال هذا األسبوع 
مــع  اللعبــة”  “نهايــة  ســتكون  كيــف  حــول 
طهــران؟ أن تتخّلــى إيران عن “ســعيها لبناء 
الصواريــخ  عــن  والتخّلــي  نوويــة،  أســلحة 
اإلرهابيــة،  النشــاطات  ورعايــة  الباليســتية، 

والنشاطات األخرى في المنطقة”.

 وكتب قرقاش في حسابه  «
على تويتر “االعتداء اليوم على 
ناقالت النفط في خليج عمان 

واستهداف مطار أبها في 
المملكة العربية السعودية 

الشقيقة تطور مقلق 
وتصعيد خطير”.

ذكــر رئيس االســتخبارات الســعودية الســابق األميــر تركي الفيصــل أن األزمة 
مــع قطــر لن تؤثر إطالقــا على النهج الخليجي تجاه طهران بل كشــفت حقيقة 

وقوف قطر إلى جانب إيران.

وذكــر الفيصــل الــذي تولــى أيضــا منصــب 
ســفير الســعودية لــدى الواليــات المتحــدة 
مــع  مقابلــة  فــي  وإيرلنــدا،  وبريطانيــا 
أن  الهــاي،  بمدينــة   ”24 “فرنســا  قنــاة 
حملــة مقاطعــة قطــر التــي انطلقــت فــي 
بدايــة صيــف 2017 لــن “تقلــل مــن هامش 

المناورة” لدول الخليج تجاه إيران.
علــى  األمــور  “ظهــرت  الفيصــل:  وقــال 
حقيقتهــا، فــي الســابق كانــت هنــاك دولــة 
هــي قطــر تلعــب علــى الطرفيــن، تجامــل 

مــن هنــا وتعمل من هناك، واآلن أصبح 
األمر واضحا جدا هناك قطر مع إيران 

والبقية مع دول مجلس التعاون”.
األميــر  وأبــدى 

قناعته بأن إيران 
تهديــدا  تشــكل 

علــى أمــن المنطقــة، واتهمهــا بالتدخل في 
شؤون دول عربية بصورة غير مشروعة.

وتابع قائال: “من يهدد السالم في منطقتنا 
المشــروعة  غيــر  بتدخالتهــا  إيــران،  هــي 
ضمنهــا  مــن  مختلفــة  عربيــة  دول  فــي 
اليمــن والعــراق والبحرين وســوريا ولبنان 
مبــرر  أي  هنــاك  ليــس  ألنــه  داع  ودون 
والميليشــيات  اإليرانيــة  القــوات  لوجــود 
التــي أنشــأتها وتدعمهــا إيــران فــي هــذه 

المشاكل..”

وقال إن العالم العربي سبق  «
أن مد يديه إلى إيران للتفاوض 

مرارا، لكن “األنشطة 
اإليرانية تمنع من أن 
تكون هناك قيمة 
لهذا التفاوض”.

أكدت إيران، أمس الجمعة، أن االتهامات األميركية التي تحمل طهران مســؤولية الهجومين 
اللذيــن اســتهدفا ناقلتــي نفــط في بحر ُعمان “ال أســاس لها”، متهمة واشــنطن بتنفيذ “تخريب 

دبلوماسي”.

وقال الرئيس اإليراني حســن روحاني خالل 
للتعــاون،  لزعمــاء منظمــة شــنغهاي  اجتمــاع 
الصيــن ويشــارك  تقــوده  أمنــي  تكتــل  وهــي 
فيــه روســيا والهنــد، إن “األفعــال األميركيــة 
تمثــل تهديــدا خطيــرا لالســتقرار في الشــرق 
وزيــر  كتــب  ســابق،  وقــت  وفــي  األوســط”. 
ظريــف  جــواد  محمــد  اإليرانــي  الخارجيــة 
فــي تغريــدة علــى تويتــر أن “انتهــاز الواليات 
المتحــدة فــورا الفرصــة لتطلــق مزاعــم ضــد 
إيــران دون دليــل مــادي أو ظرفــي، يكشــف 

بــاء:  إلــى الخطــة  انتقلــوا  أنهــم  بوضــوح 
وتمويــه   )...( الدبلوماســي  التخريــب 

اإلرهاب االقتصادي ضد إيران”.
باسم  ناطق  أخــرى شــدد  مــن جهة 

عباس  اإليرانية  الخارجية  وزارة 
موسوي في بيان رسمي “ردا على 

اتهامات األميركيين التي ال أساس لها”، على 
المنكوبتين  السفينتين  “ساعدت”  إيــران  أن 
و”أنقذت” طاقميهما. وقال موسوي في هذا 
البيان إن “اتهام إيران بالحادثين المشبوهين 
النفط  نــاقــلــتــا  ــت  ــذيــن كــان ــل ال والــمــؤســفــيــن 
ما  أبــســط  يــبــدو  مــا  على  هــو  لهما  ضحيتين 
األميركي  الخارجية  )وزيــر  يفعله  أن  يمكن 
ــطــات األمــيــركــيــة”.  ــســل ــايـــك( بــومــبــيــو وال مـ
ــتـــي تـــحـــوم )حـــول  ــوك الـ ــكـ ــشـ وأضـــــــاف: “الـ
بل   )...( مزاحا  ليست  الحادثتين( 
موسوي  وأكــد  مقلق”.  أمــر   )...(
ضمان  عن  “المسؤولة  بــالده  أن 
أمن مضيق هرمز”، قدمت 
للسفينتين  “المساعدة” 
و”أنـــــــــــــــــقـــــــــــــــــذت” 

طاقميهما.

روحاني: تصرفات أميركا تهدد استقرار المنطقةالفيصل: أزمة الخليج كشفت وقوف قطر مع إيرانقرقاش: مصداقية ظريف تتضاءل
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أبوظبي ـ وام

الجزائر ـ رويترز

حكمــاء  لمجلــس  العــام  األميــن  أكــد 
الرميثــي،  فيصــل  ســلطان  المســلمين 
التزام دولة اإلمارات بمكافحة خطاب 
الكراهيــة فــي جميــع وســائط اإلعــالم 

وتأمين سالمة المواقع الدينية.
اجتماعــات  خــالل  الرميثــي،  وقــال 
عقدهــا مع كبــار المســؤولين في األمم 
المتحدة: “نشــهد جميعا تصاعد وتيرة 
اإلرهــاب والهجمــات الغــادرة على دور 

العبادة والتي بدورنا جميعا ننبذها”.

أعلنهــا  التــي  المبــادرة  أهميــة  وأكــد 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة بإعــداد 
خطــة عمــل لحمايــة وتأميــن األماكــن 
الدينيــة، وفــق مــا ذكرت وكالــة األنباء 

اإلماراتية “وام”، أمس الجمعة.
االجتمــاع  فــي  الرميثــي  وشــارك 
المتحــدة  األمــم  تحالــف  عقــده  الــذي 
الــدول  مــع  للتشــاور  للحضــارات 
حمايــة  خطــة  إعــداد  عــن  األعضــاء 

وتأمين األماكن الدينية.

مــن  اآلالف  عشــرات  تجمــع 
المتظاهرين فــي العاصمة الجزائرية 
أمس الجمعة لألســبوع الســابع عشــر 
على التوالي، مطالبين برحيل النخبة 
المســؤولين  ومحاكمــة  الحاكمــة 
بالرئيــس  المرتبطيــن  الســابقين 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبعــد 20 عامــا فــي الحكــم، اســتقال 
أبريــل  مــن  الثانــي  فــي  بوتفليقــة 

نيســان تحــت ضغط مــن المحتجين 
االحتجاجــات  لكــن  والجيــش، 

استمرت.
ويضغط المتظاهرون من أجل تغيير 
كبــار  رحيــل  إلــى  ويســعون  جــذري 
الشــخصيات، بمن فيهم السياســيون 
ورجــال األعمال الذين حكموا الدولة 
العــام  فرنســا  عــن  االســتقالل  منــذ 

.1962

اإلمارات: ملتزمون بمكافحة خطاب الكراهية

الجزائريون يواصلون االحتجاجات

الخرطوم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

طالبت قوى الحرية والتغيير في الســودان، امس الجمعة، بتحقيق محايد وإحقاق العدالة في حادثة فض االعتصام، الفتة إلى 
أنه لم يتم اســتيفاء متطلبات اســتئناف العملية السياســية. وأكدت قوى الحرية والتغيير، تمســكها بســيادة الســلطة المدنية في 

الفترة االنتقالية.

وأعلنــت قــوى التغييــر رفضهــا إلصاق تهــم االنقالبات بهــا وتؤكد 
على سلمية التحرك.

وكان الناطق باســم المجلس العســكري الفريق ركن شــمس الدين 
كباشــي، أكــد خــالل مؤتمر صحافــي للجنة السياســية بالمجلس، 
الخميس، أن رئيس المجلس االنتقالي السوداني الفريق أول عبد 
الفتــاح البرهــان جــاء من المؤسســة العســكرية اســتجابة لصوت 

الثورة.
وأضــاف كباشــي، ضمــن البــث المباشــر للمؤتمر الذي نقلتــه القناة 
الســودانية، أن المجلــس يعتــرف بقــوى إعــالن الحريــة والتغييــر 

دون إغفال القوى السياسية األخرى.
وأعلن كباشي أن المجلس االنتقالي هو الذي أمر بفض االعتصام 
فــي الخرطــوم، وأنــه عقــد اجتماعــا حضــره القــادة العســكريون 
ورئيــس القضــاة والنائــب العــام لالتفــاق علــى فــض االعتصــام. 
وأضاف: “كانت هناك انحرافات في الخطة التي وضعتها القيادة 
العســكرية لفــض االعتصــام، ســنعلن نتائــج التحقيق فــي أحداث 

فــض االعتصام اليوم الســبت”. كذلك، دعا قــوى الحرية والتغيير 
إلى استئناف المفاوضات خالل 24 ساعة.

أعلــن المتحــدث باســم قــوات التحالف العربــي لدعم الشــرعية باليمن، العقيد الركــن تركي المالكي، أمــس الجمعة، أن 
قوات الدفاع الجوي الملكي الســعودي والقوات الجوية الملكية الســعودية تمكنت من اعتراض وإســقاط 5 طائرات 

بدون طيار “مسيرة” أطلقتها ميليشيات الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العقيد المالكي أن الطائرات المسيرة كانت باتجاه 
مطــار أبهــا الدولــي ومدينــة خميــس مشــيط، وفقــا لوكالــة 

األنباء السعودية “واس”.
وأشــار إلــى أن حركــة المالحــة الجويــة والمجــال الجــوي 
بمطــار أبهــا الدولــي تعمل بصــوره طبيعية، وليــس هناك أي 

تأخير بالرحالت الجوية وحركة المسافرين.
وقــال المالكــي: “نحتفــظ بحقنــا المشــروع باتخــاذ وتنفيــذ 
إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه األعمال العدائية، 
وقواعــده  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  مــع  يتوافــق  وبمــا 
العرفية”. الى ذلك، شنت قوات اللواء الثالث حرس حدود 
التابــع للجيــش الوطنــي اليمنــي، مســنودًا بقــوات التحالــف 
المواقــع  مــن  عــدد  علــى  الجمعــة  صبــاح  مباغتــًا  هجومــًا 
والجبال التي تتحصن بها ميليشيات الحوثي في محافظة 
صعدة وقد تكبدت خاللها الميليشــيات خســائر فادحة في 
العتــاد واألرواح حيــث تــم إعطــاب آليــات عســكرية، فيمــا 

فرت ميليشيات الحوثي من مواقعها مخلفة وراءها 7 من 
القتلى وعددا من الجرحى في صفوفها.

سودانيون يتظاهرون بعد صالة الجمعة في مدينة أم درمان )اف ب( الدفاع الجوي السعودي يسقط 5 طائرات حوثية مسيرة

“االنتقالي” يعلن اليوم نتائج التحقيق في أحداث فض االعتصام الجيش اليمني يتقدم بقلب صعدة.. والتمرد يتكبد خسائر

قوى التغيير بالسودان: متمسكون بسلمية التحرك السعودية تسقط 5 طائرات حوثية مسيرة



ليون, فرنسا ـ أ ف ب

أعلنــت منظمــة الشــرطة الدوليــة )إنتربــول(، أمــس الجمعــة، اعتقال وتســليم أحد 
المسؤولين عن التفجيرات الدامية في سريالنكا في 21 أبريل.

وقالــت المنظمــة في بيان إنه تم القبض على 
أحمــد ملهــان حياتــو محمد، وهو ســريالنكي 
يبلــغ مــن العمــر 29 عامــًا، مــع أربعــة مشــتبه 
بهــم آخريــن فــي الشــرق األوســط فــي بلد لم 
تســمه، عقــب نشــر اإلنتربــول “إشــعارًا أحمر” 
بتوقيفهــم. وأوقفــت الســلطات الســريلنكية 
أكثــر مــن مئة شــخص علــى ارتبــاط بجماعة 
هاشــم  زهــران  وزعيمهــا  الوطنيــة  التوحيــد 
الــذي كان أحــد االنتحارييــن االثنيــن اللذيــن 

استهدفا فندق “شانغري-ال” في كولومبو.
وأعلنــت ســريلنكا حــال الطــوارئ منــذ وقوع 
إصابــة  إلــى  أيضــًا  أدت  التــي  االعتــداءات 
الشــرطة  وتواجــه  شــخص.   500 حوالــي 

وقــوات األمــن اتهامات بالفشــل فــي التحرك 
بعــد تلقيها تحذيرات مســبقة مــن اعتداءات 

وشيكة.

وأبلغ كبار ضباط االستخبارات  «
والشرطة، لجنة برلمانية تحقق في 

الفشل األمني، بأنه كان من الممكن 
تجّنب االعتداءات لو تحركت السلطات 

بناء على معلومات استخباراتية 
قدمتها الهند المجاورة. وفي الرابع 

من أبريل، أبلغت الهند السلطات 
السريالنكية إن مشتبها به في الحبس 

االحتياطي لديها كشف عن خطط 
مفصلة لتنفيذ هجوم داٍم في سريلنكا 
يستهدف كنائس من بين أماكن أخرى.

لندن ـ وكاالت

قــررت محكمــة فــي لنــدن أمــس الجمعــة تأجيل جلســة اســتماع خاصــة بالنظر 
فــي إمكانية تســليم مؤســس موقــع “ويكيليكس” جوليان أســانج إلى الواليات 

المتحدة حتى فبراير العام المقبل.

وجــاء هــذا القــرار فــي جلســة عقدتهــا 
محكمــة وستمنســتر الجزئيــة برئاســة 
القاضي إيما أربوثنوت حضرها أسانج 
عبــر اتصــال فيديــو مــن القســم الطبي 
فــي ســجن بيلمــارش اللندنــي والــذي 
يمكــث فيه بســبب تدهــور صحته منذ 

اعتقاله في أبريل الماضي.
عــن  الممثــل  أيضــا  الجلســة  وحضــر 
الحكومة األمريكية بين براندون، وهو 
الــذي فتح القضية رســميا، بعد يومين 
مــن توقيــع وزيــر الداخليــة البريطاني 
ســاجد جاويــد مذكــرة تســليم أســانج 

هــذا  المتحــدة وإحالــة  الواليــات  إلــى 
القرار إلى القضاء.

وقررت القاضي أربوثنوت أن  «
االستماع في القضية سيستغرق 
خمسة أيام على األقل اعتبارا من 
25 فبراير المقبل. وأكد أسانج أنه 

ينوي مواجهة الطلب األمريكي 
بشأن ترحيله، قائال: “175 عاما من 

حياتي على المحك”، في إشارة 
إلى العقوبة المحتملة التي قد 

يواجهها في الواليات المتحدة بـ47 
تهمة متعلقة بالتجسس وخرق 

الحواسيب الحكومية.

برازيليا ـ أ ف ب

شمل اإلضراب العام بدعوة من النقابات في البرازيل أمس الجمعة قطاع النقل 
بمواجهــة حكومــة الرئيس جاير بولســونارو الذي من المحتمــل أن يواجه تعبئة 

ثالثة في الشوراع خالل شهر.

ودعت النقابات العمال في قطاع النقل إلى 
اإلضــراب وغلــق الطرقــات فــي عــدة مــدن 
كبــرى، احتجاجا على اصالحات في أنظمة 
ادخــال  رغــم  بشــعبية  تحظــى  ال  التقاعــد 
فــي  تمريرهــا  فــي  أمــال  عليهــا  تحســينات 
البرلمان. كما أبلغت النقابات صباح الجمعة 
عــن اضرابــات فــي قطاعــي النفــط والبنوك 
المدرســين  عــن  عــدة واليــات، فضــال  فــي 
والطلبــة الذيــن يعارضــون اقتطاعــات مــن 
ميزانية التربية. وفي ساو باولو، أكبر مدن 
البــالد التــي ستشــهد مســاء انطــالق “كوبــا 
اميــركا” بحضور بولســونارو، شــلت الحركة 

فــي خــط متــرو فــي حيــن باتــت الحركــة 
أخــرى،  خطــوط  ثالثــة  فــي  جــدا  بطيئــة 
بحســب شــركة المترو. فــي المقابل اســتمر 

عمل الحافالت والقطارات بشكل عادي.

وفي سلفادور دي باهيا )شمال  «
شرق( تعطلت وسائط النقل 

باستثناء المترو. أما في العاصمة 
برازيليا ومدينة بيلو اورزنتي 

)جنوب شرق( فقد كانت الحركة 
بطيئة في وسائل النقل. ودعت 

النقابات الى مسيرات حاشدة في 
المدن الكبرى، وسيشكل ذلك 

اختبارا لمستوى التعبئة الشعبية.

اعتقال مشتبه به رئيس 
في هجمات سيرلنكا

القضاء البريطاني يؤجل 
النظر في تسليم أسانج

البرازيل .. حركة اإلضراب 
تمتد إلى قطاع النقل

“هفوة بروتوكولية” جديدة لرئيس وزراء باكستان

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

وقع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أمس الجمعة، في “هفوة بروتوكولية”، 
خــالل مشــاركته فــي اجتمــاع قمــة دول منظمــة شــنغهاي للتعــاون فــي عاصمــة 

قرغيزستان بيشكيك.
وخالــف رئيــس الــوزراء الباكســتاني، وفــق مــا أظهره مقطع فيديو نشــره الحســاب 
الرســمي لحزب “تحريك إنصاف” الذي يتزعمه خان عبر “تويتر”، خالف بروتوكول 
القــادة المشــاركين، الذيــن يصلــون تباعــا إلــى مقاعدهــم وينتظــرون وقوفــا، حتــى 

اكتمال عددهم، قبل أن يجلسوا جميعا بالتزامن.
أما خان، فقد دخل إلى القاعة، وجلس على كرسيه، فيما كان زعماء الدول األخرى 
واقفيــن مــن أجــل تحية بعضهم البعض، وعندما انتبه إلــى أنه جلس قبل اآلخرين، 
وقــف للحظــات قليلــة تزامنــا مــع دخــول الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن، وعاد 

ليجلس مجددا، فيما بقي القادة اآلخرون واقفين.
وانتقــد ناشــطون عبــر مواقع التواصــل االجتماعي تصــرف خان هــذا، معتبرين أنه 
كان يتعيــن عليــه الوقــوف أســوة بباقــي القــادة، فيما قــال آخرون إن خــان “حديث 

العهد في السلطة” وال يعرف الكثير عن البروتوكوالت الرسمية.

برازيليالندنكولمبو

ُقتل 28 شخصًا بينهم 7 مدنيين على األقل جراء قصف من النظام السوري وروسيا استهدف مناطق عدة في شمال غربي سوريا، وفق ما 
أعلن المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أمس الجمعة، في حصيلة جاءت رغم إعالن موسكو عن التوصل إلى وقف إلطالق النار.

جــراء  مدنييــن   7 مقتــل  المرصــد  وأحصــى 
غــارات وقصــف مدفعي ســوري طــال مناطق 
حمــاة  وريــف  الجنوبــي  إدلــب  ريــف  فــي 
الشمالي، بينما تسببت غارات سورية وأخرى 
روسية بمقتل 21 من فصائل معارضة أخرى.

القتلــى هــذه رغــم إعــالن  وجــاءت حصيلــة 
الجيــش الروســي ليــل األربعــاء أنــه “بمبــادرة 
تركيــا  وبوســاطة  الروســي،  الطــرف  مــن 
وروســيا، تــم التوصل إلى وقــف إلطالق النار 
فــي منطقة خفــض التصعيد في إدلــب” بدءًا 

من 12 يونيو.
مولــود  التركــي،  الخارجيــة  وزيــر  واتهــم 
الســورية،  الســلطات  أوغلــو،  تشــاووش 
باســتهداف نقطــة مراقبــة لتركيــا فــي إدلــب، 
متعهدا بأن ترد بالده على مثل هذه الحوادث 

حال تكرارها.
اســتضافته  خــالل  أوغلــو،  تشــاووش  وقــال 
مجموعــة من محــرري وكالــة “األناضول” في 
العاصمة أنقرة، إن “نظام األسد هو من أرسل 
المجموعــات المتطرفــة بأســلحتهم إلى إدلب 
من حلب والغوطة الشرقية وحمص وحماة”. 
تتــذرع  الســورية  الســلطات  أن  وأضــاف 
بالهجــوم على مناطق خفض التصعيد بحجة 

انتشار هذه المجموعات في إدلب.
واتهم “نظام األســد” باستهداف نقطة مراقبة 
مشــددا  الخميــس،  يــوم  إدلــب،  فــي  تركيــة 
فــي هــذا الســياق علــى ضــرورة وفاء روســيا 

بالتزاماتها في تثبيت الهدنة في المنطقة.
وأشــار إلــى أن “تحــرش قوات النظــام بنقطة 
جنــود   3 إصابــة  عــن  أســفر  تركيــة”  مراقبــة 

أتــراك بجــروح طفيفــة، وأضــاف: “حتــى إن 
لــم يســتهدف النظام نقطة المراقبة العاشــرة، 
إال أننــا نعتقــد أن النظــام تعّمــد قصف محيط 
إلــى  الالزمــة  بالرســائل  بعثنــا  وقــد  النقطــة، 
روســيا والدول األخــرى”. ووصف تشــاووش 
أغلو هذا الحادث بـ”العمل العدواني المتعمد”، 
فيمــا تعهــد بــأن تــرد بــالده علــى مثــل هــذه 
وزيــر  وشــدد  تكرارهــا.  حــال  التصرفــات 
تؤثــر  أن  ضــرورة  علــى  التركــي  الخارجيــة 
روســيا على الحكومة السورية لجعلها توقف 
الهجمــات علــى أراضــي منطقــة إدلب لخفض 
التصعيــد، وأكــد أن مواصلة الهدنــة وااللتزام 
باالتفاقــات الخاصة بهــذه المحافظة يحمالن 
أهمية من أجل مستقبل سوريا وإيجاد الحل 

السياسي لألزمة في البالد.

عواصم ـ وكاالت

قصف يحصد 28 شخصا شمال غربي سوريا
ــد بـــالـــرد ــوعـ ــتـ ــرش” وتـ ــ ــح ــ ــت ــ ـــ ”ال ــ ــم الـــجـــيـــش الــــســــوري ب ــه ــت تـــركـــيـــا ت

أنقرة ـ رويترزبروكسل ـ وكاالت

أفاد أعضاء في البرلمان األوروبي، أن كتلة القوميين في البرلمان األوروبي المنتخب 
حديثا ســوف تتضاعف قوتها لتصل إلى 73 نائبا في المجلس المؤلف من 751 مقعدا. 
وأصبح حزب “الهوية والديمقراطية” المعروف ســابقا باســم “أوروبا األمم والحريات” 

خامس أكبر كتلة في البرلمان بعد الخضر مباشرة.

الوطنــي  التجمــع  حــزب  رئيســة  وقــال 
الفرنســي، مارين لوبن، في مؤتمر صحفي 
فــي بروكســل: “هــذه المجموعــة هــي مــن 
اآلن فصاعدا أول قوة قومية في البرلمان 

األوروبي”.
اليميــن  فــي مقاعــد  الزيــادة  هــذه  وتأتــي 
الشــعبويون  حققــه  الــذي  النجــاح  بعــد 
االنتخابــات  فــي  بأوروبــا  والمشــككون 
األوروبيــة، التــي أجريــت الشــهر الماضــي، 
كبيــر  اختــراق  إحــداث  مــن  تمكنهــم  دون 
السياســية  المؤسســة  تخشــاه  كانــت 

األوروبية.
وقــال النائــب األوروبــي، تييــري مارينــي، 
مــن حــزب التجمــع الوطنــي الفرنســي فــي 

“الهويــة  حــزب  نــواب  عــدد  أن  تغريــدة 
والديمقراطيــة” يبلــغ اآلن 73 نائبــا مــن 9 
دول، مقابــل 36 نائبا في البرلمان المنتهية 

واليته.
والكتلــة التــي تضــم أيضــا حــزب الرابطــة 
االيطالــي المناهــض للهجرة وحــزب فالمز 
بيالنغ البلجيكي وحزب الحرية النمســاوي 
ســتبدأ نشــاطها في البرلمان الجديد في 2 

يوليو.
ولــم تنجــح الكتلــة فــي اجتــذاب 29 نائبــا 
منتخبــا من حزب “بريكســت” الذي يرأســه 

نايجل فاراج.
فهــي  المتصــدرة  الكبــرى  الكتــل  أمــا 
مقعــدا(   179( األوروبــي  الشــعب  حــزب 

 153( والديمقراطيــون  واالشــتراكيون 
مقعــدا( وجددوا أوروبــا التي تضم مؤيدي 
الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون )106 

مقاعد( والخضر )75 مقعدا(.
الهويــة  حــزب  يحتــل  أن  ويمكــن 
والديمقراطيــة المركز الرابــع مكان الخضر 
فــي حال إعادة توزيــع المقاعد بعد خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.

قــال وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو، امس، إن أنقرة “ســترد بالمثــل” إذا فرضت الواليــات المتحــدة عقوبات عليها 
بســبب شــراء أنظمــة الدفــاع الصاروخــي إس400- الروســية. وقــال الوزير في مقابلة بثهــا التلفزيون التركي ردا على ســؤال 

بشأن العقوبات األميركية المحتملة “إذا اتخذت الواليات المتحدة أي إجراءات سلبية نحونا فسوف نرد بالمثل”.

ونشــب خــالف بيــن أنقــرة وواشــنطن منــذ 
شــهور بســبب شــراء تركيا أنظمــة إس400- 
التي من المتوقع أن تتسلمها الشهر المقبل.

لفــرض  ســيؤدي  هــذا  إن  واشــنطن  وقالــت 
عقوبات أميركية على تركيا وأرسلت خطابا 
تحــذر فيــه مــن أنهــا ستســتبعد أنقــرة مــن 

برنامج طائرات إف35-.
وتراجعــت الليــرة التركيــة أمــام الــدوالر إلى 
5.93 ليــرة بعــد هــذا التصريــح وهــو أدنــى 

مستوى لها في أسبوعين.
وقــال جاويــش أوغلــو “نحــن مصــرون فيمــا 
يتصــل بمســألة أنظمــة إس400-. لن نتراجع 
خطــوة بغض النظر عــن النتائج”، مضيفا أنه 

من المستحيل إلغاء الصفقة.
وال تالئــم أنظمة إس400- األنظمة الدفاعية 

واشــنطن  وتقــول  األطلســي  شــمال  لحلــف 
إنها ســتعرض للخطــر طائــرات إف35- التي 
تعتزم تركيا أيضا شــراءها. واقترحت تركيا 

أن يشــكل البلــدان الحليفــان مجموعــة عمل 
لتقييــم أثــر أنظمــة إس400-، لكنهــا لم تتلق 

ردا حتى اآلن من الواليات المتحدة.

مارين لوبان

مارين لوبان

ردًّا على التلويح بعقوبات بسبب أنظمة الدفاع الصاروخيوصلــت إلى 73 نائبا في المجلــس المؤلف من 751 مقعدا

تركيا تهدد أميركا: سنرد بالمثلقوة اليمين المتطرف تتضاعف.. وتغزو برلمان أوروبا
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السبت 15 يونيو 2019 
12 شوال 1440 15



Sports
@albiladpress.com

خطوة أكثر من رائعة 
التحاد السلة بتجهيز 

األندية بالمالبس الرياضية للموسم 
الثالث على التوالي، والتي تدل على 

دعم األندية وتخفيف األعباء المالية 
عنها، ويا حبذا لو تقوم االتحادات 

األخرى بالخطوة نفسها في ظل 
تضعضع األندية في الجانب المادي.

يبدو أن القائمين على سلة 
النادي األهلي ال يدركون رزنامة 

السلة ولهذا “نائمين في العسل” 
دون أن يكون لهم تحرك جذري 

في تجهيز الفريق بالشكل 
المثالي وإرجاعه لدائرة المنافسة 

التي ابتعد عنها تدريجيا.

تعــد مملكــة البحريــن واحدة من المنتخبات الـ 24 التي شــاركت في قرعة تصفيات كأس 
آســيا لكــرة الســلة 2021 التــي أقيمــت فــي الثامــن مــن الشــهر الجــاري، حيــث ُصنفت في 

المستوى الرابع، وجاءت في المجموعة الرابعة إلى جانب لبنان والهند والعراق.

وقــال رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة حــول 
نتائــج القرعــة: “العملية كانــت عادلة وكافة 

المجموعات بذات القوة الفنية”.
وأضــاف ســموه: “تم تنظيم مراســم القرعة 
على أعلى مستوى وبشكل برهن عن أهمية 
كبيــرة للبطولــة، كمــا تــم توزيــع المنتخبات 
بنــاًء على التصنيــف الدولي، وهو ما أعطى 

عدالة كاملة لكافة الفرق”.
المجموعــة  فــي  البحريــن  تواجــد  وحــول 
الرابعــة، قــال ســموه: “تعتبر مواجهــة لبنان 
والهنــد والعــراق صعبــة، حيــث تمتلــك هذه 
المنتخبــات خبــرة المشــاركة فــي مثــل هذه 
المناســبات القاريــة والدوليــة، لكــن ال حجة 
لدينا للمشــاركة بطموح وثقــة عالية، ونعلم 
جيــدا بــأن لدينا منتخبــا قادر علــى مقارعة 
كبــار آســيا وسنســتعد لهــذا الحــدث بشــكل 

جيد”.
وتتواجــد لبنــان كــرأس للمجموعــة الرابعة، 
التحديــات  أكبــر  أحــد  يعــد  األمــر  وهــذا 
التصفيــات  فــي  الخليجــي  للمنتخــب 

تحقيــق  البحريــن  وســتحاول  اآلســيوية، 
الفنــي  الصعيــد  علــى  اســتفادة  أقصــى 
والخبرة من هذه المواجهة خصوصا عندما 

تلعب على أرضها وبين جمهورها.
وقال ســمو الشــيخ عيســى بن علي: “الشك 
بــأن لبنان تعد واحدة مــن أقوى المنتخبات 
ولديهــا  اآلســيوية،  القــارة  مســتوى  علــى 
تاريخ كبير على صعيد البطوالت اإلقليمية 
والدوليــة، وعــدم تأهلهــا إلــى كأس العالــم 
2019 ال يقلــل مــن قيمتهــا ومكانتهــا الفنية 
الكبيــرة، خاصــة أنهــا تمتلــك مواهب شــابة 

قادمة بقوة”.
وأضــاف رئيــس االتحــاد البحرينــي للعبــة: 
“نتطلــع قدمــا للعب أمام لبنــان، حيث تعتبر 
بروفــة مهمة واختبار حقيقي لالعبينا، علمًا 
بأننا واجهنا أصدقاءنا اللبنانيين في بطولة 
البحريــن الدوليــة 2017، وحققت اســتفادة 

كبيرة لنجومنا، نتمنى الفوز لألفضل”.
يذكــر بــأن آخــر مشــاركة للســلة البحرينيــة 
فــي كأس آســيا كانــت فــي نســخة 2013، 
الوقــت  ذلــك  منــذ  اللعبــة  اتحــاد  ويحــاول 

لتطويــر أداء المنتخــب وجعلــه قريبــا مــن 
الظهور مرة أخرى في نسخة 2021.

وقــال ســموه حول هــذا األمر: “طــال غيابنا 
عــن كأس آســيا، وحاولنــا منــذ ذلــك الوقــت 
وكانــت  الوســائل،  بشــتى  الفريــق  تطويــر 
إقامة بطولة البحرين الدولية إحدى االفكار 
البناءة، إضافة إلى المشاركة في البطوالت 
العربيــة، حيــث حققنــا المركــز الثالــث فــي 
نســخة 2017، إلى جانب إقامة معســكرات 
تدريبيــة فــي أوروبــا، والتــي شــهدت إقامة 
العديــد مــن المباريــات الوديــة القوية، وهو 

ما أدى إلى تطور الفريق ووصوله إلى هذه 
المرحلة من مشوار التأهل إلى 2021”.

علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  واختتــم 
النســخة  إلــى  “تأهلنــا  بالقــول:  حديثــه 
المقبلــة مــن كأس آســيا مهــم جــدا بالنســبة 
لجعــل  ورؤيــة  أهدافــا  نمتلــك  حيــث  لنــا، 
المنتخــب البحرينــي رقمــا صعبــا فــي آســيا 
فــي  ومشــاركتنا  القريــب،  المســتقبل  فــي 
التصفيات النهائيــة اختبار حقيقي لقدراتنا 
خاصــة عندمــا نواجــه منتخبــات ذات بــاع 

طويل”.

ســمو الشيخ عيسى بن علي يعبر عن ارتياحه لنتائج قرعة التصفيات
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تقــّدم منتخبنــا الوطنــي األول لكرة القــدم مركز واحد لألمــام في تصنيف 
“فيفــا وكوكاكــوال” الشــهري الصادر عن االتحــاد الدولي للعبة لشــهر يونيو 

ا”. الجاري، والذي صدر مؤخًرا ليصبح “110عالميًّ

ســلم  فــي  يترنــح  منتخبنــا  وكان 
الترتيب في األشهر الماضية إلى أن 
وصــل للمركــز 111 ويتقــدم خطــوة 

واحدة اآلن ويصبح  110 عالميا.
منطقــة  تصنيــف  مســتوى  وعلــى 
منتخبنــا  جــاء  العربــي،  الخليــج 
اليمــن  علــى  متقدًمــا  سادًســا 
مــن  كل  عــن  ومتخلًفــا  والكويــت، 
يتقوقــع  الــذي  القطــري  المنتخــب 
ــا(،  عالميًّ  55( الصــدارة  مركــز  فــي 
ثــم  ــا(،  عالميًّ  67( ثانًيــا  واإلمــارات 
الثالــث  المركــز  صاحبــة  الســعودية 

 69( مراكــز   3 بتقدمــه 
فــي  والعــراق  ــا(،  عالميًّ
المركز الرابع بتراجعه 
 77( واحــدا  مركــزا 
وُعمــان  ــا(،  عالميًّ
ــا(،  عالميًّ  86( خامســا 
المنتخــب  ويأتــي 

اليمنــي ســابًعا بتقدمــه 

والكويــت  ــا(  عالميًّ  144( مركزيــن 
ثامنا )156 عالميًا(.

وينتظــر منتخبنــا الوطني اســتحقاق 
المشــاركة فــي التصفيــات المزدوجة 
المؤهلــة لــكأس العالــم 2022 وكأس 
آســيا 2023، حيث سيدشــن “األحمر” 
مرحلة اإلعداد األولى بحسب برنامج 
اتحاد الكرة غدا األحد على أن تكون 
المرحلــة الثانية نهاية الشــهر الجاري 
ســوزا،  البرتغالــي  المــدرب  بقيــادة 
والتي ستتضمن مباراة ودية وبعدها 
إقامة معســكر خارجي في البرتغالي 
 27 إلــى   8 الفتــرة  فــي 
يوليــو المقبــل وخــوض 
وديــة،  مباريــات   7
هنــاك  يكــون  أن  علــى 
معســكرا آخــر لــم يتــم 
اآلن  حتــى  تحديــده 
نتيجــة  معرفــة  لحيــن 

قرعة التصفيات.

“األحمر” في المركز 110 عالميا

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

انطلقت أمس الجمعة الدورة الثانية الدولية للمدربين )المســتوى األول( لكرة الســلة، التي ينظمها االتحاد البحريني لكرة الســلة في الفترة من 
14 حتى 19 يونيو الجاري، على صالة زين التابعة لالتحاد بأم الحصم.

ويحاضر في الدورة التي تقام على مدار ستة 
.Milan Kotarak أيام، المحاضر الصربي

وتهــدف الــدورة إلــى تطويــر المعرفــة الفنيــة 
لــدى المدربين فــي مختلف األقســام المرتبطة 
بتدريــب كــرة الســلة، ورفــع كفــاءة األداء لدى 

المدربين. 
ويســعى اتحــاد كــرة الســلة مــن خــالل إقامــة 

الــدورات التدريبية المســتمرة لتطوير مهارات 
وقــدرات المدربيــن ما ينعكــس باإليجاب على 

تطور كرة السلة البحرينية. 
وتشــهد دورات المدربيــن اجتهــاد مــن جانــب 
المدربيــن المشــاركين الذيــن يحرصــون علــى 
تلقــي المعلومــة واالســتفادة منهــا بأكبــر قــدر 
فيمــا  والخبــرات  النشــاطات  وتبــادل  ممكــن، 

بينهم.
وكانت الدورة الدولية األولى للمســتوى األول 
قــد اختتمــت يــوم األربعــاء بعــد أن كانــت قــد 
انطلقت يوم السابع من يونيو الجاري، وشارك 
فيهــا 15 مدربا وطنيا وحققوا اســتفادة كبيرة 
علــى  ســتنعكس  المشــاركة  هــذه  مــن  للغايــة 

عملهم في المجال التدريبي السالوي.

يحاضر فيها Kotarak ويهدف إلى تطوير المعرفة الفنية
انطالق الدورة الثانية لمدربي السلة

الصخير - اتحاد السيارات

اللجنة اإلعالمية اللجنة اإلعالمية

يشــارك عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للســيارات رئيس نــادي البحريــن للدراجات الناريــة نائب رئيس االتحاد اآلســيوي 
للدراجات النارية عيسى العوضي في اجتماعات االتحاد اآلسيوي للدراجات النارية التي تقام هذه األيام بمدينة زوهاي بالصين 

وذلك في الفترة من 14 وحتى 17 من شهر يونيو الجاري.
االتحــاد  ادارة  مجلــس  ويعقــد 
 4 الناريــة  للدراجــات  اآلســيوي 
اجتماعــات ســنويا، وهــذا االجتماع 
هــو الثاني، حيــث تعقد االجتماعات 
االجتمــاع  وعقــد  أشــهر،  ثالثــة  كل 
بمــكاو،  أشــهر  ثالثــة  قبــل  األول 
اآلســيوي  االتحــاد  ويحــرص 
للدراجــات الناريــة بعقــد اجتماعاته 
البطــوالت  جــوالت  مــع  بالتزامــن 
ومتابعتهــا  لحضورهــا  اآلســيوية 
مــن  ودعمهــا  لتطويرهــا  والســعي 

جميع النواحي.
االتحــاد  يناقــش  أن  المقــرر  ومــن 
الناريــة  للدراجــات  اآلســيوي 
والقادمــة،  الحاليــة  روزنامتــه 
واألنشــطة والبرامــج التــي ينظمهــا 

فــي مختلــف بلــدان آســيا، والســعي 
هــو  مــا  وكل  لتطويرهــا  الدائــم 

جديــد، وســبل التعــاون المثمــر بيــن 
االتحــاد اآلســيوي واالتحــاد الدولي 

للدراجات النارية.
وتوزيع مهــام التحكيم على الحكام 
واالتحــاد  اللجنــة  لــدى  المعتمديــن 
الدولــي للدراجات الناريــة، ومتابعة 

الحلبات الرسمية المعتمدة.
اآلســيوي  االتحــاد  ويســعى 
أعلــى  لتحقيــق  الناريــة  للدراجــات 
معــدالت النجاح في جميع ســباقاته 
ســيتم  حيــث  الرســمية،  وبطوالتــه 
هــذا  اجتماعــات  خــالل  االطــالع 
علــى  الصينيــة  بزوهــاي  األســبوع 
القوانيــن والتعديــالت التــي تجــرى 
عليها وما يتم اســتحداثه بالتنسيق 

مع االتحاد الدولي.

تمكــن فريــق ســفريات القصيبــي مــن الفــوز 
فــي أول مبارياته على فريــق األيام بنتيجة 
ثالثة أهداف أهدف مقابل هدف، وذلك في 
افتتــاح مباريــات دورة مركــز شــباب الهملــة 

لكرة القدم لفئة الشباب لهذا العام.
بــدأ مهاجمــا مــن أول دقائــق  فريــق األيــام 
المبــاراة ممــا أربــك العبــو فريق الســفريات، 
حيــث تقدم األيــام بهدف لالعبه المايســترو 
فريــق  وواصــل  عبدالجليــل،  أحمــد  األنيــق 
الشــوط،  مجريــات  علــى  ســيطرته  األيــام 
لينتهــي الشــوط بتقدم األيــام بنتيجة هدف 

مقابل صفر.
فريــق  تمكــن  الثانــي  الشــوط  بدايــة  ومــع 
توازنــه  اســتعادة  مــن  القصيبــي  ســفريات 
قليــال مســجال هدفه األول عــن طريق العبه 
القصيبــي  ســفريات  ليســتمر  ســرور،  أحمــد 

وســرعان مــا باغــت المهاجــم المتألــق أحمــد 
ســرور، والذي حاز علــى جائزة أفضل العب 
بالمبــاراة حــارس األيــام بهــدف جميــل آخر، 
وقــد بــدا واضحــا تأثــر العبــي األيــام بعامل 
اللياقة وعدم تناسق خطوطه، ليسجل علي 
البوري هدف ســفريات الثالث، ليعلن الحكم 
انتهاء المباراة وفوز ســفريات القصيبي بـ 3 

أهــداف مقابل هدف لأليام، ومتصدرا بذلك 
فــرق المجموعة بالجولة األولى، فيما خرجا 
الوطن والبالد متعادلين بهدف لهدف سجل 
هدف التقدم للبالد حسن حبيب، فيما عادل 
للوطن علي النضالة. صرح بذلك أمين الســر 
ورئيــس العالقــات العامــة بالمركــز إبراهيــم 

عبدهللا.

قــال وكيل شــؤون البلديات نبيــل أبو الفتح 
عــن قيــام “البلديــات” أن الفريــق التنفيــذي 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  فــي 
والتخطيــط العمرانــي اجتمعــت مــع فريــق 
لتنفيــذ  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة 
مبــادرة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
المجلــس األعلــى  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
فــي  ملعــب   100 بإنشــاء  خليفــة  آل  حمــد 
علــى  االتفــاق  تــم  أنــه  وأوضــح  الفرجــان”. 
زيــارات ميدانيــة للمواقــع المقترحة بإنشــاء 
المالعــب بعــد تحديــد هــذه المواقــع خــالل 
األيــام المقبلــة، مشــيرا إلــى أنــه تــم خــالل 
التنفيذيــة  األمــور  علــى  االتفــاق  االجتمــاع 
هــذا  لتنفيــذ  اتخاذهــا  الــالزم  والخطــوات 
المشــروع. وقال أبو الفتــح إن هذه المبادرة 

تشــكل نقلــة نوعيــة على مســتوى الخدمات 
المواطنيــن  لفئــة كبيــرة مــن  التــي ســتقدم 
خصوصا فئة الشباب منهم. وأكد أن مبادرة 
ســموه بإنشــاء هــذه المالعــب فــي فرجــان 
البحريــن فــي جميــع المحافظــات ستســاهم 
وفئــات  للشــباب  مناســبة  بيئــة  توفيــر  فــي 
المجتمع؛ من أجل ممارســة الرياضة، مشيرا 
إلى أنه ليس غريبا على سموه دعم الشباب 

والرياضيين في البحرين. 
  وأضاف “أن الوزارة باشرت العمل بالتنسيق 
مــع الجهــات المعنيــة علــى تنفيــذ المبــادرة 
وذلــك بتحديــد األراضــي المناســبة إلنشــاء 
المالعــب عليهــا لمختلف األلعــاب الرياضية، 
مــع  جمعهــم  الــذي  اللقــاء  أن  إلــى  مشــيرا 
وزارة شــؤون الشــباب والرباضة تأتي ضمن 

الخطوات العملية لتنفيذ المبادرة”.

عيسى العوضي

من انطالق الدورة الثانية لمدربي السلة

جانب من االجتماع

جانب من المنافسات

لقطة للمجتمعين من وزارة األشغال ووزارة الشباب والرياضة

يناقش سباقات وأنشطة االتحاد ويحضر جانبا من بطولة آسيا

افتتــاح مباريــات دورة مركــز شــباب الهملة لكــرة القدم االتفاق على زيارات ميدانية للمواقع المقترحة بإنشاء 100 ملعب

العوضي يحضر اجتماع اآلسيوي للدراجات النارية

سفريات القصيبي يهزم األيام بالثالثة أبوالفتح يناقش الخطوات التنفيذية لمبادرة ناصر بن حمد

علي مجيد

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

عقــد االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة اجتماعا 
الوطنيــة  األنديــة  ممثلــي  مــع  تنســيقيا 
لمناقشــة  االتحــاد؛  مظلــة  تحــت  المنضويــة 
الجديــد  الرياضــي  للموســم  األنديــة  تجهيــز 
الرياضيــة  بالمالبــس  وذلــك   ،2020/2019
لبعــض  إضافــة  بالمباريــات،  الخاصــة 
التجهيــزات األخــرى وللموســم الثالــث علــى 

التوالي.
وقــال األميــن العام لالتحاد أحمد يوســف إن 
خطــوة تجهيــز األنديــة بكافــة االحتياجــات 
االتحــاد  رئيــس  ســمو  حــرص  ضمــن  تأتــي 
الشــيخ عيســى بــن علي آل خليفــة على دعم 

األندية، والتخفيف من األعباء المالية عليها. 
وأوضــح يوســف أن هــذه الخطوة ستســاهم 
بشــكل كبيــر فــي التســهيل علــى األنديــة من 
ناحيــة تجهيز فرقها، مشــيرا إلــى أن االتحاد 
هــذه  اســتمرار  علــى  كبيــر  بشــكل  حريــص 

الخطوة، لما لمس منها من عوامل إيجابية.
وأكــد يوســف أهميــة تواصل تنســيق األندية 
مــع األمانــة العامــة لالتحــاد؛ لســرعة االنتهاء 
من التجهيزات قبل انطالق الموسم الجديد. 
وأشــار إلــى أنــه تــم خــالل االجتمــاع االتفاق 
على تقديم األندية للتصاميم الخاصة بأطقم 

المباريات لالتحاد خالل أسبوع واحد.

ــى اســتــمــرار هـــذه الــخــطــوة ــص بــشــكــل كــبــيــر عــل ــري ــاد ح ــحـ االتـ
“السلة” يجتمع مع األندية لتجهيز الفرق



لخــوض  الجــادة  اســتعداداته  إطــار  فــي 
 2019 الجــاري  العــام  وبطــوالت  منافســات 
الرســمية، تمكــن العــداء عبــاس أبوبكــر مــن 
ســباق  بلقــب  والفــوز  األول  المركــز  تحقيــق 
ملتقــى بولنــدا الدولــي بعدمــا أنهــى مســافة 
العــداء  خلفــه  ثانيــة،   45:67 بزمــن  الســباق 
األميركــي “كيــل كليمونــس” الــذي جــاء فــي 
والعــداء  ثانيــة،   45:97 بـــ  الثانــي  المركــز 
فــي  جــاء  الــذي  يوســف”  “ربــاح  البريطانــي 
المركز الثالث بزمن 46:05 ليحرز هذا األخير 

أفضل زمن شخصي له هذا الموسم.
وتفــوق عبــاس أبوبكــر علــى جميــع العدائين 
ليبســط  واقتــدار  جــدارة  بــكل  المشــاركين 
ســيطرته على السباق ويخطف المركز األول 
في ســباق 400 متر وهو السباق المتخصص 
النجاحــات  مــن  العديــد  فيــه وحقــق خاللــه 
واإلنجــازات القارية واإلقليمية. وكان العداء 
عباس أبوبكر توج بالميدالية الذهبية لسباق 
الحاديــة  العربيــة  البطولــة  فــي  متــر،   400
والعشــرين أللعــاب القوى للرجال والســيدات 
والتــي اســتضافتها جمهوريــة مصــر العربيــة 

تألــق  إذ  أبريــل،   8 5 حتــى  الفتــرة مــن  فــي 
أبوبكر وأنهى السباق في زمن 45:90 دقيقة. 
الفضيــة  الميداليــة  أبوبكــر  عبــاس  نــال  كمــا 
لســباق 400م علــى المركــز الثانــي، بزمــن بلغ 
45:14 ثانية، كاســرا به رقمه الســابق 45:15 
اســتضافتها  التــي  اآلســيوية  البطولــة  فــي 
الدوحة بأواخر شــهر أبريــل الماضي، ويعتبر 
والذيــن  المتميزيــن،  العدائيــن  مــن  أبوبكــر 
يتمتعون بسجل زاخر من اإلنجازات، ويعول 
عليه االتحاد؛ لتحقيق المزيد من الميداليات 

الملونة في البطوالت القادمة.

أبوبكر يفوز بسباق 400 متر بملتقى بولندا

تنطلق اليوم الســبت منافسات موسم الكرة الطائرة 
الشــاطئية 2018/2019 بإقامــة دوري الرجــال علــى 
بمدينــة  الرملــي  الشــاطئية  الطائــرة  الكــرة  ملعــب 
عيســى الرياضية بالقرب من مقر االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة، وهو أول دوري محلي خاص لألندية 

المحلية األعضاء
ويلتقــي فــي الــدور التمهيــدي اليوم كال مــن األهلي 
ثــم  عصــرا،   5 الســاعة  أ(  )المجموعــة  والبســيتين 
التوقيــت  بنفــس  أ  والنصــر  التضامــن  مواجهــة 
والديــر  عالــي  ســيلتقي  كمــا  ب(،  )المجموعــة 
)المجموعــة ج( الســاعة 5:30 عصــرا، وأخيــرا يلتقي 
داركليب أ والمعامير )المجموعة د( بنفس التوقيت.

إلــى ذلك، أكد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 
محمــد  الشــواطئ  مجلــس  رئيــس  الطائــرة،  للكــرة 
الفــردان بــأن المجلــس جاهــز النطــالق أول موســم 
خاص بالكرة الطائرة الشاطئية لألندية تنفيذا لقرار 
مجلــس إدارة االتحــاد، حيــث ســتتم اليــوم الســبت 
وضع اللمســات األخيــرة على ملعبــي البطولة بعدما 
ســتقام  والــذي  الرجــال،  دوري  جــدول  إصــدار  تــم 
منافســاته على مدار يومي السبت واألحد واإلثنين 
من كل أســبوع، فيما يجري العمل على االنتهاء من 

جدول دوري الناشئين لتقام منافساته يوم الثالثاء 
واألربعــاء والخميــس. وعبــر الفــردان عــن ارتياحــه 
الكبيــر مــن حجم األندية في ظل مشــاركة 30 العبا 
بــدوري الرجــال يمثلــون معظــم األنديــة باســتثناء 
غيــاب ناديــي النجمــة والمحــرق، مؤكــدا بــأن نظــام 
المســابقة لم يلزم أي العب بالمشاركة مع ناديه األم 
بــدوري الصــاالت، فمــن حق أي العب أن يشــارك مع 

ناد آخر، ولكن األولوية لناديه األم.
وذكــر بأن المجلس شــكل لجانا لتســيير المنافســات 
تتكــون مــن المدربيــن علــي جعفــر ويونــس الهــدار؛ 
لإلشــراف علــى المســابقات، والحكــم الدولــي ســيد 
جعفــر حســين لإلشــراف على الحــكام، وخالــد ثاني 

لإلشراف على المالعب.
بيــن  قويــة  المنافســة  تكــون  بــأن  الفــردان  وتوقــع 
مــن  نخبــة  تواجــد  ظــل  فــي  المشــاركة  األنديــة 
كؤوســا  خصــص  االتحــاد  أن  كمــا  الالعبيــن،  أبــرز 
وميداليــات، وســتكون هنــاك مبالغ مالية، وســيكون 

الكأس بحوزة النادي والمكافآت لالعبين األبطال.
وأوضح الفردان بأن االتحاد سيختار العبي منتخب 
الشــواطئ بناء على مســتوياتهم في البطولة، الفتا 
النظــر إلــى أن المعيار األول فــي االختيار من جانب 
الجهــاز الفنــي لــن يكــون مبنيــا علــى النتائــج فقــط، 

وإنمــا المســتويات والنتائــج، حيث ليــس بالضرورة 
أن يتــم اختيار أحد عناصر الفريق البطل للمنتخب، 

وأن ذلك عائد لوجهة نظر المدرب.
وتمنــى الفــردان أن تشــهد المســابقتين تعاونــا كبيرا 
مــن جانــب الالعبيــن مــع الحــكام واللجنــة المنظمــة 
حــرص  مؤكــدا  نوعــه،  مــن  األول  الحــدث  إلنجــاح 
االتحاد لتالفي الســلبيات قــدر اإلمكان والعمل على 
تعزيز النواحي اإليجابية الستمرار تلك المسابقتين 

المواسم المقبلة بصورة أفضل بالتأكيد.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ــة الـــمـــشـــاركـــة ــ ــديـ ــ ــم األنـ ــجـ ــن حـ ــ ــه الـــكـــبـــيـــر م ــ ــاح ــ ــي ــ الـــــفـــــردان يـــبـــدي ارت

انطـالق موسـم كـرة الطائـرة الشاطئيـة اليـوم

جانب من منافسات الشواطئ
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اختتم األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين دورة االتحاد اآلسيوي 
للياقة البدنية L1A، والتي نظمها االتحاد البحريني في الفترة 9 وحتى 13 يونيو الجاري.

االتحــاد  مقــر  فــي  الختــام  مراســم  وجــرت 
البحرينــي لكــرة القــدم. وحاضــر فــي الــدورة 
المحاضــر اآلســيوي الدكتــور الكويتي طارق 

البناي.
وخــالل كلمتــه بحفــل الختــام، نقــل األميــن 
العــام لالتحــاد البحريني لكــرة القدم إبراهيم 

البوعينيــن للدراســين تحيــات مجلــس إدارة 
االتحاد برئاسة رئيس مجلس اإلدارة الشيخ 

علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
اللياقــة  دورة  أن  البوعينيــن  إبراهيــم  وأكــد 
البدنية تعد من الدورات التخصصية المهمة، 
والتــي ينظمهــا االتحــاد بشــكل مســتمر، لمــا 

للــدورات التخصصية مــن دور كبير في دعم 
عمل الكوادر الفنية.

وأشــار البوعينيــن إلى نهج االتحــاد في دعم 
الكوادر الفنية الوطنية وتشــجيعها للحصول 
علــى مختلــف الشــهادات التدريبيــة، مؤكــدا 
يعــود  بمــا  البشــري  العنصــر  تطويــر  أهميــة 

إيجابا على المنتخبات واألندية الوطنية.
وقــال إن مجــال اللياقــة البدنيــة كبيــر جــدا، 
ويشــمل عناصر مختلفة تدعم عمل الفنيين، 
مؤكــدا أهميــة تواجد المعد البدني في الفرق 

بمختلف فئاتها.
وأشــاد األمين العــام لالتحــاد البحريني لكرة 
القــدم إبراهيــم البوعينين بتواجــد المحاضر 
البنــاي،  طــارق  الكويتــي  الدكتــور  اآلســيوي 
معربــا عــن ســعادته بتواجده بشــكل مســتمر 
فــي الــدورات التــي يقيمهــا االتحــاد، مؤكــدا 
أنــه مــن المحاضرين الذيــن يتمتعون بكفاءة 

وخبرة كبيرتين.
وشــارك فــي الــدورة 19 دارســا هــم: الرشــيد 
ســيد  ســبت،  جعفــر  محمــد  ســيد  بخــاري، 

محمــود جــالل الوداعــي، أحمــد كمــال أحمد، 
حســين العريبي، حســين علي أحمد، حســين 
علــي مشــيمع، حســين هاشــم العلــوي، خالــد 
عبــدهللا النعيمــي )الســعودية(، صالــح محمد 
اليامــي )الســعودية(، عبــاس علــي آل طــوق، 
أحمــد  عزيــز  ربيعــة،  عبــدهللا  عبدالرحمــن 
عبــدهللا، علــي حســن العســبول، محمد ســعد 
خليفــة، محمــود عبدالعزيــز ســوار، مرتضــى 
كراشــي، ناصر معيوف هميم ويوســف أحمد 

الخال.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ختام دورة المستوى اآلسيوي األول للياقة البدنية

من تسليم الشهادات

اليــوم انطـــالق بطــولــة األداء الحـركـــي
ــات ــ ــبـ ــ ــاعـ ــ ــات قـــــويـــــة بــــيــــن الــــاعــــبــــيــــن والـ ــ ــس ــ ــاف ــ ــن ــ ــم ــ ــات ب ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ تـ

أكــد عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال رئيــس لجنة رفــع االثقال علي عبدهللا يوســف بــأن التحضيــرات جاهزة 
النطالق مسابقة األداء الحركي، والتي تقام سنويا ضمن الخطط الفنيه التحاد رفع االثقال، حيث حرص الجهاز الفني على إقامة 
مسابقتين تجريبيتين لخوض الالعبين والالعبات أجواء هذه المنافسه وتخطي األخطاء الفنية، والتي تؤثر على نقاط المجموع 

العام لهم، إضافة إلى انتهاء الحكام من وضع النقاط التحكيمية األساسية المطلوبة وطريقة اإلحصاء للمجموع النهائي.

بتوجيهــات  يوســف  عبــدهللا  أشــاد  كمــا 
رئيــس االتحــاد البحرينــي لرفــع االثقــال 
سلطان الغانم بأن تكون جوانب التحكيم 
فــي  والحــرص  الشــفافية  منطلــق  علــى 
تنويع الحكام لجميع الرياضات المنضوية 
تحــت مظلة االتحــاد، حيث جاء ذلك في 

اجتماعات عدة لمجلس اإلدارة. 
البطولــة  هــذه  تشــهد  أن  المؤكــد  ومــن 

الالعبيــن  بيــن  التنافــس  درجــات  أعلــى 
والالعبــات خصوصــا بــأن هــذه المســابقة 
وكان  عــام،  كل  فــي  واحــدة  مــرة  تقــام 
األثقــال ســباقا  لرفــع  البحرينــي  االتحــاد 
المســابقات  مــن  النــوع  هــذا  إقامــة  فــي 
هــذه  تأتــي  حيــث  العربــي،  الوطــن  فــي 
البطــوالت لمــا لــإلداء الحركي مــن أهمية 
في أداء الرفعة، كما سيكون هناك تحليل 

المحتــرف  العالمــي  المــدرب  جانــب  مــن 
والمحاضر الدولي في رفع األثقال خضير 
عباس باشا لجميع الرفعات التي ستطبق 
من جانب الالعبين لتكون االستفاده أكبر 
للجمهــور معرفــة  وليتســنى  للمشــاركين، 
النقــاط التي يتم احتســابها في الجوانب 

التحكيمية.
فــي  المســابقة  تضــم  أن  المقــرر  ومــن 

للجنســين  الوزنيــة  الفئــات  منافســاتها 
للســيدات التــي ســتنطلق اليــوم الســبت 
الجــاري،  يونيــو  شــهر  مــن   15 الموافــق 
فئــة  األوالد  عمــوم،  ناشــئين،  شــباب، 
عمليــة  تبــدأ  أن  المقــرر  ومــن  الشــباب، 
التســجيل للســيدات واألوالد من الســاعة 
الثانيــة وحتــى 3 عصــرا وانطــالق جميــع 
المســابقات لفئــات الســيدات مــن الســاعة 
3.15 عصــرا، وتســتمر حتــى 4,15 عصرا، 
ومســابقات األوالد تبدأ من الســاعة 4,30 
وتستمر حتى 5,15 عصرا، وموعد تتويج 
الفائزيــن والفائــزات بالمراكــز األولــى في 

المســابقات المختلفــة بيــن الســاعة 5,30 
وحتى 6 مساًء.

واســعة  مشــاركة  تشــهد  أن  ويتوقــع 
خصوصــا أن هــذا النــوع مــن المنافســات 
والتحــدي يرغــب لــه العديــد من الشــباب 
والرياضيين ومحبي وعشاق رياضة رفع 
األثقال، وهي تعتمد باألكثر على التكنيك 

أكثر من رفع الثقل.
وقد أقام االتحاد البحريني لرفع األثقال 
األعــوام  فــي  المســابقات  مــن  العديــد 
الســابقة كهــذا النــوع وحظيت بمشــاركة 
واسعة ومنافسات قوية وحضور متميز.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

علي عبدالله

عباس أبوبكر “أرشيفية”

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

ضمن إطار 
استعداداته 

الجادة لخوض 
منافسات 

وبطوالت العام

محمد الفردان

حاضر فيها 
البروفيسور 

الكويتي البناي 
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دارًسا



سـان جيرمان يستهدف إنسيني
أكد تقرير صحفي، أمس الجمعة، أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف تعزيز صفوفه بصفقة 

إيطالية خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

ســبورت”  ديللــو  “الجازيتــا  للصحيفــة  ووفًقــا 
مــن  استفســر  جيرمــان  ســان  فــإن  اإليطاليــة، 
نابولي، عن إمكانية التعاقد مع لورينزو إنسيني 

نجم البارتينوبي ومنتخب إيطاليا.
ولم يقدم ســان جيرمان، أي عرض رســمي لضم 
االجتمــاع  حتــى  وينتظــر  اآلن،  حتــى  الالعــب 
رايــوال،  مينــو  ووكيلــه  إنســيني  بيــن  الحاســم 
أن  الصحيفــة  وأوضحــت  المقبــل.  األســبوع 

االجتمــاع سيحســم مصير الالعب في الموســم 
المقبــل، ســواء بالتوقيــع علــى عقــد جديــد مــع 
نابولــي حتــى صيف 2024 براتب ســنوي يبلغ 6 

ماليين يورو، أو االنتقال إلى فريق آخر.
أن عالقــة  إلــى  التقاريــر  مــن  العديــد  وأشــارت 
إنســيني مــع مدربــه كارلــو أنشــيلوتي وجماهير 
عــن  الالعــب  يبحــث  ولذلــك  انهــارت،  نابولــي 

االنتقال إلى فريق جديد في الموسم المقبل.

ووفًقا لشبكة “سبورت ميدياست”، فإن األيام المقبلة ستكون مهمة في حسم  «
مستقبل إنسيني، مضيفة بأنه من المقرر عقد اجتماع بين أوريليو دي لورينتيس 

رئيس نابولي، ومينو رايوال وكيل أعمال الالعب.

وكاالت

حدد رئيس نابولي، 100 مليون يورو ألي فريق 
يرغب في ضم الالعب، لكن سان جيرمان يرغب في 

دفع من 60 إلى 70 مليون يورو فقط.

sports@albiladpress.com

السبت
15 يونيو 2019 
12 شوال 1440

منــذ 3 أعــوام هــّز ليونيــل ميســي عشــاق 
اعتزالــه  بخبــر  الرياضــي  والوســط  الكــرة 
اتخــذه وقتــذاك وعينــاه  قــرار  المنتخــب، 
هزيمــة  عقــب  بالدمــوع  مغرورقتــان 
األرجنتيــن فــي نهائــي كوبــا اميــركا أمــام 
تشــيلي فــي مبــاراة أطــاح خاللهــا بالركلــة 

الترجيحية األولى في السماء!
عــزا ميســي قــراره حينهــا إلــى اإلخفاقــات 
المتتالية مع الفريق الوطني، لكنه لم يلبث 
إال أن تراجــع عــن كالم عاطفــي أكثــر منــه 
عقالنــي، بعــد أن جفــت دموعــه وتعافــى 

معنويًا.
العــام الماضي فــي كازان، حّجمت فرنســا، 
األرجنتين، في دور الســتة عشــر من كأس 
يعلــن  لــم  المــرة  هــذه  لكــن   2018 العالــم 
ميســي اســتقالته مــن مســؤولياته الدولية 
ومرت الهزيمة بهدوء فكانت الخالصة أن 

في نية ليو المحاولة مجددًا.
اآلن، عــاد أفضــل العــب علــى مــر التاريخ، 
لتجربــة  األقــل،  علــى  كثــر  خبــراء  بــرأي 
جديدة قد تكون األخيرة لقيادة بالده في 
كوبــا 2019 إلــى مجــد قاري طــال انتظاره 
طيلــة 26 عامــًا لــدى عشــاق التانغــو الذين 
قــد يكون بإمكانهــم )على مضض( االنتظار 
أكثــر، بخــالف الســن الرياضيــة “للبرغوث” 

التي ال تسمح بذلك.
الكرويــة  ميســي  اعجــازات  أن  ورغــم 
الكاتالونيــة تتوالــى منذ نحو 12 عامًا على 
نحــو متتــال، إال أّنه ما زال فــي األرجنتين 
يجلــس خلــف مارادونا الفوضــوي الذي لم 
يقّدم فعليًا إال أربعة مواســم عبقرية، منح 
خاللهــا بــالده كأس العالم فــي حين أن ليو 
مــا زال ينتظــر باكــورة األلقــاب مــع الفريق 
األول، امــر أبقــاه قابعــًا فــي الصــف الثانــي 

أرجنتينيًا.
ســكالوني  ليونيــل  مــع  تعــود  الفرصــة  إذا 
ســامباولي  خورخــي  خلــف  الــذي  الشــاب 
حتــى  األرجنتيــن  وقــاد  مســاعده(  )كان 
التاريــخ فــي تســع مناســبات وديــة خســر 
فــي   0-1 البرازيــل  أمــام  مرتيــن  خاللهــا 
أكتوبــر 2018 وفنزويــال 3-1 فــي مــارس 
عــودة  اول  شــهدت  مبــاراة  وهــي   2019
مقابــل  المونديــال،  بعــد  لميســي  دوليــة 
تحقيــق خمســة انتصارات علــى منتخبات 

متوسطة او أقل وتعادل مع كولومبيا.
طبعــًا هــذه المباريــات التــي غــاب ميســي 

عــن معظمهــا باتفــاق مــع المــدرب للتركيــز 
علــى ناديــه، ال تعكــس شــيئًا فــي النهايــة، 
وال يمكــن الحكــم مــن خاللهــا مــاذا يمكــن 
أن تقــدم األرجنتيــن فــي كوبــا 2019 التي 
بإقــرار  طليعيــة”  “غيــر  مرشــحة  تدخلهــا 
مــن ميســي نفســه، وبفريــق غيــر معهــود 
تغيــب عنــه الكثير مــن األســماء التقليدية 
مثــل المعتزليــن دوليــا خافيير ماســكيرانو 

وغونزالو هيغوايين.

إخفاقات بقدر الترشيحات!

لكــن مــا يميــز التشــكيلة الحالية انهــا غنية 
تغييــر  بعــد  اليافعــة  الجديــدة  بالمواهــب 
هويــة منتخب 2018 بشــكل جــذري، ولعل 
في ذلك أكثر من امر إيجابي، في مقدمته 

غيــاب الضغوط عن العناصر التي لم تدرك 
نجوميــة األجيــال الســابقة التــي حصــدت 

اإلخفاقات بقدر الترشيحات.
فمنــذ 2007 تاريــخ أول مشــاركة لميســي 
فــي كوبــا، خبر األخيــر كل أنــواع الالعبين 
ببطلــة  يليــق  مــا  تحقيــق  دون  والنجــوم 
العالم مرتين، فتشــكيلة 2011 على ســبيل 
الدوريــات  بهدافــي  زخــرت  التــي  المثــال 
الكبرى األوروبية مثل أغويرو وهيغوايين 
وكارلوس تيفيز ودي ماريا ودييغو ميليتو 
وزانيتــي  كامبياســو  أمثــال  نجــوم  إلــى 
والفيتــزي  وباســتوري  وماســكيرانو 
منتخــب  أي  بهــا  يحلــم  كتيبــة  وغيرهــم، 
عالمــي قفلــت عائــدة إلــى بالدهــا مــن ربــع 

النهائي بالخسارة أمام أوروغواي.

أما هذا العام، وفيما يخوض معظم العبي 
يســتعد  القاريــة،  تجاربهــم  أولــى  التانغــو 
خــالل  عامــًا  الـــ32  ســيدرك  الــذي  ميســي 
مشــاركة  لخامــس  يونيــو(،   24( البطولــة 
فــي مهمــة “فك النحس” ولعــل هذا المزيج 
الشــاب مع الخبــرة المتمثلة ببضعة عناصر 
يقودهــا ليــو، قــد تكــون الوصفة الســحرية 

لبالد الشمس.
وفيما رأينا أن مردود ميسي البدني تراجع 
ســيكون  المنتخــب،  مــع  ملحــوظ  بشــكل 
وجــود عناصــر شــابة أمر إيجابــي هنا أقله 
المباريــات  لقدراتهــم علــى خــوض  بدنيــًا، 
اعلــى مــن تشــكيالت األرجنتيــن  بكفــاءة 
الســابقة التي وفي آخر نســخها في روسيا 
2018، رأينــا كيــف أّن ارتفاع معــدل اعمار 

علــى  قــادرة  العبيهــا جعلهــا مفككــة غيــر 
مجــاراة منتخبات شــابة، والمثال األوضح 

كان مع فرنسا.
وفــي هــذا الســياق نذكــر أن 14 العبــًا فــي 
مونديال روســيا كانوا فوق ســن الثالثين، 
حاليــا  العــدد  هــذا  ســكالوني  قلــص  وقــد 
إلــى ثمانيــة فقــط، مقابــل ضــخ أســماء لها 
ســمعة أوروبيــة ال ترتقــي إلــى النجوميــة 
 24( باريديــس  ليانــدرو  مثــل  المطلقــة، 
عامــًا( من باريس ســان جيرمــان وبيتزيلال 
)27 عامــًا( مــن فيورنتينا وماركــوس اكونا 
)27 عامــًا( مــن ســبورتنغ ولــو سيلســو )23 
عامــًا(، المعول عليه كثيرا، من ريال بتيس 
ورودريغو دي بول )25 عامًا( من أودينيزي 

وغيرهم.

السطر األخير

مــن هنــا، يدخــل ميســي ورفاقــه النســخة 
الثانــي أو  الحاليــة وهــم مرشــحو الصــف 
أقــل، ففــي ظــل اقتصــار النجوميــة علــى 
إنكلتــرا،  وبطــل  ماريــا،  دي  فرنســا،  بطــل 
أغويــرو، وبطــل إســبانيا، ميســي، ووجــود 
وقــد  األولــى  خطواتــه  يتحســس  مــدرب 
2006، ســيكون  فــي مونديــال  كان العبــًا 
الحكــم صعبــًا، لكن من يــدري قد يقود هذا 
الثالثــي المتمــرس جيــال شــابا إلــى حيــث 
طريــق  أن  إغفــال  دون  النجــوم،  عجــزت 
الكرة الذهبية السادسة لليو يمر ُحكمًا في 
ماراكانا، فهل تصيب التجربة الخامسة أم 

أن النحس الدولي سيستمر؟

وكاالت

ميسي يقود األرجنتين لمهمة فك النحس

ليونيل ميسي
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البرازيلــي  النجــم  توّقــع  نافعــة:  ضــارِة  رّب 
تكــون  لــن  البرازيــل  أن  ريفالــدو  الســابق 
المرشــحة األقــوى للفــوز بلقــب بطولــة كوبــا 
أمريكا القادمة بعد تأكيد غياب نيمار عن المشاركة في البطولة بداٍع اإلصابة.. إذ كان يعتقد ريفالدو 
أن المنتخب البرازيلي مع نيمار كان يبدو المرشح األبرز للفوز بلقب الكوبا وأن غيابه سيفقد السامبا 

الكثير من القوة لعدم وجود البديل المناسب القادر على سد مكانه.
قــد يكــون مــع ريفالــدو الحق فيمــا قاله حول نيمار ومــدى تأثير غيابه مــن الناحية الفنيــة.. بينما كان 
يجب عليه أن يضع في االعتبار أيًضا أن نيمار ال يمر بفترة مثالية من الناحية النفسية والمعنوية لكي 
يقــود البرازيــل للقــب.. فنيمار متورط بقضية اغتصاب وقد تتم معاقبته عقاًبا عســيًرا في حال ثبتت 
التهمة عليه.. باإلضافة النزعاجه من قرار المدرب البرازيلي تيتي بســحب شــارة القيادة منه ومنحها 
أللفيــس كنــوع مــن التوبيخ له نظير ما قام به من بعض التصرفــات الصبيانية.. وبالتالي فإن تواجده 
مع المنتخب وهو بمثل هذه الظروف العكســية ســيضر المنتخب أكثر مما ســيفيده.. لذلك يجب على 

ريفالدو اآلن أن يكون متفائالً أكثر بقدرة البرازيل على المنافسة بكل بقوة على لقب الكوبا القادم.
الفرصــة األخيــرة: علــى الجانــب اآلخر.. اعتبــرت الصحافــة األرجنتينية أن فرصة فــوز النجم ليونيل 
ميســي بأول لقب له مع المنتخب األرجنتيني األول قد تكون األخيرة له في المشــاركة القادمة.. ألنه 

من الصعب أن يتمكن من تحقيق ذلك الحًقا خصوًصا مع تقدمه في العمر!!.
ولطالما عرف ميسي المقارنات الدائمة مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.. فإن نجاح ابن ماديرا 
فــي قيــادة منتخــب بــالده للتتويج بلقب دوري األمم األوروبية قبل أيام ســيضع ميســي تحت ضغط 
كبيــر وســيكون مطالًبــا أكثــر من أي وقت مضى أن ينجح ولو لمرة مــن قيادة التانغو العتالء منصات 

التتويج. فهل يا ترى سينجح؟؟

تشاؤم ريفالدو وفرصة 
البرغوث األخيرة!

علي العيناتي

alaynati82
@gmail.com

مصير إيكاردي مجهول مع االنتر
رفــض بيبــي ماروتــا، المديــر التنفيذي إلنتر ميالن، كشــف 
مصيــر األرجنتينــي مــاورو إيــكاردي، مهاجــم الفريــق، مــع 
النيراتزوري، في ظل العالقة المتوترة بين الطرفين خالل 

األشهر األخيرة الماضية.
ودخل إيكاردي في صدام مع إدارة النيراتزوري، بعد قرار 
النادي بســحب شــارة القيادة منه في شهر فبراير الماضي، 
أعقبهــا الغيــاب عــن التدريبــات قبــل أن يعــود للمشــاركة 

بشكل طبيعي بنهاية الموسم.
وقال ماروتا، في تصريحات لشــبكة “سبورت ميدياست”: 
“أنا لست هنا للحديث عن الفريق، سيكون لدينا وقت آخر 

للحديث عن هذا”.
الالعبيــن  تحســين  كيفيــة  يعــرف  “كونتــي  وأضــاف 
المســتوى  رفــع  هــو  هدفنــا  تصرفــه،  تحــت  الموجوديــن 
والتقــدم لألمــام، أنــت ال تفــوز فقــط بالالعبيــن، لكــن أيًضا 
عــن طريــق أن يكــون النــادي قوي مــن الناحيتيــن اإلدارية 

والفنية”.
وتابــع “إذا تحدثنــا عــن أفضــل الالعبين، فأنــا واثق من أن 
كونتــي ســيأخذنا لمســتوى رائــع، نتعهــد ببــذل المزيــد مــن 
الجهــد، وكل شــخص متصــل بالنــادي يجــب أن ينظــر إلــى 

المستقبل بتفاؤل”.

وعــن مصيــر إيــكاردي مــع الفريق، قــال ماروتــا “ال أتحدث 
عــن الفريــق فــي هــذه المناســبة، فقــط فريــق واحــد يفــوز 
بلقب الدوري، وإذا قام منافسك بتحركات مهمة في سوق 

االنتقاالت، فهذا يجعل من الصعب المنافسة”.
نحــاول  ألننــا  تنافســية  أكثــر  نصبــح  أن  “نريــد  وأردف 

التحســن. كونتــي مــدرب رائــع فــاز فــي إيطاليــا وإنجلترا، 
ويخرج أفضل النتائج من فريقه”.

وأعلــن ماروتــا عــن خوض الفريــق لمعســكر تدريبي خالل 
الفتــرة مــن 8 إلــى 14 يوليــو المقبــل، فــي مدينــة لوجانــو 

السويسرية، استعداًدا للموسم الجديد.

ماورو إيكاردي

وكاالت



“المشكلة األولى” تدب بريال مدريد
بعد ساعات من تقديم النجم الجديد إيدن هازارد رسميا في ريال مدريد اإلسباني، تحدثت 

تقارير صحفية عن بوادر خالف بشأن الرقم الذي سيرتديه صانع األلعاب البلجيكي.

علــى  منافســة  عــن  “غــول”  موقــع  وكشــف 
الرقــم 10، بيــن هــازارد الــذي اعتــاد ارتدائــه 
بلجيــكا،  اإلنجليــزي ومنتخــب  مــع تشلســي 
يحمــل  الــذي  مودريتــش  لــوكا  والكرواتــي 
القميــص ذاتــه فــي الفريق الملكــي ومنتخب 
الجديــد،  ريــال مدريــد العبــه  بــاده. وقــدم 
الخميــس، قادمــا مــن تشلســي، فــي صفقــة 
انتقــال بقيمــة 112 مليــون دوالر، ممــا وضــع 

حدا لتكهنات استمرت عدة أشهر.
وقــال هــازارد الخميــس في مؤتمــر صحفي: 
“تواصلــت مع مودريتش عبر ماتيو كوفاتش 
وتشلســي  الســابق  مدريــد  ريــال  )العــب 

يمكنــه  كان  إذا  مــا  مازحــا  ســألته  الحالــي(. 
أن يتــرك لــي الرقــم 10. فقــال لــي: ال. ابحــث 

لنفسك عن رقم آخر”.
وأضــاف هازارد فــي أول تصريحات له عقب 
االنتقــال رســميا إلى النادي الملكي: “بالنســبة 
لــي الرقــم ليــس مهمــا، لكــن األهــم هــو اللعب 
بهــذا القميــص، مــع هــذه الشــارة”، في إشــارة 

إلى قميص وشارة ريال مدريد.
وقدم الفريق العبه الجديد هازارد، الخميس، 
وكان مــن الافــت أن قميصــه لــم يحمــل أي 
رقم، في إشارة على أن النادي لم يستقر بعد 

على الرقم الذي سيحمله قميص هازارد.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت في وقت سابق أن هازارد سيرتدي الرقم 7،  «
الذي كان مخصصا لنجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو، قبل انتقاله الصيف 

الماضي إلى يوفنتوس اإليطالي.

وكاالت

هل يصبح رقم 10 مشكلة 
في الريال؟

واصــل كيليــان مبابــي مهاجــم باريس 
ســان جيرمان، إثارة الجدل وعامات 
االســتفهام حــول مســتقبله مــع النادي 
الفرنســي. ونشر مبابي رسالة غامضة 
عبــر حســابه الخــاص على إنســتجرام 
قائا: “حقق حلمك ثم احلم بجنون”.

وكان المهاجــم الفرنســي الشــاب قــال 
تحمــل  يريــد  إنــه  ســابق  وقــت  فــي 
مســؤوليات أكبــر ســواء مــع فريقه أو 
في ناد آخر، مما اعتبره الكثيرون أنها 
إشــارة قويــة مــن مبابــي للرحيــل عــن 
جــدران حديقــة األمــراء التــي انضــم 
إليهــا قادمــا مــن موناكــو مقابــل 180 

مليون يورو في صيف 2017.

وارتبط اسم كيليان كثيرا  «
باالنتقال إلى صفوف ريال مدريد 

ليلحق بمواطنه زين الدين زيدان 
مدرب الملكي، وذلك رغم تأكيدات 

النادي الباريسي في بيانات 
رسمية أن مهاجمه الشاب باق 

مع الفريق.

وكاالت

ســينفق فريــق جامعــة كنتاكــي لكرة الســلة 86 مليون دوالر على عقد جديد لعشــر وكاالت
ســنوات مــع مدربــه جــون كاليباري، في واحد مــن أكبر العقود لمــدرب جامعي في 

تاريخ الواليات المتحدة االميركية.

ســيحصد كاليبــاري البالــغ 60 عاما 
مردودا ماليا أكبر من بعض مدربي 
علمــًا   ،”NBA“ المحترفيــن  دوري 
بأن بطولة الجامعات في الواليات 

المتحدة تحظى بشعبية كبيرة.
ايــه  اس  “يــو  صحيفــة  وبحســب 
تــوداي” فــإن إيراداته ومــن ضمنها 
المكافــآت بلغــت 9,3 مايين دوالر 
فــي 2018 مــع راتب ســنوي بقيمة 

7,95 مليون دوالر.
مايــك  األســطوري  راتــب  ويصــل 
مــدرب  ثانــي  كريشفيســكي، 
دوري  فــي  االيــرادات  حيــث  مــن 
علــى  يشــرف  والــذي  الجامعــات 

جامعة ديوك منذ 1980، إلى 7,05 
مايين دوالر.

قــال المــدرب فــي بيــان لجامعتــه 
الحــادي  موســمي  أســتهل  “فيمــا 
ال  الفريــق،  هــذا  رأس  علــى  عشــر 
أنســى أننــي احتجــت إلى عشــرين 
ســنة للحصول على فرصة مماثلة. 

ال أريد التواجد في مكان آخر”.
ويعــد كاليبــاري من أكثــر المدربين 
مكانــة فــي كــرة الســلة األميركيــة. 
درب نيوجيــرزي نتــس بيــن 1996 
و1998 فــي دوري المحترفيــن، مع 
وأوصلــه  فــوزًا و112 خســارة   72

إلى األدوار اإلقصائية في 1998.

صنع اسمه في دوري الجامعات خصوصًا بعد استالمه فريق كنتاكي  «
وايلدكاتس في 2009. قاده إلى اللقب في 2012 واربع مرات الى المربع الذهبي 

)2011 و2012 و2014 و2015(. وتحت إشرافه حقق الفريق 305 انتصارات و71 
خسارة )81،1 %(.

86 مليون لمدرب جون كاليباري رسالة مبابي 
الغامضة

وكاالت

ذكرت شــبكة ســكاي إيطاليا وهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( 
أن يوفنتــوس توصــل التفــاق مبدئي مع تشلســي ليتولى ماوريتســيو 
ســاري مســؤولية تدريــب بطــل دوري الدرجــة األولــى اإليطالــي لكرة 

القدم بدءا من الموسم المقبل.

أن  إلــى  إيطاليــا  ســكاي  وأشــارت 
النادييــن لم يعلنا بعد التوصل التفاق 
لكــن ســاري، الــذي قــاد تشلســي للقب 
عقــدا  ســيوقع  األوروبــي،  الــدوري 

لثاثة مواسم مع يوفنتوس.
ورحــل المــدرب ماســيميليانو أليغري 
الموســم  بنهايــة  يوفنتــوس  عــن 

ويرغــب تشلســي المنافــس فــي 
الدوري اإلنجليزي الممتاز 

علــى  الحصــول  فــي 
تعويــض نظير رحيل 
العــام  قبــل  ســاري 

األخير من عقده.
ســكاي  وأوضحــت 

إيطاليــا وبي.بي.ســي أن 

النادييــن اتفقا على حصول تشلســي 
إســترليني  جنيــه  ماييــن   5 علــى 
مليــون دوالر( كتعويــض وأن   6.34(
يوفنتــوس ربمــا يعلــن تعييــن ســاري 

في وقت مبكر من صباح الجمعة.
وتولى ســاري تدريب تشلســي قادما 
مــن نابولي في يوليو 2018 وقاده 
الــدوري  فــي  الثالــث  للمركــز 
أبطــال  لــدوري  والتأهــل 
أوروبــا ثــم حصــد لقــب 
األوروبــي  الــدوري 
علــى   4-1 بتغلبــه 
المحلــي  غريمــه 
فــي  أرســنال 

النهائي في باكو.

الريال يضم “ميسي الياباني”يوفنتوس يتوصل التفاق مع تشلسي
ضــم ريــال مدريــد اإلســباني أحــد أبــرز مواهب 
كــرة القــدم الواعــدة فــي العالم، ووقــع للمهاجم 
الياباني تاكيفوســا كوبو )18 عاما(. ولم يكشف 
عــن التفاصيــل الماليــة للصفقــة، لكــن صحيفــة 
مــاركا اإلســبانية ذكــرت أن ريــال دفــع مليونــي 
يــورو )2.25 مليــون دوالر( لنــادي طوكيو، ومن 

المتوقع ضم كوبو بعقد يمتد لخمس سنوات.
وقــال ريــال مدريــد، في بيان، عبــر موقعه على 
اإلنترنــت: “ســيدعم تاكيفوســا كوبــو صفــوف 

الفريق الثاني )كاستيا( في الموسم المقبل”.
وأضــاف “إنــه العــب موهوب بدرجــة هائلة في 
مركــز العــب الوســط المهاجم، ويحظــى برؤية 

رائعة وسرعة فائقة”.
الدوليــة  مباراتــه  خــاض  الــذي  كوبــو،  وظهــر 
األولــى أمــام الســلفادور، فــي وقــت ســابق هــذا 
الشهر، بشكل مميز مع طوكيو، متصدر الدوري 
البرازيــل  فــي  حاليــا  كوبــو  ويوجــد  اليابانــي. 
مــع منتخــب اليابــان للمشــاركة فــي كأس كوبــا 
ضــد  مبــاراة  أول  لخــوض  ويســتعد  أميــركا، 
تشيلي االثنين. وال يشكل ريال مدريد محطته 

إلــى  األولــى فــي إســبانيا، حيــث انضــم كوبــو 
بالغريــم  الخاصــة  الشــهيرة  أكاديميــة الماســيا 
برشــلونة في ســن التاســعة. ويحمل كوبو لقب 
مســتقبل  ينتظــره  وكان  اليابانــي”،  “ميســي 
فــي كامــب نــو، لكنــه عــاد لليابــان بعــد معاقبــة 

)الفيفــا( بمنعــه  الدولــي  برشــلونة مــن االتحــاد 
مــن ضــم العبيــن جــدد، لمدة 14 شــهرا، بســبب 
ويجــري  ناشــئين.  مــع  التعاقــد  فــي  مخالفــات 
ريــال مدريــد، تحــت قيــادة المدرب زيــن الدين 
زيــدان، تغييــرات كبيــرة بالفريــق بعــد الموســم 

الماضــي المحبــط عقــب الفشــل فــي التتويــج 
بألقــاب كبــرى. ويلتحق كوبو بصفقــات جديدة 
أبرمها ريال مدريد في األســابيع األخيرة، ومن 
بينهــا صانــع اللعب إيدن هــازارد والمهاجم لوكا 

يوفيتشو والمدافع فيرالن ميندي.

تاكيفوسا كوبو

وكاالت

وكاالت

كشــفت تقارير صحفية أن برشــلونة اإلســباني بات بعيدا جدا عن الحصول على هدفه، بضم المدافع الهولندي الواعد ماتياس دي 
ليخت، بعد دخول باريس سان جرمان الفرنسي على خط الصفقة.

وقالــت صحيفــة “غارديــان” البريطانية إن 
النــادي الباريســي عــرض علــى قلــب دفــاع 
أياكــس أمســتردام الهولنــدي راتبــا ســنويا 
7 ماييــن  20 مليــون يــورو، مقابــل  يبلــغ 

يورو فقط من النادي الكتالوني.
ولفــت دي ليخــت )19 عامــا( األنظــار بقــوة 
بشــكل  الماضــي، وســاهم  الموســم  خــال 
كبيــر فــي تتويــج أياكــس بثنائيــة الــدوري 
والــكأس المحليين، فضا عن بلوغ الفريق 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة “ماركا” إن ممثلين لباريس 
رايــوال وكيــل  التقــوا مينــو  ســان جرمــان 
العــرض  أن  ليخــت مؤخــرا، وكشــفت  دي 
الفرنسي أفسد مساعي برشلونة للحصول 

على خدمات الاعب الدولي.
وأضافــت أنــه “رغــم عدم توصــل الطرفين 
إلــى اتفاق بعد، فإن مقابلــة ممثلي باريس 
سان جرمان ورايوال حطم تفاؤل برشلونة 

ليــس بإمكانــه تقديــم  النــادي  بضمــه، ألن 
عرض أفضل لدي ليخت”.

وكان بطــل إســبانيا يســعى إلــى ضــم دي 
زميلــه  مــع  بالفعــل  تعاقــد  بعدمــا  ليخــت، 

فرانكــي دي  االرتــكاز  أياكــس العــب  فــي 
الكتالونــي  الفريــق  يســعى  حيــث  يونــغ، 
إلــى صفقــات قويــة لتعزيــز خطــي الدفــاع 

والوسط.

ماتياس دي ليخت

صفقة شبه مستحيلة
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وكاالت وكاالت

أصبح الســويدي المخضرم زالتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجليس غاالكســي األعلى أجرًا في الدوري األميركي لكرة 
القدم مع 7,2 ماليين دوالر سنويًا، بحسب أرقام نشرتها رابطة الالعبين في الدوري.

وتقاضــى “إيبــرا” البالــغ 37 عامــًا مــا قيمتــه 1,5 مليــون دوالر 
في الموســم الماضي ألن لوس انجليس غاالكســي كان قد بلغ 
الحــد االقصــى لاعبيه الثاثة “المعّينين”، أي األعلى أجرًا في 

تشكيلته منذ وصوله في مارس 2018.
وتخطى مهاجم برشلونة االسباني وانتر ويوفنتوس وميان 

الســابق،  الفرنســي  جيرمــان  ســان  وباريــس  االيطالييــن 
الــذي كان يحملــه البرازيلــي كاكا  الرقــم القياســي 

مــع أورالنــدو والبالــغ 7,16 ماييــن دوالر فــي 
.2017

ومنــذ وصولــه إلــى الــدوري االميركــي، 
ســجل زالتــان 33 هدفــًا ومــرر 13 كــرة 

حاسمة في 39 مباراة في الدوري.
ويتقــدم المهاجم الســويدي فــي ترتيب 

الاعبيــن األعلــى أجــرًا زميله المكســيكي 
ماييــن   6,5( ســانتوس  دوس  جيوفانــي 

دوالر(، والعــب تورونتــو مايــكل برادلي )6,43 

مايين( وجوزيه ألتيدور )6,33 مايين(.
لــوس أنجليــس أف ســي ومتصــدر ترتيــب  واحتــل مهاجــم 
الهدافيــن المكســيكي كارلــوس فيــا المركــز الخامــس مع 6,3 
مايين، أمام األلماني الدولي الســابق والعب وســط شــيكاغو 

باستيان شفاينشتايغر )5,6 مايين دوالر(.
أّما الدولي االنكليزي الســابق واين روني مهاجم دي ســي 
يونايتــد فحــل تاســعًا )3,5 ماييــن(، أمــام الفنزويلــي 
جــوزف مارتينيز )أتانتا( الهداف وأفضل العب في 

موسم 2018 مع 3,06 مايين.
وبحســب رابطــة الاعبيــن، يتقاضــى 54 العبــًا 
مــن أصــل 691 العبًا مليون دوالر على األقل 
ســنويًا، أي بنســبة %7,8. ويبلــغ متوســط 
الراتــب فــي الــدوري باســتثناء الاعبيــن 
“المعّينيــن” نحــو 345 ألــف دوالر بزيــادة 
بلغــت 13,3 % عــن الموســم الماضي و150% 

على مدار خمس سنوات.

من المقرر أن يضم حفل زفاف قائد ريال مدريد اإلســباني ســيرجيو راموس، األحد، أكثر من 500 ضيف، من بينهم زمالء 
حاليين وسابقين في الفريق، لكن نجم يوفنتوس اإليطالي الحالي كريستيانو رونالدو ليس مدعوا.

وعلــى مــا يبدو فــإن الصدع فــي العاقة بيــن الثنائي راموس 
ورونالــدو لــم يلتئــم بعــد، ال ســيما بعــد مغــادرة األخيــر ريــال 

مدريد اإلسباني إلى الدوري اإليطالي في يوليو 2018.
وبحســب صحيفــة “مــاركا” اإلســبانية، فــإن ســبب عــدم دعوة 
رامــوس لزميلــه الســابق إلــى حفــل زفافــه، تعود إلى ما أشــيع 

آنــذاك عــن غضــب القائــد اإلســباني مــن طريقــة وتوقيــت 
رونالدو في خروجه من “سانتياغو بيرنابيو”.

ورغــم فــوز الثنائــي بالكثيــر مــن الجوائــز مــع 
الفريــق الملكــي علــى مــدار 9 ســنوات، فإن 

هذا لم يشــفع لرأب الصدع في العاقات 
بينهمــا، وامتــد إلــى عــدم دعــوة رونالدو 

إلى زفاف راموس.
وبعــد فــوزه مــع ريــال مدريــد فــي نهائي 

دوي األبطال 1-3 على ليفربول في كييف 
تــرك  رونالــدو عزمــه  أعلــن  الماضــي،  العــام 

النادي، مما أغضب راموس الذي اعتبر اإلعان 

في هذا التوقيت “انتزاعا لفرحة النادي بالفوز باللقب”.
وســيتزوج رامــوس، الاعــب البالــغ مــن العمــر 33 عامــا، مــن 
مقدمــة البرامــج التلفزيونية بيار روبيو، وذلك في كاتدرائية 
إشــبيلية، األحــد المقبــل، بحضــور مئــات المدعوين مــن نجوم 

الكرة وغيرهم.
ومن بين الضيوف الذين سيحضرون حفل الزفاف النجم 
اإلنجليــزي المعتــزل دافيــد بيكهــام، ومدافع برشــلونة 
الحالي جيرارد بيكيه مع صديقته شاكيرا، وحارس 
مرمــى ريــال مدريد التاريخي إيكر كاســياس إذا 

تعافى من نوبة قلبية ألمت به مؤخرا.
ويطلق كثيرون في إسبانيا على حفل زفاف 
رامــوس اســم “عــرس العــام”. وســيتزوج 
رامــوس أخيــرا صديقتــه التــي تكبره بـ8 
 ،2012 عــام  بــدأت  عاقــة  بعــد  أعــوام، 
علمــا أن لديهمــا 3 أبنــاء، ســيرجيو جونيور )5 

أعوام(، وماركو )3 أعوام(، وأليخاندرو )عام(.

“زالتـان” األعلـى أجـًرا فـي أميـركـا راموس يخذل رونالدو قبل حفل زفافه



نيمار هادئ
استمعت الشرطة البرازيلية لنجم منتخب بالدها وفريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة 
القدم نيمار دا ســيلفا ألكثر من خمس ســاعات في ســاو باولو في قضية االتهامات الموجهة 

إليه من مواطنته عارضة األزياء ناجيال ترينيدادي باغتصابها في أحد فنادق باريس.

 وقــال نيمــار للصحافييــن بعــد مغادرتــه مركــز 
الشرطة حوالى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت 
ا. الحقيقة ســتظهر عاجالً  المحلــي “أنا هادئ جدًّ
أم آجــال”. ووصــل المهاجــم الباريســي إلى مركز 
الشــرطة مرتدًيــا بدلة رســمية داكنــة اللون على 
متن سيارة خاصة قرابة الساعة 16:00، ودخله 

علــى عكازيــن بســبب إصابة فــي الكاحل األيمن 
أجبرتــه علــى االنســحاب مــن تشــكيلة منتخــب 
بــالده المضيــف لبطولــة كوبــا أمريــكا.  وتجمــع 
نحــو 50 شــخًصا أمــام مركــز الشــرطة على أمل 
رؤية النجم البرازيلي الذي كان محاًطا بعدد من 

الحراس الشخصيين.

وأتى االستماع إلى نيمار )27 عاًما( في إطار الشكوى المقدمة ضده من ناجيال  «
تريندادي منديش دي سوزا، عارضة األزياء البالغة من العمر 26 عاًما والتي تتهمه 

باغتصابها في فندق في العاصمة الفرنسية في مايو الماضي، بعدما دفع هو 
تكاليف سفرها وإقامتها.

مارادونا يتخلى عن منصبه

وكاالت

واستمعت الشرطة للشاكية لمدة 6 ساعات 
في ساو باولو في السابع من يونيو الحالي.

 وكانت الشرطة البرازيلية استمعت إلى 
نيمار للمرة األولى مطلع الشهر الحالي 

في ريو دي جانيرو، حيث مثل أمام مركز 
شرطة متخصص في الجرائم اإللكترونية 

لبثه في حسابه على موقع إنستغرام شريط 
فيديو لمدة 7 دقائق ينفي فيه االتهامات 

باالغتصاب، ونشر خالله الرسائل الحميمية 
المتبادلة مع الشابة.

وكانت الشرطة البرازيلية قد أعلنت الخميس 
التقدم بشكوى تشهير ضد ناجيال تريندادي 

منديش دي سوزا بعدما ألمحت إلى أن 
الشرطة فاسدة.

وتطرقت عارضة األزياء إلى مسألة الفساد 
خالل مقابلة مع محطة “اس بي تي”، تحدثت 

خاللها عن السرقة المزعومة لجهاز لوحي 
إلكتروني يحتوي على الجزء الثاني من 

تسجيل الفيديو الذي تقول أنه يوفر أدلة 
على تعرضها لالغتصاب من قبل نيمار.

تخلــى أســطورة كــرة القــدم األرجنتينــي دييغــو أرمانــدو مارادونــا عــن منصبــه مدرًبــا لفريــق 
دورادوس دي ســينالوا مــن الدرجــة الثانيــة فــي المكســيك لظروف صحية ســتضطره للخضوع 

لعمليتين، بحسب ما أعلن محاميه.

 وكتــب المحامــي ماتيــاس مــورال علــى تويتــر 
“قّرر دييغو مارادونا عدم متابعة مهامه كمدرب 
األطبــاء  لنصيحــة  بنــاًء  دورادوس.  لفريــق 
ســيكرس وقتــه لالهتمــام بصحتــه وســيخضع 
لعمليتين جراحيتين: في الكتف والركبة. شكًرا 

لكل عائلة دورادوس”.
إلــى مدربــه  التحيــة  المكســيكي  الفريــق  ورد   
بعــد إعــالن رحيلــه فكتــب عبــر حســابه علــى 
تويتر “دورادو إلى األبد. شــكًرا على كل شــيء، 
دييغو!”. وكان مارادونا )58 عاًما( تسلم تدريب 
الفريــق المكســيكي الذي يخوض غمــار الدرجة 
الثانيــة، فــي ســبتمبر الماضــي خــالل األســبوع 
الثامــن مــن الــدوري المحلــي، حيــن كان الفريق 
يحتل المركز الثالث عشــر من 15 في الترتيب. 
وتمكــن النجــم األرجنتينــي الســابق مــن قيــادة 
فريقــه إلــى نهائــي الدرجــة الثانيــة مرتيــن فــي 
فــي  خســر  ولكنــه  والختــام،  االفتتــاح  دوري 

المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل 
في العبور به إلى الدرجة األولى.

وعانــى النجــم الــذي قــاد منتخــب بــالده للقبــه 
)المكســيك  العالــم  كأس  نهائيــات  فــي  الثانــي 
1986(، مــن مشــاكل علــى الصعيديــن الصحــي 
أبرزهــا  الماضيــة،  األعــوام  خــالل  والجســدي 
بعــد  الســيما  واإلدمــان،  الكوكاييــن  تعاطــي 
ازديــاد وزنــه بشــكل كبيــر.  وفي يناير، كشــفت 
تقاريــر صحافيــة أرجنتينيــة أن مارادونا أدخل 
المستشــفى وخضــع لعمليــة جراحيــة لمعالجــة 
نزيــف معــوي. وخالل حضــوره فــي المدرجات 
مبــاراة منتخــب بــالده ضــد نيجيريــا )1-2( في 
الجولة الثالثة األخيرة من نهائيات كأس العالم 
أصيــب  الماضــي،  الصيــف  روســيا  فــي   2018
بحالــة من اإلعياء، أشــارت التقاريــر الصحافية 
حينهــا إلــى أنها نتجت عــن انخفاض في ضغط 

الدم تسبب له بآالم في العنق.

وفي المكسيك، لم يتخل النجم األسطوري عن 
عادتــه المثيــرة للجدل، الســيما طباعــه الحادة. 
فهو أعلن مطلع أبريل عزمه على مغادرة النادي 
العتبــاره أن مجــرد حضوره يــؤدي إلى قرارات 

تحكيمية مجحفة بحق فريقه.
 وفي ديسمبر الماضي ُمنع من حضور مباريات 
للــدوري  التأديبيــة  اللجنــة  قبــل  مــن  فريقــه 
المكســيكي بعدمــا أقــدم علــى توجيــه إهانــات 

لالعبين وأعضاء أحد األندية المنافسة.
قــام بإهانــة جماهيــر  للنهائــي،  وبعــد خســارته 
معهــم.  االشــتباك  وحــاول  المنافــس  الفريــق 
ومؤخــًرا، فرضت عليه اللجنــة التأديبية غرامة 
إحــدى  فــي  فريقــه  فــوز  أهــدى  بعدمــا  ماليــة 
المباريــات، إلــى الرئيــس الفنزويلــي نيكــوالس 
مــادورو، وذلــك فــي خضــم األزمــة السياســية 

الحادة التي تشهدها بالد األخير.

دييغو أرماندو مارادونا

وكاالت

وكاالت

كشــف تقريــر صحفــي فرنســي، أمــس الجمعــة، عن موقف بول بوجبا العب وســط مانشســتر يونايتد، من الرحيل عــن ملعب أولد 
ترافورد في الصيف الحالي.

ووفًقا لصحيفة “ليكيب” الفرنســية، 
فــإن نية بوجبا للبقاء مع مانشســتر 
يونايتد في الموســم المقبل وصلت 
إلــى صفــر فــي المئــة، مــع االهتمــام 
ريــال مدريــد  مــن جانــب  المتزايــد 

ويوفنتوس.
وأشارت إلى أن بوجبا يعد االختيار 
المديــر  زيــدان  الديــن  لزيــن  األول 
خــط  لدعــم  مدريــد،  لريــال  الفنــي 
النــادي،  رئيــس  أن  رغــم  الوســط، 
فلورنتينــو بيريز يدعم التوجه نحو 
ضم الدنماركي كريستيان إريكسن، 

نجم توتنهام.
التقاريــر  مــن  العديــد  وأوضحــت 
يونايتــد  مانشســتر  إدارة  أن  إلــى 
الفريــق  بنــاء  إعــادة  فــي  ترغــب 
خالل الموســم المقبل حــول بوجبا، 
الكــرة  إلــى قمــة  العــودة  أجــل  مــن 

اإلنجليزية واألوروبية.

وأفادت تقارير بأن طلبات مانشستر 
يونايتد المادية ستتخطى حاجز الـ 
إذا  إســترليني،  جنيــه  مليــون   150

قــرر النــادي اإلنجليــزي، االســتغناء 
الميركاتــو  فــي  بوجبــا  بــول  عــن 

الصيفي.

بول بوجبا

“انقــالب” بــوجبـــا

وكاالت

حافظــت المنتخبــات األربعــة األولــى عالمًيــا 
علــى موقعهــا فــي التصنيف الجديــد الصادر 

من االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
ووفًقــا للموقــع الرســمي للفيفــا، فــإن بلجيــكا 
اســتمرت فــي صــدارة التصنيــف مكتســبة 9 
نقــاط )1746 نقطــة(، كما أنها وســعت الفارق 
والتــي  الثانــي،  المركــز  صاحبــة  فرنســا  مــع 

خسرت 16 نقطة )1718 نقطة(.
موقعــه  علــى  البرازيــل  منتخــب  وحافــظ 
بالمركــز الثالث )1681 نقطة(، وعلى شــاكلته 

جاء منتخب إنجلترا رابًعا )1652نقطة(.

وقفــزت البرتغــال إلــى المركــز الخامــس فــي 
 1631( نقطــة   24 مكتســبة  الفيفــا  تصنيــف 
نقطــة(، بعــد أن حصــل برازيــل أوروبــا علــى 

لقب دوري األمم في نسخته األولى.
وعلــى صعيــد إفريقيــا، ظلــت الســنغال فــي 
ــا، تلتهــا  موقــع الصــدارة والمركــز الـــ22 عالميًّ
نيجيريــا  ثــم  الثانــي،  المركــز  فــي  تونــس 
والمغــرب فــي المركزيــن الثالــث والرابع على 
فاحتــل  المصــري  المنتخــب  أمــا  الترتيــب. 
المركــز الثامــن إفريقًيــا والـــ58 عالمًيــا، بينمــا 
جــاءت الجزائر فــي المركز الـــ12 إفريقًيا والـ 

68 عالمًيا. 

بلجيكا تحتفظ بالقمة
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وكاالت

وكاالت

ركزت الصحف اإلنجليزية أمس الجمعة، على تقديم ريال 
مدريــد لالعبــه الجديــد إيديــن هــازارد الــذي انتقــل للفريق 

الملكي بعد 7 سنوات قضاها في تشيلسي..
إيديــن”،  بعنــوان “حديقــة  وخرجــت صحيفــة “جارديــان” 
مضيفــة “أنصار ريــال مدريد يحتشــدون للترحيب بهازارد 
بعد انتقاله من تشيلســي، لكــن النجم البلجيكي يحذر.. أنا 

لست جوهرة”.
منحــت  “لمــاذا  يقــول  عنواًنــا  “ميــرور”  ونشــرت صحيفــة 

تشيلسي قبلة الوداع؟”.
ونقلــت أيًضــا تصريحــات هازارد التــي قال فيهــا: “أريد أن 
أصبح أفضل العب في العالم في أفضل فريق في العالم”، 
وهذه التصريحات كانت العنوان األبرز بالصفحة الرياضية 

األولى لصحيفة “ديلي إكسبرس”.
بتخلــي  يوفتــوس  دعــوة  “ميــرور”  صحيفــة  وتناولــت 
تشيلســي عــن عمولــة الـــ5 مالييــن جنيــه إســترليني التــي 
يطالب بها لالســتغناء عن المدرب ماوريســيو ســاري، وهو 
ما قد يهدد التعاقد مع قائد الفريق السابق فرانك المبارد.

من ناحيتها، نقلت صحيفة “ديلي ستار” تصريحات هازارد 
التــي قــال فيهــا “أريــد أن أصبــح األفضــل فــي العالــم”، كما 

أكــدت أن توتنهــام ســيخصص مبلًغــا قيمتــه 120 مليــون 
لــو  مــع األرجنتينــي جيوفانــي  للتعاقــد  إســترليني  جنيــه 

سيلسو والفرنسي تانجوي ندومبيلي.

تنطلق اليوم السبت، فعاليات بطولة الكأس الذهبية الـ15 لمنتخبات دول اتحاد 
كونــكاكاف )أمريــكا الشــمالية والوســطى والكاريبــي( لكــرة القــدم بمشــاركة 16 

منتخًبا قسمت على 4 مجموعات التي تمثل البطولة األم التحاد كونكاكاف.

 ويســعى المنتخــب األميركــي جاهــًدا 
في هذه البطولة إلى اســتغالل إقامتها 
مــع  المشــترك  )بالتنظيــم  ملعبــه  علــى 
كوســتاريكا وجامايــكا( لمعادلــة الرقــم 
القياســي في عــدد مرات الفــوز باللقب 
والمســجل باســم المنتخب المكســيكي 

حامل اللقب والفائز به 7 مرات.
 كمــا يتطلــع المنتخــب األميركي حامل 
اللقــب للفــوز بلقــب النســخة الجديــدة 
بصفتهــا نســخة تاريخيــة حيث تشــهد 
األولــى،  للمــرة  منتخبــا   16 مشــاركة 
فيمــا يتطلــع المنتخــب المكســيكي إلى 
اســتعادة اللقب والتفوق على منافســه 

األميركي في هذه البطولة. 
أمــام  ســانحة  الفرصــة  تبــدو  وربمــا 
غيابــه  لتعويــض  األميركــي  المنتخــب 

عــن كأس العالــم 2018 بروســيا لتكون 
النســخة األولى التي يغيب عنها بعد 7 

مشاركات متتالية.
الذهبيــة  الــكأس  بطولــة  تكــون  وقــد 
المنتخــب  أمــام  أيضــا  جيــدة  فرصــة 
المكســيكي لتضميد جراحه ســريًعا بعد 
الخــروج مجــددا مــن الدور الثانــي )دور 
الـ16( لكأس العالم 2018 بروسيا لتكون 
التــي  التوالــي  علــى  الســابعة  النســخة 

يودع فيها المونديال من الدور الثاني.
وعلــى مــدار النســخ الـــ14 الماضية من 
المكســيكي  للمنتخــب  كان  البطولــة، 
اليــد العليــا حيــث تــوج باللقــب فــي 7 
ألقــاب   6 مقابــل  البطــوالت  هــذه  مــن 
فقــط للمنتخب األميركــي ولقب وحيد 

للمنتخب الكندي.

إنجلترا توّدع هازارد

الكأس الذهبية رابتورز ينهي هيمنة وريورز
األميركــي  الســلة  كــرة  دوري  لقــب  يحــرز  كنــدي  فريــق  أول  رابتــورز  تورونتــو  أصبــح 
للمحترفين بعد تغلبه 110-114 على مســتضيفه جولدن ســتيت وريورز حامل اللقب في 

آخر موسمين.

 وفاز رابتورز 2-4 في السلسلة التي تحسم 
علــى أســاس األفضــل فــي ســبع مباريــات 
وحــرم وريــورز مــن لقبــه الرابع في خمســة 
ا لهيمنتــه وســط  مواســم وربمــا وضــع حــدًّ

توقعات برحيل بعض الالعبين البارزين.
 وهــذا هــو أول لقــب كبيــر لمدينــة تورونتو 
منــذ فــوز تورونتــو بلــو جايــز بلقــب دوري 
البيسبول األميركي للمحترفين في 1993.

وقــال كايــل لوري بعد التتويج ”ال أســتطيع 
ــا فــي األمــر اآلن. هــذا جنوني.  التفكيــر حقًّ

تورونتو.. كندا.. جلبنا اللقب“.
وفاز كواي ليونارد، الذي انتقل إلى رابتورز 
قادمــا من ســان أنطونيو ســبيرز فــي يوليو 
تمــوز الماضــي فــي صفقــة انتقاليــة كبيــرة 

تضمنــت زميلــه داني جريــن أيًضــا، بجائزة 
للمــرة  النهائــي  فــي سلســلة  أفضــل العــب 

الثانية في مسيرته.
فــي  خطيــرة  إصابــة  مــن  ليونــارد  وعانــى 
أربطــة الركبــة فــي الموســم الماضــي ولــم 
فــي  ودخــل  مباريــات  تســع  ســوى  يلعــب 
جــدال طويل مع إدارة ســبيرز انتهى بطلبه 
الرحيــل. وقال الالعب الفائز بجائزة أفضل 
العــب فــي نهائــي 2014 مــع ســبيرز ”مررت 
تلقيــت  الماضــي.  الصيــف  فــي  بالكثيــر 
مســاندة رائعــة وواصلت العمل بقوة وكنت 

أركز على تحقيق )اللقب(“.
 وأضــاف ليونــارد الذي انضم إلى كريم عبد 
الجبــار وليبــرون جيمــس وهــم فقــط مــن 

فــازوا بجائــزة أفضل العب فــي النهائي مع 
فريقيــن مختلفيــن ”جئت إلــى فريق جديد 
تولــى تدريبــه مــدرب جديد لكــن هدفي لم 
يتغيــر. لهــذا الســبب ألعب كرة الســلة وهذا 
ما اجتهدت من أجله طيلة الصيف الماضي 

وخــالل الموســم وأنا ســعيد بــأن العمل أتى 
ثماره“.

وأصبــح نيــك نيــرس مــدرب رابتــورز أول 
مــن يحــرز لقــب دوري المحترفيــن ودوري 

التطوير كمدرب.

وكاالت

غالف الجارديان
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إعداد: هبة محسن

البحريــن  مطــار  خدمــات  شــركة  كرمــت 
برنامــج  مســابقة  فــي  الفائزيــن  )بــاس( 
علــي  أحمــد  وهمــا:  اإللكترونــّي  التعليــم 
عبــدهللا لشــهر أبريــل وخديجــة عبــدهللا 
طــرار لشــهر مايــو. وتأتــي هذه المســابقة 
علــى  لموظفيهــا  الشــركة  مــن  تشــجيًعا 
حيــث  للتدريــب،  اإللكترونــي  التحــول 
ــا الموظفيــن الذيــن يتمون  يترّشــح تلقائيًّ
المــرة  مــن  بنجــاح  التدريبيــة  البرامــج 
األولى على ســحٍب شــهري للحصول على 

مكافأة نقدية.
 وكانت شركة )باس( قد دّشنت برنامجها 
الريــادّي فــي مجــال التعليــم اإللكترونــّي، 
الــذي يهدف إلى تطويــر مهارات العاملين 
وتحســين مســتويات اإلنتاجيــة واألداء، 
)بــاس(  اســتراتيجية  إطــار  فــي  وذلــك 
ثروتهــا  فــي  االســتثمار  إلــى  الرامّيــة 

البشرّية.
والتدريــب  التعليــم  أول  مديــر  وقــال   
خالــد البســتكي إن الهــدف مــن المســابقة 
للتعليــم  االنضمــام  علــى  التشــجيع  هــو 
اإللكترونــي، والــذي يســعى إلــى تقليــص 
الوقت والجهد بالنســبة للموظفين، حيث 

بإمكانهم الدراسة في أي مكان وأي وقت 
يفضلــون، فهــم ليســوا ملزميــن بســاعاٍت 

الدراســة.  صفــوف  فــي  للبقــاء  محــددة 
وهــذه النوعّية مــن التدريب القت نجاًحا 

ملحوًظا حول العالم، وهو ما جعل )باس( 
تستقطب التجربة وتحاكيها.

ــول الــرقــمــي ــح ــت ــة تــشــّجــع مــوظــفــيــهــا عــلــى ال ــرك ــش ال

“باس” تكّرم الفائزين في “التعليم اإللكترونّي”

افتتــح حديًثــا في منطقــة العدلية 
جونــي  لمقهــى  األول  الفــرع 
األميركيــة  العالمــة  كوســتارد 
الشــهيرة، وتفضل بافتتاح المقهى 
الشــيخ ســلمان بــن خالــد بن راشــد 
آل خليفــة والشــيخ جاســم أحمــد 

المحزة وعبد الغفار الكوهجي.

 ويتميز المقهى الجديد  «
بتصميماته الداخلية ذات 

الطابع الشبابي وتتنوع القائمة 
بمجموعة كبيرة ومتنوعة من 

الحلويات والكعك والفطائر 
والكريب، كما توفر مجموعة 

متنوعة من تخصصات القهوة 
كما يوجد منطقة خاصة 

لجميع عشاق القهوة.

“جوني كوستارد” تفتتح أول فرع في البحرين
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أعلــن بنــك البحريــن الوطني عن أســماء 4 فائزيــن محظوظين بالجوائز النقدية الشــهرية من برنامج إدخار الوطني عن شــهر 
مايو 2019 وذلك في احتفالية أقيمت بفرع البنك الرئيســي في المنامة، حيث فاز كل من الســيدة ليلى أحمد النجدي، وهيه 

عيسى مهيزع، وهاشم الساكن، ومريم عبدهللا علي بمبلغ 25,000 دوالر أميركي لكل منهم. 

هذا وعبر الفائز الســيد هاشم بالقول أنه 
من الطبيعي أن يفرح اإلنسان بمثل هذا 
الخبر السعيد والمفرح كما وأود أن أشكر 
البنك على مجهوداته في إدخال الفرحة 
علــى قلــوب الفائزيــن. بينما نقلــت عائلة 
الفائــزة هيــه مهيــزع شــكرها وتقديرهــا 
لهــا  جلبــت  التــي  الجائــزة  علــى  للبنــك 
الســرور، خصوصــًا أنهــا لم تصــدق الخبر 
حتــى وقت اســتالم الجائــزة التي تمنت 

أن تكون بشرى خير على الجميع. 
وصــّرح القائــم بأعمــال رئيــس الخدمات 
نبيــل أحمــد  بالبنــك  المصرفيــة لألفــراد 
مصطفــى، “نحن ســعداء لتقديمنا جوائز 
نقديــة وفيــرة طــوال العــام مــن خــالل 
برنامــج “إدخــار الوطنــي”، كمــا ونتطلــع 

القادمــة  الجائــزة  عــن  لإلعــالن  بســرور 
وهــي المليــون دوالر نقدًا وراتب شــهري 
بقيمــة خمســة آالف دوالر أمريكــي لمدة 
خمس سنوات والمقدمة لفائز واحد عن 
شــهر يونيــو والتــي ســتغير بــال شــك من 
مجرى حياة فائز محظوظ هذا الصيف”.

“البحرين الوطني” يبدأ تحضيرات للسحب على مليون دوالر

”Summer Splash“ السيف” يضفي االنتعاش لمرتاديه مع“
ــة ــ ــبـ ــ ــاهـ ــ ــف بـــــــأجـــــــوائـــــــه الـ ــ ــ ــي ــ ــ ــص ــ ــ ــل ال ــ ــ ــص ــ ــ تـــــــزامـــــــًنـــــــا مــــــــع دخــــــــــــــول ف

تزامًنــا مــع دخــول فصــل الصيــف بأجوائه الالهبــة، يقيــم مجمع الســيف، الوجهة 
 Summer“ فعاليــة  البحريــن،  مملكــة  فــي  والترفيــه  للتســوق  الرائــدة  العائليــة 
Splash” ابتداًء من عيد الفطر المبارك، حيث من المقّرر أن تســتمر هذه الفعالية 

حتى تاريخ 6 يوليو في الجناح الغربي من مجمع السيف–ضاحية السيف.

 وقــد تزينت منطقــة الفعالية بديكورات 
والحيويــة  باالنتعــاش  تتميــز  صيفيــة 
وتعليــق  النخيــل،  أشــجار  وضــع  مثــل: 
المظــالت الملونة، ونماذج ثالثية األبعاد 
لدالفيــن تقفــز مــن المــاء، ممــا يســاهم 
فــي منــح الــزوار شــعوًرا مليًئــا بالمــرح 
والســعادة. ويأتــي ذلــك ضمــن مســاعي 
المجمع الستضافة سلسلة من الفعاليات 
والحمالت على مدار العام بغرض إعادة 
تنشــيط قطاع التجزئــة وتعزيزه، عالوة 
على االســتمرار بتطويــر المجمع كوجهة 
مملكــة  فــي  والترفيــه  للتســوق  رائــدة 

البحرين.
 وللمشــاركة بهــذه الفعاليــة، يجــب علــى 

الزوار التســوق بمبلغ 10 دنانير بحرينية 
الســيف– محــالت مجمــع  مــن  أي  لــدى 
ضاحيــة الســيف، ومن ثــم تقديم رصيد 
المشــتريات إلى منصة التذاكر للحصول 
على قســيمة الدخول. وتشتمل الفعالية 
المتنوعــة،  األنشــطة  مــن  العديــد  علــى 
والبليــاردو  التجديــف،  قــوارب  مثــل: 
العمــالق، وكــرة الطائــرة، ومينــي غولف 
وغيرهــا الكثير. حيث سيســتمتع الزوار 
فــي  ــا  يوميًّ المقامــة  الفعاليــة  بأنشــطة 
المجمــع ابتــداًء مــن الســاعة 10 صباًحــا 

وحتى 10 مساًء.
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وصــرح   
قائــالً:  يوســف  أحمــد  الســيف  عقــارات 

“مع ارتفاع درجات الحرارة بشــكل كبير 
خــالل فصــل الصيــف، ارتأينا أن ندّشــن 
فعاليــة Summer Splash التي تتضمن 

مجموعــة متنوعــة من األنشــطة المائية 
الداخليــة لألطفــال بهدف تخفيف لهيب 
تجربــة  يمنحهــم  ممــا  عليهــم،  الصيــف 

ال  ذكريــات  لخلــق  وفرصــة  اســتثنائية، 
تنســى. لــذا، فإننا ندعو الجميع للتســوق 
فــي مجمــع الســيف – ضاحيــة الســيف، 

ليتمكنــوا مــن اصطحــاب أطفالهــم إلــى 
بمفاجآتنــا  واالســتمتاع  الفعاليــة  هــذه 

الصيفية المثيرة”.
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األوروبيــة  الســيارات  شــركة  أعلنــت 
الكــرام عــن  للعمــالء  جاكــوار النــد روڤر 
توفــر فرصــة القيــادة التجريبيــة لســيارة 
ــا، وذلك  رينــج روڤــر إيڤــوك الجديدة كليًّ
مــن مطلق ســعيها نحــو تعريفهــم بجميع 

مزايا وقدرات هذا الطراز الفاخر.
تجمع ســيارة رينــج روڤر إيڤوك الفخامة 
والتقنيــات الحديثــة مًعــا، وتتوفر بســعر 
يبــدأ مــن 16,527 دينار بحرينــي. وتأتي 
الســيارة بثالثــة إصــدارات متوفــرة لــدى 
شركة السيارات األوروبية، تشمل إصدار 
R-Dynam-  يحمل اســم إيڤوك، وإصدار

ic، واإلصــدار األول الــذي يقــدم العديــد 

من المزايا الفريدة التي يتمتع بها الطراز 
الحائــز علــى جائزة مرموقة منذ الكشــف 
عنــه. وباســتطاعة العمــالء الكــرام الذين 

يرغبون بشــراء سيارة رينج روڤر إيڤوك 
الجديدة االســتفادة من خدمات التمويل 
التي تقدمها شــركة السيارات األوروبية، 

حيــث تتيــح لهــم امتــالك هــذه المركبــة 
االستثنائية بسهولة وشفافية مطلقة.

بمســتوى  إيڤــوك  روڤــر  رينــج  تتمتــع 
التــي  واألناقــة  الجاذبيــة  مــن  جديــد 
تنــال استحســان وإعجــاب مــن حولهــا. 
للســيارة  االســتثنائية  األبعــاد  وتقــدم 
ا، يعــّزز مظهرها  ا اســتثنائيًّ شــكاًل خارجيًّ
الطــراز  ويمتــاز  أكبــر.  تألًقــا  ويمنحهــا 
فــي  تجمــع  حديثــة  عصريــة  بتصاميــم 
األماميــة  الواجهــة  تفــّوق  تفاصيلهــا 
روعــة  جانــب  إلــى  للســيارة،  والخلفيــة 
 LED تصميــم المصابيح األمامية بتقنية

بشكلها االنسيابي.

األوروبــــيــــة” ــارات  ــ ــي ــ ــس ــ “ال لــــدى  ــرة  ــوافـ ــتـ مـ إصــــــــدارات   3

منح تجربة القيادة لسيارة رينج روفر إيفوك الجديدة

إعالن أسماء 4 
فائزين بالجوائز 

الشهرية
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تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك.

اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من 
اآلخرين مشاركتك.

فّكر في كل خطوة تقدم عليها على الصعيد 
الصحي.

تمسك برأيك، ولكن استمع أيضا إلى ما يقوله 
اآلخرون من حولك.

أنت شخص عملي ويظهر ذلك في االجازات 
خاصة مع األصدقاء.

ربما تمر بوقت صعب جدا في بداية يومك.

ال ترفض التساهل أو التخّلي عن رأي معّين.
 

األمور تسير في االتجاه الصحيح، وأنت تشعر 
بالراحة.

في بعض األحيان يجب أن تواجه الفشل في 
العمل.

ستتخذ قرارات مهمة قريبا في حياتك اليوم.

حاول أن تتكتم وأن تعمل بصمت والعناد لن 
يفيدك.

عليك أن تمضي وقتًا أكثر مع الشريك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

15 يونيو

1831
انتشار وباء الطاعون 
في الكويت الذي 
ذهب ضحيته 

اآلالف من 
الكويتيين.

احتفل نجم الراب 
األميركي إيمينيم بمرور 
11 عاما على تعافيه من 
إدمان الكحوليات. ونشر 

صورة له، عبر حسابه 
الرسمي ظهر خاللها 

حاماًل بيده عملة رمزًا 
لتعافيه.

tariq.albahar
@albiladpress.com

بدايتي منها وأثمن كل لحظة عشــتها في هذا البلد المعطاء

هيفاء حسين: تجمعنا باإلمارات عالقات تاريخية

ومملكــة  اإلمــارات  دولــة  ارتبطــت  لطالمــا 
اجتماعيــة  تاريخيــة  بعالقــات  البحريــن 
وإنســانية ممتــدة الجــذور منــذ زمــن بعيــد، 
مشــتركة  وقواســم  ورؤى  ثوابــت  عبــر 
جمعت بين شــعبي البلدين لعقود وسنوات، 
تعايشــوا خاللها فــي أطر عالقــات حميمية 
صــالت  مــن  خصوصيتهــا  تنبــع  ووطيــدة 
القربــى، إضافة إلى مــا يجمعهما من روابط 
مشتركة أخرى خليجية وعربية وإسالمية، 
للوحــدة  بديعــًا  نموذجــًا  معــًا  مّشــكلين 
والتالحم بين األشــقاء في الخليج العربي، 
وفي ظل هذا التحالف المتين بين القيادات 
والشعوب، يعيش أبناء البحرين في بلدهم 
الثانــي اإلمــارات بمنتهــى الرحابة والســالم 
والرضــا، متنعميــن بيــن ربوعهــا ومتآخيــن 
مــع مواطنيهــا بــكل مــودة وحــب واحترام، 
كيف ال وهم بجوار شــعب أصيل ومضياف 
وجدانــه  فــي  الرشــيدة  قيادتــه  رّســخت 
قّيــم العــدل والمســاواة والتآلف والتســامح 
واحترام اآلخر، مع مبادئ القبول واالنفتاح 

على مختلف األديان واألعراق والثقافات.
هيفــاء  البحرينيــة  الفنانــة  وجــود  ولعــلَّ 
حسين على أرض اإلمارات الطيبة سنوات 
بيــن أحضانهــا، هــو مثــال واحد بيــن مئات 
األمثلــة والقصــص التــي تحكــي عــن عمــق 
اإلماراتيــة،  البحرينيــة  الوديــة  العالقــات 
ومــا يجمعهمــا من صالت القربى والنســب، 
وهي تشــير إلى هذا األمر بمنتهى االعتزاز 
والفخر: “كواحدة من أبناء البحرين تعيش 

فــي اإلمارات، وبصفتــي الفنّية واإلعالمية 
عشــتها  لحظــة  كل  أثمــن  واالجتماعيــة، 
ضمنــي  والــذي  المعطــاء،  البلــد  هــذا  فــي 
علــى  ظهــوري  بدايــة  منــذ  مجتمعــه  إلــى 
أبــواب  لفنــي  اإلعالميــة، مشــرعًا  الســاحة 
العمــل والنجــاح، ومانحًا لي مشــاعر محبة 
وعرفــان غاية في الثــراء والعمق، تراكمت 
على مدى الســنوات العشــر الماضية والتي 
قضيتهــا بهنــاء وســالم وراحــة، ســاعدتني 
في بناء مستقبلي الفني، كما شحذت كافة 
طاقاتــي االبداعية واإلنســانية، مما جعلني 
أكثر طموحًا وحلمًا” بحسب موقع االتحاد.
عبــر  الفنــي  صعودهــا  مراحــل  وتصــف 
هنــا،  مــن  بدايتــي  كانــت  “لقــد  اإلمــارات: 
وتألقــي  موهبتــي  مالمــح  بــرزت  حيــث 
المسلســالت  مــن  بعــدد  التمثيــل  فــن  فــي 

التلفزيونيــة، كمــا أن زواجــي فيمــا بعد من 
الفنــان اإلماراتي حبيــب غلوم جعلني أكثر 
اســتقرارًا وعطــاًء، كوننا نعمــل في المجال 
فــي  والنهــج  التوجــه  ذات  ونحمــل  ذاتــه 

مختلف شؤون العمل والحياة”.
المشــتركة  االجتماعيــة  القواســم  وعــن 
تؤكــد  والبحريــن،  اإلمــارات  شــعبي  بيــن 
نســيجهما  بيــن  الشــديد  التقــارب  علــى 
المجتمعــي ونهجهمــا الفكــري واالجتماعي 
هنــاك  توجــد  عــام ال  “بشــكل  والحضــاري: 
فروقــات مهمــة بيــن الثقافتيــن البحرينيــة 
واإلماراتيــة، فبلــدان الخليج عامة تتشــابه 
والعــادات  الممارســات  مــن  العديــد  فــي 
الشــعبية،  واألطبــاق  والمالبــس  والتقاليــد 
هامشــية  زوايــا  فــي  ينحصــر  واالختــالف 
وربمــا تفاصيــل بســيطة، منهــا علــى ســبيل 

المثال نكهة البهارات البحرينية التي تتمّيز 
بخصوصيــة ومكونــات وخلطــات مختلفــة 
قليــالً عــن بقيــة دول الخليــج، ومنهــا أيضًا 
بعــض أشــكال ومســميات الحلــي الذهبيــة 
األصــل،  البحرينيــة  التراثيــة  والمالبــس 
إضافــة إلــى فــروق توقيــت وأســماء بعض 
المتعلقــة  والدينيــة  الشــعبية  المناســبات 
وخالفــه،  والعيديــن  رمضــان  باحتفاليــات 
فمناســبة “القرقاعون”، مثالً هي ذاتها “حق 
الليلــة” فــي اإلمــارات، لكــن فــي البحريــن 
تقــام المناســبة فــي النصــف مــن رمضــان، 
النصــف  بتاريــخ  هنــا  فيهــا  يحتفــل  بينمــا 
بطقــوس  تمــارس  بــأن  علمــًا  شــعبان،  مــن 
وأجــواء وأزيــاء مشــابهة فــي كال البلديــن، 
وتغنى خاللها أهازيج شعبية بنفس الطابع 

والنمط”.

تراثنا واحد ومشترككانت بدايتي من هنا

أثمن كل لحظة عشتها في هذا البلد المعطاء مع المخرج محمد القفاص ضمن مسلسل “العذراء”

يعد الســفر من العالجات البديلة الفّعالة، وال تقتصر فوائده على الترفيه، 
وتخفيف توتر وضغوط العمل، بل إن هناك فوائد صحية مهمة تعود على 

الجسم من الرحالت، كما نشرت مجلة فريدون األلمانية.

وقالــت: إن الســفر يعد مــن أفضل طرق 
التعــّرض  طريــق  عــن  المناعــة  تقويــة 
لبكتريــا مختلفــة وتدريــب الجســم على 
محاربتهــا. كمــا يحّفــز الســفر الدماغ من 
خــالل التعــّرف علــى أماكــن وأشــخاص 
المرونــة،  علــى  التفكيــر  ويــدّرب  جــدد، 
ويزّوده بخبرات جديدة، إضافة إلى أنه 
من أفضل طرق خفض التوتر وتخفيف 

أن  كمــا  المــزاج،  وتحســين  االكتئــاب 
الرحــالت تقلــل من خطــر اإلصابة بأزمة 

قلبية.
ويعــد أيضــًا مــن أســرار اللياقــة البدنيــة 
يقطــع  االرتحــال  فخــالل  الجيــدة، 
الشــخص مســافات مشــيًا، وقــد تتوفــر 
لــه فرصــة لعــب الرياضات الشــاطئية أو 

الثلجية.
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  1940
عرض الجوارب النايلون ألول مرة في األسواق األميركية.

1946
فريق المالئكة الزرق يقدم أول استعراض جوي له.

 
1957

المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها.

1991
انفجار بركاني في جبل بيناتوبو في الفلبين ويقتل 800 شخص.

 1997
انفجار إرهابي في مانشستر يؤدي إلى جرح أكثر من مئتي مدني.
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انضمت الممثلة الســورية ســاف فواخرجي لبطولة مسلسل 
“بــت القبايــل”، والمقــرر البدء فــي تصويره خال األســابيع 
المقبلة. المسلســل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، بين 
طبقات مختلفة في األعراف والعادات من الصعب أن تلتقي 
في مكان واحد، إال أنها تجتمع خال أحداث العمل. كما يلقي 

العمل الضوء على مناطق في صعيد مصر، ال يعرف أحد عنها 
شــيئًا سوى أهلها. والمسلسل من بطولة سمية الخشاب، عمرو 

عبد الجليل، نضال الشافعي.

تحدثــت الفنانة اللبنانية إليســا مؤخرا عبر وســائل التواصل 
الرســمية لها عن تطورات حالتها الصحية، مشيرة الى انها 

بحالة جيدة، وستعود الى عملها قريبا.
وكتبــت اليســا على حســابها الخــاص على احــد مواقع 
التواصــل االجتماعي: “ال يمكــن أن أنتظر من أجل العودة 

إلى لبنان بلدي الحبيب وأنا حاليا بحالة جيدة وأفتقد منزلي 
وســأعود إلــى عملي من جديــد وأقــوم باختيار أغانــي ألبومي 

الجديد.. الكثير من الحب لجمهوري”.

بخطوة عفوية نشــر كل من الممثل شــربل زيــادة والممثلة 
كارين رزق لله صورا جديــدة جمعت بينهما اثناء وجودهما 
بأحد االماكن ليقدما ديو غنائي معا. وعلقت كارين ممازحة: 
“هيك غنينا وانطلقنا بديو فظيع .. فضي المطعم بثواني”.

وعلق شــربل: “دويو جديد انا وكارين رزقالله بعنوان”ســكر 
دينيك واهــروب باجريك” ، ولعنا الجو وهشــلنا الناس من 

المطعم، وختموا بالشــمع األحمر. بس قررنا انه شو ما صار رح 
من منكمل مشوارنا.

ديو بين شربل و كارينإليسا بحالة جيدةسالف.. “بت القبايل”



The Secret Life of Pets 2 في المقدمة

انتهت النجمة التركية بيرين سات من تصوير مشاهدها في الجزء  «
االول من مسلسلها الجديد “الهدية”، وهذا العمل مقتبس من رواية 

“استيقاظ العالم” للكاتب سونغول بويباش ويتألف من 8 حلقات 
 فقط.

وكانت قد صرّحت بيرين سات مؤخرا بأنها لم تهدد موقعًا إلكترونيًا 
تركيًا بسبب نشره مقطع فيديو مسرب تقول فيه: “لن أعود إليه مهما 

حدث”.

ر فيلم الرسوم المتحركة The Secret Life of Pets 2 )الحياة السرية للحيوانات األليفة 2( شباك التذاكر في أميركا الشمالية.  تصدَّ
وحقق الفيلم وهو من إنتاج استوديوهات “يونيفرسال” إيرادات بلغت 47.1 مليون دوالر مع بدء عرضه، أي أقل من نصف ما حققه 

الجزء األول من إيرادات قبل 3 سنوات.

2” علــى “إكس-مــن.. دارك  “بيتــس  وتفــوق 
فينيكــس” الجديد أيضا مــن إنتاج “فوكس”، 
الـــ3  األيــام  فــي  التذاكــر  شــباك  ليتصــدر 
لعطلــة نهايــة األســبوع. وأعــار كيفــن هارت، 
تيفانــي هاديش، وباتــون أوزوالت أصواتهم 
لشخصيات الفيلم؛ الذي يتمحور على كيفية 
يغــادر  المنزليــة عندمــا  الحيوانــات  تصــرف 

أصحابها المنزل.
مليــون دوالر   33 فينيكــس”  “دارك  ل  وســجَّ
مخيبــا التوقعات، بحســب مجلــة “فراييتي” 
أفــام  ألحــد  أداء  أســوأ  وهــو  األمريكيــة، 
سلسلة “إكس-من” منذ عرض أول جزء منها 

قبل 20 عاما.
وكلَّــف الفيلــم 200 مليــون دوالر، وهــو مــن 
ترنــر،  صوفــي  ماكافــوي،  جيمــس  بطولــة 
جنيفــر لورنــس، مايــكل فاســبندر وحيســيكا 

تشاستاين.
وجــاء في المرتبة الثالثة فيلم “عاء الدين” 
من إنتاج “ديزني” محققا 24.5 مليون دوالر، 
وهــو مــن إخراج جــاي ريتشــي وبطولة ويل 

ســميث في دور الجنــي. وتراجع “جودزيا.. 
كينــج أوف ذي منســترز” مــن المرتبة األولى 
إلــى الرابعــة مســجا إيــرادات قدرهــا 15.5 

مليون دوالر.

المرتبــة الخامســة فكانــت مــن نصيــب  أمــا 
“باراماونــت”  إنتــاج  مــن  وهــو  “روكيتمــان” 
حــول حياة المغنــي البريطانــي إلتون جون، 
وحصــد الفيلــم 14 مليــون دوالر. وحــل فــي 

المركــز الســادس فيلــم “مــا” مــع 7.8 مليــون 
 3 تــاه فيلــم “جــون ويــك.. تشــابتر  دوالر، 
بارابيلــوم” مســجا 7.4 مليــون دوالر. وجاء 
ثامنا فيلم “أفنجرز.. إند جيم” مع 4.8 مليون 
دوالر، وتاســعا فيلم “بوكيمــون.. ديتيكتيف 
بيكاتشو” محققًا 2.9 مليون دوالر. وحل في 
ذيــل قائمــة تصنيــف أفضل 10 أعمــال، فيلم 

“بوكسمارت” مع 1.6 مليون دوالر.
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أشاد الفنان البسام علي بالمسلسل االجتماعي “جديمك 
نديمــك” والــذي شــارك فــي حلقاتــه خــال شــهر رمضان 
المبــارك الــى جانــب نخبــة مــن الفنانيــن منهــم االماراتي 
وموســى  علــي  وســعاد  الغريــر  وعلــي  نغمــوش  جابــر 
البقيشــي واخــرون، واضــاف “بالرغــم مــن انهــا تجربــة 
القــادم  بســيطة وجميلــة مــع طاقــم عمــل مميــز اال ان 
افضــل”. يجــدر بالذكــر أن المسلســل مــن تأليــف جمــال 
الصقــر واخــراج مصطفى رشــيد وانتاج شــركة ابوظبي 
لإلعام ومنتج منفذ فريم بوكس لانتاج الفني وشــارك 
فيــه نخبــة مــن فنانــي البحرين واالمــارات منهــم الفنانة 
ســعاد علــي، والفنانة ســلوى الجراش والفنــان االماراتي 
القديــر جابــر نغمــوش، والفنــان موســى بقيــش والفنــان 

جمعة علي وآخرون.

البسام سعيد 
بـ“جديمك نديمك”

حققــت مســرحية األطفــال الكوميديــة االجتماعيــة الهادفــة “غرايــب عجايــب” مــن تأليــف الكاتــب 
الكويتــي عثمــان الشــطي وإخــراج الشــاب فهد زينــل وبطولة علــي الغريــر وخليل الرميثــي نجاحا 
كبيــرا خــال عرضهــا في مدينة االحســاء بالمملكة العربية الســعودية بتنظيم من مؤسســة ســدن، 
حيــث تهافــت جمهــور غفيــر لمشــاهدة النجميــن علي الغريــر وخليــل الرميثي وهم في شــخصيتين 

مختلفتين على “ طفاش وجسوم”.

الفنــان  قــال  النجــاح  هــذا  عــن 
خليل الرميثي: نشكر جمهورنا 
علــى  االحســاء  فــي  العزيــز 
حضورهــا وتشــجيعه وتفاعلــه 
مع المســرحية، فالمسرح أكتظ 
باألطفــال  مبكــر  وقــت  ومنــذ 
وذويهــم وهــذا دليــل على حب 
الجمهور لنا وتقديرهم لمســرح 
عمليــة  فــي  ودوره  الطفــل 

التربية.
المعروف أن مســرحية “غرايب 
عجايــب “ مــن تمثيل مجموعة 
فــوز  منهــم  الفنانيــن  مــن 
الشرقاوي ونورة الخنة، واحمد 
الســادة  واحمــد  نجــم،  رشــيد 

وغيرهم من الشباب، والديكور 
لعزيز شــريف وســعود المرزوق 
وجــال عبيــد والمكياج لســارة 

الشــايجي، وســبق وأن عرضت 
الماضــي  العــام  البحريــن  فــي 

وحققت نجاحا كبيرا.

شــهدت مســرحية “موجــب” عــودة الفنانــة الكويتيــة هيفــاء عــادل للمســرح الجماهيــري بعــد غيــاب ســنوات، 
وهي من تأليف وإخراج محمد الحملي، ويشــاركها البطولة أحام حســن، ســماح، إبراهيم الشــيخلي، عبدهللا 

الرميان، عبدهللا الخضر.

ســبل  بهــا  ســيدة ضاقــت  قصــة  المســرحية  وتحكــي 
الحياة، لتلجأ الى “الموجب” الزار كي تخرج من الحالة 
التــي تعيشــها، فتتقاطــع حكايتهــا مــع مــن حولهــا فــي 
إطــار مفارقات درامية مشــوقة تبهــر الحضور بتكنيك 

فني عالي الجودة
وتقــول هيفــاء عــن العمــل: “الحملــي هــو من اســتطاع 
أن يعيدنــي للمســرح الجماهيري بعــد انقطاع 20 عاما، 
هنا بين زمائي وأبنائي وجدت مسرحا محترما يقدم 

رســالة، وجــدت اإلبــداع والتفاني واإلخــاص والحب، 
شــكرا محمد الحملي الذي اعتبره بمنزلة ابني، وأتعلم 
منــه، والشــكر موصــول لجميــع فريــق العمــل علــى مــا 
قدمــوه خــال الفتــرة الماضيــة. وأضافــت انهــا تلقــت 
عروضــا عــدة لكنهــا وجــدت فــي “موجــب” المشــروع 
الفنــي المتكامــل، مؤكــدة أن الجمهور أصبــح يأتي إلى 
المســرح بحثــا عــن المعلومــة، ويتطلــع إلــى مشــاهدة 

مضمون مختلف وال يقف عند حدود الترفيه فقط.

جمهور االحساء يتفاعل مع “غرايب عجايب” “الزار” يعيد هيفاء عادل للمسرح

تعاني الممثلة نادين الراســي من خســارة حضانة ولديها مارسيل 
وكارل بعــد طاقهــا من جيســكا أبي نادر، حيــث عّبرت عن حزنها 
وشــوقها لهمــا بتدوينــة كتبتهــا علــى صــورة عبــر حســاباتها علــى 
مواقــع التواصــل، وعّبــرت من خالهــا عن حبها الكبير واشــتياقها 

لهما، كاتبة: “العيش دون أوالدي يشبه الجحيم”.
وخاطبتهما مضيفة: “اشــتقت لصوتكما، للمســتكما، البتســامتكما، 
لصوتكمــا لعناقكمــا ولــكل شــيء. أفكــر بكمــا. وأصلــي ألن تكونــا 
ســعيدين. وحبي ســياحقكما أينما ذهبتما ألنكما ســتكونان دائمًا 
ولــدي. أخفــي دموعــي عندمــا ألفــظ اســمكما واأللــم فــي قلبــي ال 
يــزال كمــا هــو. أفتقــد أطفالــي بطريقة يعجــز الكام عن شــرحها. 
لقــد مضــى وقــت طويــل كوكي ومارســيلو يــا نور عيونــي. يا رب 

ساعدني.

كشفت الفنانة البحرينية أميرة محمد تفاصيل مثيرة حول عدة جوانب 
مــن حياتها الشــخصية والفنية وعاقاتها داخل الوســط الفني وخارجه، 
متطرقًة إلى بعض الصفات في شــخصيتها عبر لقاء في برنامج “ســراي” 
الــذي تعرضــه قناة ”atv“ الكويتية. وتحدثت الفنانة البحرينية أميرة عن 
خبر خطبتها عقب تساؤل مقدمة البرنامج نورة عبد هللا عن صحة خبر 
زواج أميــرة خــال فصــل الصيــف، إال أن الفنانــة البحرينيــة لــم تؤكــد أو 
تنفــي الخبــر قائلــًة “إنه ال يوجد شــيء واضح أو رســمي حتى اآلن، وإن 
حــدث شــيء في المســتقبل ســيعلم الجميع بذلــك”. يذكــر أن آخر اعمال 
أميــرة محمــد هو مسلســل “غصون فــي الوحل” من بطولة هدى حســين، 
عبــد هللا الطــراورة، ريــم أرحمــة، فــوز الشــطي، عبــد هللا الســيف، وعلــي 

الحسيني، ومن تأليف منى النوفلي، وإخراج محمد دحام الشمري.

محرر مسافات

موجــة  للترفيــه  العامــة  الهيئــة  تطلــق 
الفعاليــات الكوميديــة فــي جــدة بعــدد 
من المسرحيات الترفيهية التي تقّدمها 

ضمن مشاركتها في “موسم جدة”.
مــن  الكوميديــة  الفعاليــات  وتبــدأ 
منطقــة أبحــر، إذ ســيحظى محبــو الفن 
مــن  المســرح  خيمــة  فــي  المســرحي 
بمتابعــة  الجــاري،  يونيــو   29 إلــى   26
الســاحل”  فــي  أيــام  “ثاثــة  مســرحية 
مــن بطولــة النجــم محمد هنيــدي، فيما 
ســتعرض من 10 إلى 13 يوليو المقبل، 
مســرحية “كلها غلط” مــن بطولة النجم 

أشرف عبدالباقي.
الكوميديــة  الفعاليــات  وتتواصــل 
فــي 10 يونيــو الجــاري، وتســتمر إلــى 
“حــول  موقــع  فــي  المقبــل  يوليــو   18
المدينــة – الشــال”، مــع جــوالت نــادي 
عبــر  الســعودي  كلــوب”  “الكوميــدي 
معــرٍض أرتولوجي يضــّم مجموعة من 
والعــرب  المحلييــن  الكوميديــا  نجــوم 

والعالميين، الذين ســيقّدمون مجموعة 
االرتجــال،  تحــدي  تتضمــن  عــروض 
وعروض العائلة “ســندريا الســعودية”، 
وعــروض الســتاند آب العالميــة، وليالي 

موسيقية كوميدية.
وكذلــك يقــّدم النــادي سلســلة عــروض 
“الثلوثيــات” التي تمــأ الليالي كوميديا 
الكوميــدي،  الفــن  رمــوز  مــع  وضحــكًا 
الشــيخي،  عبدالرحمــن  ثلوثيــة  فــي 
وثلوثية شــاكر الشريف، وثلوثية طال 
الســلطان،  محمــد  وثلوثيــة  الشــيخي، 
الصومالــي،  عبدالرحمــن  وثلوثيــة 

وثلوثية عبدالخالق بن رافعة.
ولهــواة الضحــك والعــروض الكوميدية 
 XJed من كل أنحاء العالم يقّدم مسرح
في الواجهة البحرية من 23 يونيو إلى 
مــن  عالميــة  متعــة  المقبــل،  يوليــو   18
تنفيذ نادي الكوميديا األول في أمريكا 

“الف فاكتوري كلوب”.
وأكــدت الهيئــة العامــة للترفيــه ســعيها 
الدائــم إلى تقديم تجربة مختلفة لزّوار 
الموسم لتثري بذلك ذائقتهم الترفيهية 
وتعزز ريادة المملكة في قطاع الترفيه.

هنيدي وأشرف عبدالباقي في موسم جدة

الراسي تخسر 

أطفالها

أسرار 
أميرة 
محمد
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الهاتف الذكي... كارثة على األطفال
بعــد أن اعتــادت علــى قضــاء وقتهــا وهــي 
تنظر إلى شاشــة هاتف ذكي كل يوم لمدة 
عــام، باتــت طفلــة صينيــة تبلــغ مــن العمــر 

عامين فقط تعاني قصر نظر شديدا.
وذكــرت صحيفــة “ديلــي إكونوميــك نيوز” 
الصينيــة، أن الوالديــن منحــا الطفلة هاتفا 
واحــدة  ســنة  عمرهــا  كان  عندمــا  ذكيــا 
فقــط، بعدمــا اتضــح لهمــا أن هــذا الجهــاز 

اإللكتروني يساعدها على البقاء هادئة.
وبعد أن شعرا بالقلق إزاء التحديق المتكرر 
لفحــص  لمركــز  اصطحباهــا  لطفلتهمــا، 
العيون، وهناك تم تشــخيص مرضها بقصر 
النظر الشــديد، حيــث أصبحت بحاجة إلى 

نظارات بعدسات قوية جدا.
وفي األحوال العادية، فإن الشــخص الذي 
يعانــي قصــر نظــر خفيفــا يحتــاج نظــارة 
بدرجة 0.5- إلى 3D- ديوبتر )وهي وحدة 
قيــاس قوة العدســة البصرية(، لكن الطفلة 

الصينية احتاجت إلى 9- ديوبترز.
وقالــت الدكتورة ليو لي من مركز خدمات 
رعايــة األم والطفــل في مقاطعة يانغتشــو 

شــرقي الصيــن، إن حالــة الطفلــة “ال أمــل 
فيهــا”، بــل قــد تتفاقــم مشــكلة بصرهــا مع 
تقدمهــا فــي الســن. وأضافــت أن الطفلــة 
شاشــة  أمــام  الوقــت  مــن  الكثيــر  قضــت 
لهــا  الهاتــف فــي ســن مبكــرة، ممــا ســبب 
هــذه المشــكلة. وحســب مجموعــة جديدة 
منظمــة  عــن  الصــادرة  اإلرشــادات  مــن 
الصحــة العالميــة فــي أبريــل الماضي، فإنه 
ال ينبغــي أن يتعــرض األطفــال دون ســن 

عــام إلــى شاشــات إلكترونيــة، بينمــا يجب 
علــى األطفال الذين تتــراوح أعمارهم بين 
ســنتين وأربــع ســنوات أال يحصلــوا علــى 
أكثــر مــن ســاعة واحــدة أمــام الشاشــة كل 

يوم.

وقالت المنظمة إن الحد من، وفي  «
بعض الحاالت منع، قضاء األطفال دون 

الخامسة من العمر ألوقاتهم أمام 
الشاشة، سيؤدي إلى “بالغين أصحاء”.

أظهــرت أدلــة علميــة جديــدة ارتبــاط 
بالمشــاكل  الحمــراء  اللحــوم  تنــاول 
الصحية، لتؤكد دراســات عدة ســابقة 
تنصــح بتجنب هذا النــوع من اللحوم 

قدر اإلمكان.
وخلصت دراســة إلى أن عادات تناول 
خطــر  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  اللحــوم 
المــوت المبكــر، بحســب مجلــة “بي إم 

جي” البريطانية الطبية األسبوعية.
وأفــادت الدراســة بأن زيادة اســتهالك 
هذه اللحوم بمعدل نصف حصة يوميا 
يزيــد خطــر المــوت فــي ســنة مبكــرة 
بنسبة 10 بالمئة. ووجدت الدراسة أن 
اســتبدال هذا الطعام بمصادر بروتين 
أخرى قد يساعد اإلنسان على العيش 

لفترة أطول.

وذكر أستاذ التغذية في جامعة  «
هارفارد والمشارك في الدراسة، 

فرانك هو، أنه يمكن استبدال 
اللحوم الحمراء بأطعمة أخرى 

تحتوي على البروتين، مثل 
الدواجن واألسماك والمكسرات 

والبقوليات والخضار.

دراسة: لحم أحمر 
أقل.. عمر أطول أعلنــت الهيئــة العامــة للترفيــه فــي الســعودية أنهــا فتحــت تحقيقا فوريــا في مقاطــع فيديو تم 

تداولها على مواقع التواصل االجتماعي، األربعاء الماضي، إلحدى الفعاليات في مدينة جدة.

وذكــر بيــان نشــره الحســاب الرســمي لهيئــة 
الترفيــه علــى تويتــر أنه بحســب المعلومات 
تعــود  القضيــة  فــإن  للهيئــة،  تبينــت  التــي 
لفعاليــة مقامة تحت اســم )بروجيكت إكس( 
لكنها “خالفت اإلجراءات القانونية واألنظمة 

المعمول بها”.
وأضاف “لم يتم ترخيصها )الفعالية(، وكانت 

أخــرى  فعاليــة  إلقامــة  ترخيصــا  باألصــل 
اســتغل متعهدها موافقــة الهيئة على تمديد 
إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، الرتكاب 

هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة”.

وتعهدت الهيئة بإحالة المخالفين  «
“إلى جهة االختصاص الستكمال 

اإلجراءات النظامية بحقهم”.

لقــى مــا ال يقــل عــن 43 طفــا حتفهــم في أقل من أســبوعين، بســبب مــرض في الدمــاغ يعتقد 
العلماء أنه قد يكون مرتبطا باستهاك أحد الفواكه، وذلك في والية بيهار شمال شرقي الهند.

توفــوا  األطفــال  إن  الصحــة  مســؤولو  وقــال 
فــي مستشــفيين فــي مظفربور، وهــي منطقة 
فــي الواليــة معروفــة بانتشــار بســاتين فاكهة 
الليتشــي، التــي يتــم حصادهــا خــالل شــهري 

مايو ويونيو من كل عام.
ولــم تؤكــد حكومــة الواليــة بعد ســبب تفشــي 
إلــى  الوفيــات  معظــم  تعــزو  لكنهــا  المــرض، 

نقص الســكر فــي الدم، وفقما ذكــرت صحيفة 
“إندبندنت” البريطانية، أمس الجمعة.

وهذه ليست المرة األولى التي  «
يتفشى فيها المرض في الوالية 
الهندية، فقد ظهر في مظفربور 

العام 1995، وعادة ما يتزامن مع 
موسم حصاد الليتشي. وقد أودى 

المرض بحياة 150 شخصا في 2014.

السعودية.. “الترفيه” تحقق في فعالية بجدة

“الفاكهة القاتلة” تودي بأرواح األطفال في الهند

من أزياء أسبوع الموضة العربية في العصمة 
الروسية، موسكو.

تعــرض تطبيــق إيراني لســيارات األجرة إلى هجوم واســع خالل األيــام األخيرة، 
وصل إلى حمالت تدعو لمقاطعته، وذلك بعد أن قام أحد ســائقي الشــركة بطرد 

راكبة من سيارته، لعدم ارتدائها الحجاب.
وأثــار التصــرف “الغريــب” مــن ســائق يعمــل لدى شــركة “ســناب” اإليرانيــة للنقل، 

الجدل في مواقع التواصل االجتماعي خالل األيام األخيرة.
ونشــرت مواطنــة إيرانيــة تغريــدة علــى حســابها بموقــع تويتــر قبل أيــام لصورة 
الســائق الــذي طردهــا مــن الســيارة، وكتبــت: “هــذا الســائق أخرجني من ســيارته 
وســط الطريق الســريع”. وبعد انتشــار القصة، مســحت الفتاة اإليرانية التغريدة، 
وقدمــت اعتــذارا “غريبــا” للســائق، إذ كتبــت علــى تويتــر: “أقدم اعتذاري لســائق 
سناب وشركة سناب وكل من تضرر بأفعالي.. أنا أعلن امتثالي لقوانين بالدي”.

من جانبها، اعتذرت شــركة “ســناب” للفتاة التي تعرضت لإلســاءة “ألن رحلتها لم 
تكتمــل”، لكنهــا اعتذرت كذلك للســائق “ألن صورته نشــرت” على مواقع التواصل 

االجتماعي، وأكدت أنه سيستمر بالعمل لديها.
ودفاعا عن نفسه، قال السائق الذي ُعرف باسم “عابد”، إن الشرطة كانت ستغرمه 

لو اكتشفت أن راكبة كشفت عن شعرها داخل السيارة.

“سائق أجرة” إيراني يطرد فتاة بسبب 
الحجاب.. وحملة غضب تشتعل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

جميع المواطنين

 5000 “تشــمل  بعنــوان  خبــر  جــاء 
آالف محرقي... الشيخ محمد يطلق 
الحملة األولى لالكتشــاف المبكر عن 
ســرطان القولون بالبحرين والخليج 
والمنطقة” ضمن المنشــورات األعلى 
“البــالد”  إنســتغرام  علــى  تفاعــال 
وقــال  الماضييــن.  اليوميــن  فــي 
المســتخدم @khed6060 إنها جهود 
تشــمل  أن  داعيــا  الشــكر،  تســتحق 
وليــس  المواطنيــن،  جميــع  الحملــة 

فقط أهل المحرق.

قبــل 40 ألف ســنة لقي ذئب مصرعه في 
منطقــة تعــرف اآلن باســم ســيبيريا، لكن 
الجليــد حفظ رأس هــذا الذئب في حالة 
جيــدة جــدا لدرجــة أن الفــراء واألســنان 
والمخ وأنســجة الوجه لم يصبها أي تلف 
“ســايبيريان  صحيفــة  وذكــرت  تقريبــا. 
تايمز” المحلية أن أحد السكان عثر على 
الــرأس الصيــف الماضي على ضفاف نهر 

بمنطقة ياكوتيا قرب الدائرة القطبية.
وأضافت الصحيفة أن الرأس سلمت إلى 
أكاديميــة العلــوم فــي ياكوتيــا وأرســلوا 
عينات وبيانات للخارج بمســاعدة علماء 
لتحديــد  والســويد  اليابــان  مــن  آخريــن 
العمــر التقريبــي، الــذي تبين أنــه نحو 40 

ألف عام.

وتم عرض الرأس في لقطات  «
قدمتها األكاديمية ويظهر فيها 

رأس الحيوان، الذي يبدو أكبر 
بوضوح من رأس الذئب في العصر 

الحالي.

احتلــت النســاء السويســريات شــوارع مدن 
البــالد أمس الجمعــة وغــادرن أماكن عملهن 
فــي إضراب غير مســبوق للمطالبــة بمعاملة 

متساوية مع نظرائهن الرجال.
ونظمت النقابات العمالية هذه االحتجاجات 
بعــد ثالثــة عقــود تقريبــا مــن إضــراب ســنة 
النســاء  فيــه  طالبــت  الــذي  الشــهير   1991
بتجسيد مادة دستورية حول المساواة بين 
الجنســين علــى أرض الواقع. وتؤكــد الكثير 
مــن النســاء المتظاهــرات وجــود معامــالت 
غيــر متكافئــة، بمــا في ذلــك الحصــول على 
فــي  النســاء  تكســب  حيــث  أدنــى،  أجــور 
المتوسط 20 ٪ أقل من الرجال. من جهته، 
أوقف البرلمان في برن ســير جلســته العامة 

صباح الجمعة لمدة 15 دقيقة.

وسلمت النساء المضربات عريضة  «
إلى البرلمان تدعو إلى خفض قيمة 

الضريبة على القيمة المضافة 
المفروضة على المنتجات المتعلقة 

باالحتياجات الصحية النسائية.

روسيا تكشف عن 
رأس ذئب عمره 40 

ألف عام

نساء سويسرا 
يضربن من أجل 

المساواة
تواجــدت نجمــة تلفزيــون الواقــع األميركيــة، كيــم كارداشــيان، داخــل البيــت األبيــض 

والتقت الرئيس دونالد ترامب، في إطار جهودها بشأن إصاح السجون.

بجــوار  تواجدهــا  أثنــاء  كارداشــيان  وأعلنــت 
ترامــب، أنهــا نجحــت فــي توفيرها شــراكة نقل 
جماعــي للمســاجين، الــذي حصلــوا علــى إفراج 

مبكر من أجل توصيلهم إلى مقابالت العمل.
وأشــارت نجمــة تلفزيــون الواقع إلى أنه ســيتم 
منــح المســاجين الســابقين “كــروت هدايــا”؛ من 

أجــل تمتعهــم بهذه الشــراكة، مشــيرة إلى “أنهم 
أفضــل  علــى  والحصــول  العمــل  فــي  يرغبــون 

النتائج”.

 وشكرت كارداشيان ترامب على  «
“تعاطفه” في تفانيه إلصالح العدالة 

الجنائية في أميركا.

كيم كاردشيان في البيت األبيض.. إلصالح السجون

طفل يسبح في بركة مليئة العبوات البالستيكية في إطار حملة توعية 
حول حماية المحيطات في بانكوك، تايلند. )أ ف ب(

وجاء إعالن كيم كارداشيان خالل حدث أقيم بداخل البيت األبيض الخميس يروج لتوظيف السجناء المفرج عنهم 
مبكرا بموجب قانون “الخطوة األولى” وهو قانون إصالح العدالة الجنائية الذي وقعه دونالد ترامب في شهر ديسمبر.

@albiladnews

ال ينبغي أن يتعرض األطفال دون سن عام إلى شاشات إلكترونية
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