
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  وقــع 
والتخطيط العمراني عصام خلف اتفاقية 
تنفيذ المرحلة األولى من مشــروع تطوير 
شــارع الشــيخ زايد مع مجموعة ويسترن 
بينونــة اإلماراتية بقيمــة 23 مليونا و400 
ألــف دينــار بحضور ســفير دولــة اإلمارات 
بــن  ســلطان  الشــيخ  المتحــدة  العربيــة 
حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، ضمــن إطــار 
برنامــج التنميــة الخليجــي وبتمويــل مــن 

صندوق أبوظبي للتنمية.
 وقال وزير األشغال إن المشروع يتضمن 
مرحلتين، وسيساهم في تخفيف ازدحام 
المرور في كل من مناطق عالي وســلماباد 
ويســهل وصــول األهالــي لتلــك المناطــق، 
كمــا أن شــارع الشــيخ زايــد يعــد الشــريان 
الرئيــس لنقل حركة المرور من قرى عالي 

شــارع  باتجــاه  زايــد  ومدينــة  وســلماباد 
إلــى  وصــوالً  ســلمان  بــن  خليفــة  الشــيخ 

المنامة وبالعكس.
يذكــر أنه تم االنتهاء مــن إعداد التصاميم 

الهندســية للمرحلــة األولــى مــن المشــروع 
وســيقوم  الــوزارة،  مهندســي  قبــل  مــن 
باإلشــراف على تنفيذ المشــروع فريق من 
مهندسي الوزارة أيًضا، أما المرحلة الثانية 

فهي ضمن نطاق مهام االستشــاري المعين 
البــدء بتنفيــذ أعمــال  للمشــروع. وســيتم 
المشــروع فور اســتكمال اإلجراءات وتبلغ 

مدة تنفيذ المشروع 24 شهًرا.

ترامب: لم أتراجع عن ضرب إيران بل أرجأت التنفيذ
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الشيخ دعيج بن سلمان مصرحا للصحافيين

واشنطن ـ وكاالت

قال الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في 
مقابلة مع قناة “إن بي سي” أمس: “أعتقد 
والتوصــل  التفــاوض  تريــد  إيــران  بــأن 
التفــاق”.  وقــال ترامــب فــي تغريــدة عبــر 
الضربــة  عــن  أتراجــع  “لــم  أمــس  “تويتــر” 
العســكرية ضــد إيران قــط )...( فقط قمت 
بتأجيــل الضربــة”. وأعلــن وزيــر الخارجية 
أنــه ســيتوجه  األميركــي، مايــك بومبيــو، 
إلــى الســعودية واإلمــارات، لبحــث األزمــة 

مع إيران.

مليـــون دينــــار
23.4

المنامة، دبي - بنا، العربية.نت

أفــاد مراســل “العربيــة”، مســاء أمــس، 
بوقــوع 8 إصابــات فــي هجــوم يعتقــد 
أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات 
مطار أبها في السعودية.وأدانت وزارة 
الخارجيــة البحرينيــة بشــدة الهجــوم 
اإلرهابــي مــن قبــل ميلشــيات الحوثي 
المدعومــة من إيران في اليمن، معربة 
وذوي  ألهالــي  تعازيهــا  خالــص  عــن 
العاجــل  بالشــفاء  الضحيــة وتمنياتهــا 
لجميع المصابين جراء العمل اإلرهابي 
الــذي يخالــف كل القوانيــن واألعــراف 

الدولية.   
أمــس  بيــان  فــي  الــوزارة  وجــددت 
موقــف مملكــة البحريــن الثابــت الــذي 
المملكــة  مــع  واحــد  صــف  فــي  يقــف 
العربيــة الســعودية الشــقيقة ضــد كل 
من يحاول استهداف مصالحها وأمنها 
واســتقرارها، وتأييدهــا التــام فــي كل 
مــا تتخــذه مــن إجــراءات لحماية أمن 

جهودهــا  ودعــم  أراضيهــا،  واســتقرار 
علــى  القضــاء  إلــى  الراميــة  الدؤوبــة 
العنف والتطرف واإلرهاب بكل صوره 
اضطــاع  ضــرورة  مؤكــدة  وأشــكاله، 
فــي  بمســؤولياته  الدولــي  المجتمــع 
التصــدي لممارســات إيــران ومختلــف 
تدعمهــا  التــي  اإلرهابيــة  الجماعــات 
ووقــف الهجمــات اإلرهابيــة المتكــررة 
المنطقــة  واســتقرار  أمــن  تهــدد  التــي 

برمتها.

قتيل و7 جرحى في استهداف مطار أبها للمرحلة األولى من تطوير شارع الشيخ زايد
وزير “األشــغال”: المشــروع يســهم في تخفيف ازدحــام المرور

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وزير األشغال وقع االتفاقية بحضور السفير اإلماراتي
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لبحث التوتر 
مع طهران

كشــف رئيس مجلس إدارة 
البحريــن  ألمنيــوم  شــركة 
بــن  دعيــج  الشــيخ  “ألبــا” 
ســلمان بن دعيج آل خليفة 
مصهــر  تشــغيل  أن  عــن 
بالكامــل  الســادس  الخــط 
سيتم في نهاية شهر يوليو 
المقبــل؛ لتصبــح “ألبــا” أكبر 

مصهر في العالم.

تشغيل مصهر “ألبا” بالكامل نهاية يوليو

)١١(

البحرين تدين 
الهجوم 

اإلرهابي وتطالب 
بالتصدي إليران
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وزير الداخلية يهنئ رئيس “الرقابة المالية” بالثقة الملكية
اســتقبل وزير الداخلية الشــيخ راشــد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة صبــاح أمــس، 
رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
الشــيخ أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، 
وذلــك بمناســبة صــدور األمــر الملكــي 

السامي بتعيينه في منصبه الجديد.
الوزيــر  رّحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي   
الماليــة  الرقابــة  ديــوان  برئيــس 
واإلداريــة، حيث هنأه بالثقــة الملكية 
التوفيــق  دوام  لــه  ــا  متمنيًّ الســامية، 
بالمهــام  االضطــاع  فــي  والســداد 
الموكلــة إليــه، فــي إطــار العمــل علــى 
والنزاهــة،  الشــفافية  مبــادئ  تعزيــز 

المؤسســات  لدولــة  تكريًســا  وذلــك 
والقانون.

 من جهته، أعرب رئيس ديوان الرقابة 

الماليــة واإلدارية عن شــكره وتقديره 
لوزيــر الداخلية، مشــيًدا بحرصه على 
وذلــك  والتنســيق،  التواصــل  تعزيــز 

وزيــادة  العامــة  للمصلحــة  تحقيًقــا 
لكافــة  المقدمــة  الخدمــات  جــودة 

المواطنين.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية مستقبال رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية

local
@albiladpress.com

ــل الــــبــــاد صــاحــب  ــاهــ ــعـــث عــ بـ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
آل خــلــيــفــة، بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
الدوق األكبر لدوقية لكسمبورغ 
الملكي  السمو  صــاحــب  الكبرى 
ــــك  ــــري، وذل ــن ــر هــ ــ ــب الـــــــدوق األكــ
الوطني  العيد  ذكـــرى  بمناسبة 

لباده.
ــرب جــالــتــه فـــي الــبــرقــيــة  ــ  وأعـ
له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عــن 
بهذه  الصحة والسعادة  بموفور 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

دوق لكسمبورغ 

الكبرى بالعيد الوطني
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الكهربــاء  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  قــام 
والمــاء الشــيخ نــواف بــن إبراهيــم آل خليفــة 
الميــاه  عــدادات  إلــى وحــدة  تفقديــة  بزيــارة 
ســلماباد؛  فــي  الميــاه  توزيــع  إلدارة  التابعــة 
لاطمئنــان علــى مــا تــم إنجــازه مــن مشــروع 
إلــى  الميكانيكيــة  الميــاه  عــدادات  اســتبدال 
إلكترونيــة ذكيــة متطــورة. إضافــة  عــدادات 
إلــى الفحوصــات التــي تتــم للعــدادات؛ للتأكد 
مــن ســامتها ودقتهــا فــي تســجيل اســتهاك 
المشــتركين مــن الميــاه؛ بهــدف تقديــم أفضل 
للمشــتركين  والمقدمــة  الموثقــة  الخدمــات 

وبحسب أحدث المقاييس العالمية.
واســتمع إلى شــرح مفصل عن عــدد العدادات 
التــي تم اســتبدالها بعدادات ذكيــة، إذ إنه من 
أصــل 238302 عــداد من مختلف األحجام تم 
تركيب ما يزيد عن 102500 عداد، أي بنســبة 
43 % مــن مجمــوع العــدادات، منهــا مــا يزيــد 
عــن 40000 عــداد يتــم تســجيل قراءتهــا عــن 

.AMR بعد السلكًيا عن طريق نظام
وتــم االنتهاء من اســتبدال عــدادات محافظة 
المحــرق ومــا يزيــد عــن 87 % مــن محافظــة 
الجنوبيــة، التي من المتوقع االنتهاء منها قبل 
نهاية 2019، علًما أنه تم وضع خطة الستبدال 
جميــع العدادات في جميع محافظات المملكة 
آليــة  اســتعراض  تــم  كمــا   .2020 نهايــة  قبــل 
وطــرق فحص العــدادات؛ للتأكد من ســامتها 
ودقتها في تســجيل القــراءات والتي تتم عن 
طريــق منضــدة آليــة حديثــة ومتطــورة جــًدا 
وتعتبــر مــن أحــدث مناضــد فحص العــدادات 
فــي المنطقة وتتميز بدقتها العالية وســرعتها 
أنــواع  مختلــف  مــن  العــدادات  فحــص  فــي 
وأحجــام العدادات بحســب أحــدث المقاييس 
مســارين  علــى  تحتــوي  أنهــا  كمــا  العالميــة. 
10 عــدادات  للفحــص وكل مســار يســتوعب 
مــرة واحــدة، إذ إنه يمكن فحص 20 عداد في 
الساعة الواحدة وقياس معدل التدفق األعلى 
 )Qmin( األدنــى  التدفــق  ومعــدل   )Qmax(

وأن الهيئــة بصــدد العمــل علــى الحصول على 
االعتمــاد العالمــي فــي مجال فحــص عدادات 
مــن خــال تأهيــل الفنييــن المعنييــن بفحــص 
العــدادات علــى اســتخدام أحــدث األنظمــة و 

اآلليات الحديثة بهذا المجال.
وقال الشــيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة “إن 
مــن أهــم مميــزات مشــروع تركيب العــدادات 
الذكيــة أنه يأتي بهدف دعم أتمتة اإلجراءات 
التطويريــة للفوترة، وخفض نســبة الفاقد من 
المياه، إضافة إلى المراقبة الدائمة لاستهاك 
وللتحقــق مــن وصول الميــاه إلى المشــتركين 
بصورة مناســبة علــى مدار الســاعة، والتعامل 
معهــا اســتباقًيا وتقليــل التكاليــف التشــغيلية 
البنيــة  وتفعيــل  الصيانــة،  أعمــال  وتكاليــف 
إضافــة  الحديثــة  التقنيــة  لألنظمــة  التحتيــة 
إلــى أن العمــر االفتراضــي لهــذه النوعيــة مــن 
العــدادات يفــوق العمــر االفتراضــي للعــدادات 
الذكيــة  العــدادات  أن  كمــا  الميكانيكيــة”. 
اإللكترونيــة، تعتبــر ذات تقنيــة عاليــة وتقــوم 

آلًيــا وبالتالــي  الحقيقــي  بحســاب االســتهاك 
تنتفــي مشــكلة العــدادات القديمــة والــذي قــد 
أو غيــر  فــي حســاب فواتيــر عاليــة  تتســبب 
صحيحــة علــى المشــتركين بســبب القــراءات 
التقديريــة أو بســبب عدم دقــة العداد، كما أنه 
مــن خال العدادات الذكية يمكن الكشــف عن 
خــال  مــن  للمشــتركين  الداخليــة  التســربات 

إنــذار يتــم اســتامه آلًيــا وبالتالــي توفيــر في 
كميات المياه المهدورة لدى المشتركين.

إضافــة إلــى إن نظــام العــدادات الذكيــة يعمل 
بصــورة آليــة بالكامــل ودقيق جــًدا، وال يوجد 
بــه تدخــل بشــري، فقــراءة االســتهاك تكــون 
آليــا حيــث ترســل القــراءات الســلكًيا مــروًرا 
بنظــام الفوتــرة وحتــى تصــل إلــى المشــترك، 

كانــت  مــا  بخــاف  بشــري  تدخــل  أي  دون 
عليــه العــدادات الميكانيكيــة القديمــة، إذ يتم 
تســجيل االستهاك عن طريق زيارات شهرية 
لقــراء العــداد، ألخذ القــراءة يدويا وكما يمكن 
للمشــترك معرفة استهاكه الحقيقي ألي فترة 

زمنية يرغب بها وفي أي وقت.
وأوضــح أن العــدادات الذكيــة تمتــاز بتقنيــة 
عاليــة لقــراءة بيانــات االســتهاك إلكترونًيــا، 
وعن بعد وإرسال قراءة العداد آلًيا عن طريق 
اإلشــارات الاســلكية )AMR( وجمــع البيانــات 
الموجــودة مــن خــال مواقع مركزيــة مختارة 
بدقــة وموزعــة فــي المناطق ومن ثم إرســالها 
لعرضهــا علــى  الرئيــس  البيانــات  إلــى مجمــع 
القــراءة  بنظــام  وربطهــا  المتكاملــة،  األنظمــة 

وإدارة العدادات والفوترة إلكترونًيا.
بــن إبراهيــم آل خليفــة  نــواف  وأكــد الشــيخ 
أن “هــذا المشــروع يأتــي ضمــن خطــة الهيئــة 
اإلســتراتيجية التــي وضعتهــا هيئــة الكهربــاء 

والماء ألتمتة المعلومات”.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

نواف بن إبراهيم: العدادات الذكية تساعد على مراقبة االستهالك

الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء في زيارة تفقدية لوحدة عدادات المياه التابعة إلدارة توزيع المياه في سلماباد

وزير المالية يخاطب الدفعة الرابعة لبرنامج النائب األول
“تنميــة الكــوادر الوطنيــة” يرفد العمل الحكومــي ويدفع عجلة النمــو واالزدهار

الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  أكــد 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة أن 
الكــوادر  لتنميــة  األول  النائــب  برنامــج 
األربــع  الدفعــات  خــال  أثبــت  الوطنيــة 
التــي التحقــت فيــه نجاحــه، مــن خــال 
فــي  أســهمت  التــي  المميــزة  مخرجاتــه 
وذلــك  مختلفــة؛  بجهــات  العمــل  تطويــر 
مهــارات  مــن  اكتســبوه  مــا  إلــى  يرجــع 
وخبــرات كبيــرة تســهم بشــكل كبيــر فــي 
االســتثمار فــي الكوادر البحرينية الشــابة 
فــي القطــاع الحكومــي، وهــو مــا يبرهــن 
ســيره في االتجــاه الصحيح عبــر تمكينه 
وتشــجيعه للشــباب في اإلبداع واالبتكار 
خدمًة للمســيرة التنموية الشــاملة بقيادة 
عاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
وأشــاد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني 
في الجلســة النقاشــية التــي عقدها أمس 
فــي قصــر القضيبيــة مع منتســبي الدفعة 
الرابعــة مــن برنامــج النائــب األول لتنمية 
الكوادر الوطنية بالطموح والشــغف الذي 
يتحلــى بــه منتســبو البرنامــج الكتســاب 

عبــر  والمهــارات  الخبــرات  مــن  المزيــد 
البرنامج الذي يأتي تماشًيا مع رؤية ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة 
لخلــق كــوادر وطنيــة قياديــة تشــارك في 
التطوير والتنمية من أجل نهضة المملكة.
ونوه الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة 
بمــا يوليــه البرنامــج مــن اهتمــام وحرص 
الشــابة  الحكوميــة  الكــوادر  صقــل  فــي 
صنــع  آليــة  علــى  قــرب  عــن  وتعريفهــم 

وتنفيــذ السياســات والبرامــج الحكومية، 
األمــر الــذي يســهم فــي تعزيــز قدراتهــم 
ومهاراتهــم بمــا يخلــق جيــا قــادًرا علــى 
رفــد  مــن شــأنه  مــا  مواصلــة تقديــم كل 
النمــو  عجلــة  ودفــع  الحكومــي،  العمــل 

واالزدهار في البحرين.
وخــال اللقاء، قدم الوزير شــرًحا مفصًا 
عــن الجهود التــي تقوم بهــا وزارة المالية 
نمــو  تعزيــز  فــي  الوطنــي  واالقتصــاد 
فــي  المالــي  الوضــع  وتطويــر  االقتصــاد 
المملكــة، وأطلعهــم علــى آليــة العمل التي 

تتــم مــن خــال اإلدارات المختلفة والتي 
تصــب فــي تحقيق الهــدف الرئيــس الذي 

تعمل الوزارة من أجله.
وفي ختام الجلســة النقاشية أعرب وزير 
الماليــة واالقتصــاد الوطنــي عــن تقديــره 
للقائمين على برنامج النائب األول لتنمية 
الكوادر الوطنية ولجهودهم المبذولة في 
التطوير المســتمر لهــذا البرنامج الطموح، 
دوام  الرابعــة  الدفعــة  لمنتســبي  متمنيــا 
بذلــوه  بمــا  ومنوًهــا  والنجــاح،  التوفيــق 

طوال التحاقهم في البرنامج.

وزير المالية واالقتصاد الوطني مع منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب األول لتنمية الكوادر الوطنية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة المالية

أكد وزيــر المالية واالقتصــاد الوطني 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة 
مواصلــة تعزيــز التكامــل بيــن مملكــة 
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  البحريــن 
القطاعــات  فــي  الشــقيقة  المتحــدة 
الماليــة واالقتصاديــة، وأهميــة الدفع 
بعاقــات التعــاون إلى أفق أرحب من 
العمــل المشــترك علــى جميــع الصعــد 
عاهــل  اهتمــام وحــرص  يعكــس  بمــا 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة ورئيــس دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان. جاء ذلك، في لقائه بمكتبه 
اإلمــارات  دولــة  ســفير  أمــس  صبــاح 

العربيــة المتحدة لدى مملكة البحرين 
الشــيخ ســلطان بــن حمــدان بــن زايــد 
آل نهيــان، حيــث نّوه بعمــق العاقات 
األخويــة والروابــط التاريخيــة التــي 
مشــيًدا  الشــقيقين،  البلديــن  تجمــع 
بالتعاون الوثيق والمســتمر في شــتى 
المجــاالت بما يحقق النماء واالزدهار 

للبلدين والشعبين الشقيقين.
 وتم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون 
الثنائــي بيــن البديــن والدفــع بها نحو 
مزيــد مــن التطور بمــا يخــدم مصالح 
كمــا  الشــقيقين،  والشــعبين  البلديــن 
تــم اســتعراض آخــر التطــورات ذات 
الصلــة باالقتصاد العالمي والتطورات 
الجاريــة علــى صعيــد القطــاع المالــي 

واالقتصادي.

تعزيز التكامل االقتصادي مع اإلمارات فرق العمل المشتركة تستعرض المبادرات بين البحرين والسعودية
إنهـــاء إجـــراءات المســـافرين لمواطنـــي البلديـــن مـــن بلـــد المغـــادرة

تــرأس مســاعد رئيــس األمن العــام لشــؤون العمليــات والتدريب العميــد الركن 
الشــيخ حمــد بــن محمــد آل خليفــة، الوفــد األمنــي المشــارك فــي اجتمــاع فرق 
العمــل المشــتركة بين وزارتــي الداخلية في مملكة البحريــن، والمملكة العربية 

السعودية الشقيقة الذي عقد في الرياض.

وفــي بداية االجتماع، نقل مســاعد رئيس 
األمــن العام لشــؤون العمليــات والتدريب، 
تحيات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة إلــى وزيــر 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الداخليــة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  أخيــه  الشــقيقة 
األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايف آل 

سعود.
وأشــاد مســاعد رئيس األمن العام لشؤون 
ومتانــة  بعمــق  والتدريــب  العمليــات 
العاقــات التاريخيــة الوثيقــة التــي تربط 
أهميــة  إلــى  مشــيًرا  الشــقيقين،  البلديــن 
اجتماع فرق العمــل التابعة للجنة األمنية 

تطويــر  فــي  سيســهم  الــذي  المشــتركة، 
عبــر  المشــترك  األمنــي  العمــل  مجــاالت 
عــدد مــن المشــاريع والمبــادرات، مضيًفــا 
أداء  تطويــر  إلــى  يهــدف  االجتمــاع  أن 
األجهــزة األمنيــة، ورفــع جــودة الخدمات 
عبر منظومة متناسقة من العمل المشترك 

واإلجراءات.
وتم خال االجتماع اســتعراض المشاريع 
فــرق  إليهــا  توصلــت  التــي  والمبــادرات 
فيهــا،  اإلنجــاز  ونســبة  المشــتركة  العمــل 
وهي الفريق األمني، فريق حرس الحدود 
والمنافــذ، وفريق التطوير اإلســتراتيجي، 
إذ تم اســتعراض عدد من المشــاريع، منها 

تطوير منظومة الربط اإللكتروني الثنائي 
الربــط  ومشــروع  المروريــة،  للمخالفــات 
اإللكترونــي بيــن غرفة العمليات الرئيســة 
بين البلدين، كما استعرض فريق التطوير 
برنامــج  تطويــر  مشــروع  اإلســتراتيجي 
إلكتروني للعملية التدريبية بين الجانبين 
والعمــل على تنفيذ مشــاريع مشــتركة في 
مختلــف المجــاالت األمنيــة، إضافــة إلــى 

لتنفيــذ  مشــتركة  مرحليــة  خطــة  وضــع 
تماريــن تخصصية مصغرة بيــن الجانبين 
وتنتهي بتمرين شامل مشترك كل عامين.

واستعرض فريق حرس الحدود والمنافذ 
المســافرين  إجــراءات  إنهــاء  مشــروع 
لمواطنــي البلديــن مــن بلــد المغــادرة فــي 
تــم  مــا  الجويــة والبريــة ونســبة  المنافــذ 

إنجازه من نقاط فرعية في المشروع.

جانب من االجتماع

المنامة - وزارة الداخلية

نحــن ممتنــون لمملكــة البحريــن علــى الشــراكة معنــا الســتضافة ورشــة 
الســام من أجل االزدهار في المنامة هذا األســبوع. وتقدم ورشة العمل 
فرصــة فريــدة إليصــال رؤيتنــا االقتصادية إلــى المنطقة بأســرها، حيث 
ســتلتقي الحكومــات والمجتمــع المدنــي وقــادة األعمــال لتبــادل األفكار 
وحشــد الدعــم للمبــادرات االقتصاديــة المحتملــة، وتســهيل المناقشــات 

للمساعدة في تأمين مستقبل مزدهر للفلسطينيين والمنطقة.
تقــدم  للتحقيــق  هــي رؤيــة طموحــة وقابلــة  االقتصاديــة   إن خطتنــا 
طريًقــا بديــاً للشــعب الفلســطيني إلطاق هــذا المســتقبل المزدهر. لدى 
خطتنــا االقتصاديــة القدرة على تغيير الحياة مع محفظتها المفصلة من 
المشــاريع الحقيقيــة القابلة للتنفيــذ وبرامج بناء القدرات التي يمكن أن 
تدفــع نحــو نمــو القطــاع الخاص.  كما ستشــمل ورشــة العمــل محادثات 
حيويــة بيــن قادة الحكومــات وممثلي القطاع الخاص مــن جميع أنحاء 
العالم والتي ســتحدد القطاعات التي توفر فرًصا للنمو ومناقشــة كيفية 
تعزيز االبتكار وإطاق العنان لروح المبادرة ومراجعة االستثمارات في 

رأس المال البشري، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
 لقــد طــورت الواليات المتحدة مــا نعتقد أنه مجموعة إيجابية وواقعية 
مــن المقترحــات التــي ســتضمن الســامة والكرامــة والفرصــة لــكل مــن 
الشــعبين الفلســطيني واإلسرائيلي. يمكن أن توضح خطتنا االقتصادية 
الطريــق نحــو مســتقبل أكثــر إشــراًقا، وتوفــر ورشــة الســام مــن أجــل 
ا لتحقيــق ذلك المســتقبل األكثر  االزدهــار فرصــة للبــدء فــي العمل ســويًّ

إشراًقا.

رؤية قابلة 
للتحقيق: السالم 

من أجل اإلزدهار *جاستين سيبيريل

*سفير الواليات المتحدة لدى مملكة البحرين
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في مبادرة لدعم وتشجيع مشاريع العمل الخيري والتطوعي في مملكة 
البحرين، شــيدت مبرة عائشــة أحمد المؤيد بناية جمعية الكلمة الطيبة 
ودار المحــرق لرعايــة الوالدين في البســيتين بتكلفــة مقدارها 600 ألف 

دينار.

الرئيــس  الجديــد  المبنــى  وافتتــح 
الطيبــة  الكلمــة  لجمعيــة  الفخــري 
ودار المحرق لرعاية الوالدين سمو 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة  
يوســف  فــاروق  الوجيــه  بحضــور 
المؤيد رئيس مجلس شركة يوسف 
والمديــر  وأوالده  المؤيــد  خليــل 
المؤيــد  يوســف  منــى  التنفيــذي 
ووزيــر العمــل والتنمية االجتماعية 
جميــل حميدان، والمديــر التنفيذي 
هــا  للمقــاوالت  المؤيــد  لمجموعــة 
فاروق المؤيد الذين قاموا بتشــييد 
بإشــراف وهندســة  المبنــى،  وبنــاء 
والتصميــم مكتــب ضيــاء توفيقــي 
وحضــر  الهندســية،  لاستشــارات 
عائلــة  مــن  عــدد  أيضــا  االفتتــاح 

المؤيد الكريمة و المسؤولين.
الشــيخ  ســمو  تفضــل  ان  وبعــد 
عيســى بــن علــي آل خليفــة بقــص 
المبنــى  بافتتــاح  ايذانــا  الشــريط 
ســموه  قــام  للجمعيــة،  الجديــد 
بجولــة اطلــع مــن خالهــا علــى مــا 
الــدور  تســهل  مرافــق  مــن  ضمــه 
خدمــة  فــي  للجمعيــة  المجتمعــي 
العمــل الخيــري والتطوعــي، وقــال 
علــى دعمنــا  نؤكــد  اذ  “اننــا  ســموه 
واســنادنا لكل ما من شأنه االرتقاء 
بالعمــل التطوعي فــي المجتمع من 
خــال تهيئــة بيئــة العمــل المواتيــة 
واالســناد الــازم للعامليــن فــي هذا 
الميدان االنســاني السامي، لنسجل 

كلمــة شــكر وعرفــان لمبــرة عائشــة 
احمد المؤيد وخص ســموه الوجيه 
فــاروق المؤيــد علــى دعــم واســناد 
االعمــال الخيريــة والتطوعية وكل 

ما يعززها في المجتمع”.
وهنأ سموه منتسبي جمعية الكلمة 
الجديــد،  المبنــى  بافتتــاح  الطيبــة 
فــي  الجمعيــة  بإســهامات  منوهــا 
العمل التطوعي وفي ابراز نماذجه 
واقليمــا وعربيــا،  المشــرفة محليــا 
وحثهــم ســموه لبذل المزيــد لتعزيز 
مؤكــدا  التطوعــي،  العمــل  ثقافــة 
الشــراكة  تعزيــز  ضــرورة  ســموه 
فكاهمــا  التنمويــة  التطوعيــة 
واالهتمــام  البنــاء  فــي  يشــترك 

بالعنصر البشري. 

وبهــذه المناســبة، أشــاد وزير العمل 
جميــل  االجتماعيــة  والتنميــة 
الفخــري  الرئيــس  بــدور  حميــدان 
ســمو  الطيبــة  الكلمــة  لجمعيــة 
الشــيخ عيســى بــن علي بــن خليفة 
وتشــجيع  دعــم  فــي  خليفــة،  آل 
مشــاريع العمل الخيــري والتطوعي 
فــي مملكة البحريــن، منوها بجهود 
مبــدأ  وإرســاء  تعزيــز  فــي  ســموه 
البــذل  وثقافــة  التطوعــي  العمــل 

والعطاء تحقيًقا لمجتمع تكاملي.
وفــي ســياق متصــل، نــوه حميدان 
بإســهامات األســر البحرينية، ومنها 
أســرة المؤيــد الكــرام، فــي تحقيــق 
عبــر  المجتمعيــة  الشــراكة  مبــادئ 
المشــروعات  مــن  العديــد  دعــم 

التــي تســهم فــي خدمــة  الخيريــة 
ومنهــا  المختلفــة،  المجتمــع  فئــات 
فئــة كبــار الســن، التــي كان آخرهــا 
دار المحرق لرعاية الوالدين، وذلك 
من منطلق اإلحســاس بالمســؤولية 
المجتمعيــة والواجــب األصيــل في 
رد الجميــل لآلبــاء فــي هــذا الوطن 

المعطاء.
وفــي هــذا اإلطــار هنــأ وزيــر العمل 
والتنمية االجتماعية، مجلس إدارة 
جمعيــة الكلمة الطيبــة على افتتاح 
منوهــا  للجمعيــة،  الجديــد  المقــر 
بدورهم في اإلسهام في العديد من 
المشــروعات الخيريــة والتطوعيــة 
مــع  التكامــل  مبــادئ  تحقــق  التــي 

القطاع الرسمي والقطاع الخاص.

جانب من افتتاح سمو الشيخ عيسى بن علي لمبنى جمعية الكلمة الطيبة أمس األول عائشة المؤيد

المنامة - مبرة عائشة المؤيد

مبرة عائشة المؤيد تشّيد مبنى “الكلمة الطيبة” في البسيتين بـ600 ألف دينار
البحرين ــي  ف والــتــطــوعــي  الــخــيــري  الــعــمــل  مــشــاريــع  وتشجيع  ــدعــم  ل مــبــادرة 
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علمت “البالد” أن مجموعة من النواب الســابقين ببرلمان 2014 قّدموا إقراًرا بذممهم المالية للهيئة المختصة بذلك التابعة للمجلس 
األعلى للقضاء.

ويوجــب قانــون الذمة المالية )مــن أين لك 
هذا؟( تقديم إقرار الذمة المالية لمن يشغل 
وظائــف حددهــا القانــون. كما يتعّيــن عليه 
تقديم إقرار إذا ترك الوظيفة أو المنصب.

ويقصــد بالذمــة الماليــة في تطبيــق أحكام 
الُملــَزم  يملكــه  مــا  مجمــوع  القانــون،  هــذا 
ــر مــن العقــارات فــي الداخــل  وأوالده الُقصَّ
والخــارج، ومــا يملكونــه مــن أرصــده فــي 
الشــركات.  فــي  وأســهم  وأنصبــة  البنــوك 
للُملــَزم  يكــون  مــا  الماليــة  ــة  مَّ الذِّ وتشــمل 
ــة الغير  ــر مــن حقــوق فــي ذمَّ وأوالده الُقصَّ

وما عليهم من ديون.

الخاضعون للكشف

ويخضــع ألحكام قانــون الذمة المالية كل 
من:

مجلــس  مــن  كل  وأعضــاء  رئيــس   .1
الشورى ومجلس النواب.

2. نواب رئيس مجلس الوزراء.
3. الوزراء ومن في حكمهم.

4. وكالء الــوزارة والــوكالء المســاعدون 
والمــدراء العامــون فــي القطــاع المدنــي 
وقطــاع األمن العــام ومن في حكمهم من 
موظفــي الحكومة واألجهــزة الملحقة بها 

والهيئات والمؤسســات العامة، ومجلسي 
الشورى والنواب، والبلديات.

5. المحافظون ونوابهم.
6. رؤســاء البعثات الدبلوماسية ومن في 

حكمهم.
7. القضاة وأعضاء النيابة العامة.

8. رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
9. رؤســاء وأعضــاء مجالــس اإلدارة مــن 
ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات 
العامة والشــركات التي تمتلكها الدولة أو 

تمتلك حصة في رأسمالها.
10. مــدراء اإلدارات فــي القطــاع المدني 

وقطــاع األمن العــام والموظفون الفنيون 
في ديوان الرقابة المالية.

11. رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس 
الفنــي  الجهــاز  وموظفــو  المناقصــات 
واإلداري التابــع للمجلــس ممــن يشــغلون 

وظائف ال تقل عن وظيفة مدير إدارة.
الرقابــة  ديــوان  رئيــس  ويخضــع   .12
الماليــة ووكيــل الديــوان ووكالء الديوان 
المســاعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات 
الذمــة الماليــة لألحكام المنصــوص عليها 
لســنة   )16( رقــم  بقانــون  المرســوم  فــي 
الرقابــة  ديــوان  قانــون  بإصــدار   2002

وصل الذمة المالية للنائب السابق محمد العماديالمالية.

مصادر “^”: نواب سابقون يقدمون ذممهم المالية
ــن يــتــركــهــا ــ ــب تـــوقـــيـــع اإلقــــــــرار لـــشـــاغـــل الـــوظـــيـــفـــة ومـ ــوجـ الـــقـــانـــون يـ

المنامة - وزارة الداخلية ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

بناًء على توجيهات وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، شــارك وفد من وزارة الداخلية برئاســة نائب رئيس األمن العام اللواء 
 ”IFSEC“ عبــدهللا الزايــد وعضويــة المديــر العام لإلدارة العامة للدفاع المدني ومدير إدارة العمليات برئاســة األمن العام، في فعاليات معرض

الدولي والذي أقيم في الفترة من 20-18 يونيو الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

 واطلــع الوفد على أحدث التقنيات والمعدات 
المستخدمة في المجال األمني، باإلضافة إلى 
زيــارة أقســام الــدول والشــركات المتخصصــة 
والتعــرف علــى أبــرز المنتجــات التــي تقدمهــا 
والتطور التقني والتكنولوجي المستخدم في 

الصناعات األمنية.
 وأكــد نائــب رئيــس األمــن العام أن المشــاركة 
فــي فعاليــات المعرض تأتي في إطار الحرص 
على االطالع على آخر ما توصلت له التقنيات 
الخدمــات  أفضــل  لتقديــم  الحديثــة  األمنيــة 
أمــن  علــى  والحفــاظ  والمقيميــن  للمواطنيــن 
شــاهده  بمــا  مشــيدًا  ومكتســباته،  الوطــن 
الجهــات  مــن  وآليــات وتقنيــات  معــدات  مــن 
المشاركة وما وصل إليه المعرض من مستوى 

متطور.

أكــد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيد 
أن مملكــة البحريــن حريصــة علــى تعزيــز التعــاون 
البناء مع دولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة 
الشــبابي  الجانــب  فيهــا  بمــا  المجــاالت  شــتى  فــي 

والرياضي، في إطار توجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
وأخيــه رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان.

وقــال المؤيــد: تتجــه وزارة شــؤون الشــباب 
الشــبابية  المبــادرة  الحتضــان  والرياضــة 
علــى  بنــاء  شــبابية”؛  “حلــول  اإلماراتيــة 
لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  توجيهــات 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، الرامية إلى تحقيق تعاون 
مثمــر مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
الشــقيقة واالســتفادة مــن التجــارب الناجحة 

في كال البلدين.
وأضــاف المؤيــد: ســتحتضن مملكــة البحرين 

“حلــول  لمبــادرة  الخارجيــة  النســخ  أولــى 
شــبابية”، ونحــن نفتخــر بــأن تكــون المملكــة 
الوجهة األولى الخارجية لهذا البرنامج الرائد 
والــذي يعتبــر مــن أبــرز المبــادرات اإلماراتيــة 

تجاه الشباب العربي.
أن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وبيــن 
الشــباب البحرينــي ســيخوض تجربــة مغايرة 
فــي مبــادرة “حلــول شــبابية” وســيكون فــي 
موقع بارز لتقديم حلول عصرية ومغايرة عن 

التحديات وتقديمها بقالب متميز.
علــى  الــوزارة  “ســتعمل  قائــال  مؤيــد  وختــم 

كافــة  والفنيــة  اإلداريــة  اإلجــراءات  توفيــر 
التــي تضمن نجــاح المبادرة بمــا يؤكد اهتمام 
مملكــة البحريــن بالتعــاون اإليجابــي مع دولة 
فــي  الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
البرامج الشــبابية وإيصــال المبادرة لألهداف 
التــي وجــدت مــن أجلهــا فــي دعــم الشــباب 

وفد من وزارة الداخلية برئاسة نائب رئيس األمن العام شارك في المعرضالبحرين واإلماراتي والعربي”.

وفــد بحرينــي يــزور أقســام الــدول والشــركات المتخصصــة  ــارات ــ ــع اإلم ــي م ــاض ــري ــاون ال ــع ــت ــد: تــعــزيــز ال ــؤي ــم ال

أحدث التقنيات األمنية في معرض دولي بلندن البحرين تحتضن مبادرة “حلول شبابية”

نظمت جمعية قرية عراد الخيرية حملة عراد للتبرع بالدم )1( بمناسبة اليوم العالمي 
للتبــرع بالــدم الــذي اقرته منظمة الصحة العالمية في 14 يونيو من كل عام واحتفل 
به على مستوى العالم للمرة االولى في العام 2005 في الذكرى السنوية لميالد كارل 

الندشتاينر مؤسس نظام فصائل الدم ABO والذي منح بسببه جائزة نوبل. 

اقيمــت الحملــة تحــت رعاية علــي جعفر 
العــرادي رئيــس مجلــس ادارة مستشــفى 
ابــن النفيــس الــذي القــى كلمة فــي بداية 
انطالق الحملة حيا فيها جهود الجمعية.

وأشــاد بجهود الجمعيــة في تنظيم حملة 
عــراد للتبــرع بالــدم بالتعــاون مــع وزارة 
وجمعيــة  المركــزي  الــدم  وبنــك  الصحــة 
ومتمنيــا  البحرينــي،  االحمــر  الهــالل 
للجمعيــة وشــركائها المزيــد مــن التوفيق 

والتنسيق. 
وأشــار رئيس الجمعية حسن احمد راشد 
العــرادي لمناقــب الدكتــور علــي العــرادي 
الذي كان الرئيس المؤسس لجمعية قرية 

عراد الخيرية طوال عقد كامل.
الجمعيــة  رئيــس  نائــب  قــال  مــن جهتــه 
العــرادي  الحملــة محمــد حســن  ورئيــس 

بأن الحملة اســتطاعت جمع 58 كيس دم 
خالل 3 ســاعات عمل وهو انجاز يســجل 
للجمعيــة والمؤسســات المتعاونــة معهــا، 
مشــيدًا بالفريق الصحي التابع لبنك ابدم 

المركــزي والفريــق المســاند مــن جمعيــة 
والمتطوعيــن  البحريــن  االحمــر  الهــالل 
مــن االطبــاء والممرضيــن من ابنــاء قرية 
عــراد الــذي ضربــوا اروع امثلــة العطــاء 

والمسؤولية االجتماعية. 
التشــجيع  لقيــت  قــد  الحملــة  ان  وأشــار 
والرعايــة الكافيــة مــن مؤسســات ورموز 
الالفــت  بالحضــور  مشــيدا  المجتمــع 

للدكتور فوزي أمين األمين العام لجمعية 
الهــالل األحمــر البحرينــي، والنائب أحمد 
رئيــس  الكاظــم  وزكريــا  الدمســتاني، 

جمعية مرضى السكلر البحرينية.

“عراد” تحصد 58 كيسا للدم في 3 ساعات

راعي الحملة العرادي متوسطا المتطوعين النائب الدمستاني من ضمن المتبرعين

“العدالة” أساس مبدأ إعادة توجيه الدعم الحكومي
ــات ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ إحـــــــــيـــــــــاء  إلعـــــــــــــــــادة  مـــــــــحـــــــــددا  قــــــــــــــرار  ال 

قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية النائب أحمد العامر، إن مبدأ النواب في إعادة هيكلة 
الدعــم الحكومي وتوجيهه لمســتحقيه ســيقوم على أســاس العدالــة في توزيع الميزانية المخصصــة لقطاع الحماية 

االجتماعية، والتي أقرت زيادتها بواقع 55 مليون دينار عن كل سنة مالية بالميزانية العامة الجديدة.

الثالثيــة  اللجنــة  أن  إلــى  ولفــت   
علــى  بنــاء  تشــكلت  والتــي  الســابقة 
العــام  ينايــر  فــي  بقانــون  مرســوم 
2018 إلعــادة هيكلة الدعم وتوجيهه 
متقدمــة  مراحــل  بلغــت  لمســتحقيه، 
في المناقشات، قبل أن يتوقف عملها 
وتحقق االســتفادة الكاملة من المبالغ 
المرصودة للدعم في الموازنة العامة. 
لـ”البــالد” إلــى   وأشــار فــي تصريحــه 
عــدم وجــود قــرار حتــى اآلن إلعــادة 
إحياء مناقشــات إعــادة هيكلة الدعم 

الحكومــي، التي توقفت خــالل الدور 
األخيــر من الفصــل التشــريعي الرابع، 
وأن إعادة طرح هذا الملف ســيتم إما 
من خالل صدور مرسوم بقانون آخر، 
أو تحــت مظلــة عمــل اللجنــة الماليــة 
التشــريعي  الــدور  فــي  واالقتصاديــة 

المقبل.
 وذكــر أن النــواب يميلون إلى دراســة 
البرلمانيــة  اللجنــة  عبــر  الموضــوع 
المختصــة، وإقراره من قبل المجلس، 
حيث يستقر رأي مجموعة من النواب 

علــى االســتفادة من مبلــغ الزيادة في 
الغــالء  عــالوة  زيــادة  فــي  الميزانيــة 

بنسبة 50 % لمستحقيها. 
 وتجــدر اإلشــارة إلى أن عاهــل البالد 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
عيســى آل خليفــة أصــدر فــي ينايــر 
2018 توجيهاتــه الســامية للســلطتين 
للخــروج  والتنفيذيــة  التشــريعية 
بصيغــة توافقية إلعــادة هيكلة الدعم 
إعــالن  بعــد  لمســتحقيه،  الحكومــي 
هيئــة النفــط والغاز حينها رفع أســعار 

البنزين بنســبة 25 % للممتاز و12 % 
للجيد.

 ومّر نحو عام على توقف عمل اللجنة 
المشــتركة التــي امتــدت اجتماعاتهــا 

نحــو 6 أشــهر، عــرض فيهــا كل طــرف 

مرئياتــه إلعــادة توجيــه الدعــم، دون 

التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن.

 وانتهــت اللجنة الســابقة إلى التوافق 
على 10 مبادئ أساسية إلعادة هيكلة 
اعتمــدت  الــذي  الوقــت  فــي  الدعــم، 
مبلــغ  علــى  الطرفيــن  مرئيــات  فيــه 
كميزانيــة  ا  دينــار ســنويًّ مليــون   382

مخصصة للدعم الحكومي.
للســنتين  العامــة  الميزانيــة  وأقــرت   
الماليتيــن 2019 و2020 زيــادة مبلــغ 
تحــت  وإدراجــه  الحكومــي  الدعــم 
بنــد الحمايــة االجتماعيــة بمقــدار 55 
مليــون دينار عن كل عام، حيث جرى 
االتفــاق بيــن النــواب والحكومــة على 
بحث كيفية إعادة توزيع مبالغ الدعم 

بعد إقرار الميزانية العامة.

أحمد العامر

حملة الجمعية 
تحظى بحضور 

العرادي 
والدمستاني 

والكاظم

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

راشد الغائب

العامر: نقترح 
دراسته في 

“المالية” 
و50 % مقدار 

الزيادة المتوقعة

أيمن المؤيد
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يعــد ترشــيد الخطــاب الديني من بين المتطلبــات الالزمة لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ 
قيــم المواطنــة؛ باعتبــار أن القيــم الدينيــة تمثل أمــرا حاكما فــي الشــخصية الوطنية، وهو 
مــا يتفــق مــع كــون مملكــة البحرين نموذجــا في االنفتــاح والتنــوع الثقافي والتســامح على 
مــر التاريــخ ومقصًدا الســتقرار كثير من شــعوب الحضارات القديمة، حتــى أصبحت نقطة 
التقــاء حضــاري، ما أثــرى ثقافة المجتمع وأضفــى على الهوية البحرينيــة الجامعة األصيلة 

بعًدا مميًزا في قبول واحترام اآلخر.
صاحــب  البــاد  لعاهــل  الزاهــر  العهــد  وفــي 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
حــرص جالتــه علــى ترســيخ تلــك القيم في 
المجتمــع، وإيصــال ذلــك إلــى العالــم؛ لتصبح 
التســامح  يجســد  حيــا  نموذجــا  البحريــن 

والتعايش والوسطية واالعتدال.
وفي إطار هذه الرؤية السامية لجالة الملك، 
االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة  جــاءت 
الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة “بحريننــا” 
هــي:  رئيســة  محــاور   5 علــى  تقــوم  التــي 
التشــريعات واألنظمــة، المناهــج والمقــررات، 

المطبوعــات، حمات العاقات العامة، برامج 
االنتمــاء، وتنفــذ من خال 70 مبادرة، تســير 
فــي اتجاهــات مختلفــة، فــي عمــل مؤسســي 
واضــح، وشــراكة مجتمعيــة تحمــل فيهــا كل 

جهة مسؤولياتها تجاه الوطن.
إن إنجاح الخطة الوطنية، مســؤولية وطنية 
الدولــة،  مؤسســات  جميــع  بيــن  مشــتركة، 
الرســمية والمجتمعيــة، وهــي واجــب وطني 
ملــزم علــى الجميــع، مــن األســرة والمدرســة، 
والمجتمــع، والــوزارات والهيئــات، ومختلــف 

الوسائل اإلعامية والفعاليات المتعددة. 

تأتــي  الوطنيــة،  الخطــة  لمبــادرات  وتفعيــا 
أهميــة ترشــيد الخطــاب الدينــي كواحــد من 
ذلــك  أكــد  كمــا  للخطــة،  الرئيســة  األهــداف 
وزيــر الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن 
عبــدهللا آل خليفــة، خــال االجتمــاع األول 
للجنــة متابعــة تنفيذ الخطــة الوطنية لتعزيز 
االنتمــاء الوطني وترســيخ قيم المواطنة، إذ 
أوضــح أن الخطــة تهدف إلــى مواصلة البناء 
علــى مــا تم إنجــازه لتقوية الجبهــة الداخلية 
وحفظ األمن الوطني واالستقرار المجتمعي 
قيــم  وترســيخ  واالنتمــاء  الــوالء  وتعزيــز 
المواطنــة والحفــاظ علــى وســطية واعتدال 
التســامح  روح  ونشــر  الدينــي  الخطــاب 

واالعتدال وااللتزام بالوحدة الوطنية.

وفًقــا  يأتــي  الدينــي  الخطــاب  ترشــيد  إن 
والــذي  الحنيــف  اإلســامي  الديــن  لتعاليــم 
دعا للوســطية، وانعكاســا لما ُجِبــل عليه أهل 
مــا  وهــو  واعتــدال،  وســطية  مــن  البحريــن 
ُتترجمــه رؤيــة جالــة الملــك بالتأكيــد الدائم 
والوســطية،  االعتــدال  قيــم  ترســيخ  علــى 
العــدل  وزارة  إســتراتيجية  فــإن  وبالتالــي 
والشؤون اإلسامية واألوقاف، تنبع من هذه 
الخلفية الراسخة، إذ تدعو المبادرة ألن يركز 
الخطــاب الدينــي علــى ثقافــة الحــوار ونبــذ 
ثقافــة العنــف والتشــدد، فاالختــاف ال يعني 
إلغاء الرأي المخالف أو إقصاءه، كما تنبع من 
اإلدراك الوطني بوجود محاوالت الستهداف 
الهويــة الوطنيــة البحرينيــة وتكريــس نهــج 

الفتنــة  وبــث  االســتقرار  وزعزعــة  التطــرف 
فــي المجتمــع، وهــو ما يؤكد أهميــة الخطاب 
الوطنيــة،  الهويــة  عــن  الدفــاع  فــي  الدينــي 
فللمنبر الديني أثره في تعزيز العمل الوطني 
وحــب الوطــن والــوالء لهــذه األرض، إضافــة 

إلى تأكيد لغة التسامح والتعايش الكريم.
شــاملة  وطنيــة  إســتراتيجية  وجــود  إن 
لترشــيد الخطاب الديني، يمثل حاجة ملحة؛ 
جــاءت  هنــا  ومــن  المحــوري،  لــدوره  نظــًرا 
الدينــي للحاجــات  أهميــة مواكبــة الخطــاب 
يحقــق  بمــا  والمســتجدات،  والمعطيــات 
المواطنــة  قيــم  وتنميــة  الوطنيــة  الوحــدة 
الصالحــة وبث روح االنتمــاء للوطن وتفعيل 
قيم التعايش المشترك.  ويؤكد هذا االرتباط 
الوثيــق بين تعزيز االنتماء للوطن والخطاب 
الدينــي، أهميــة تفعيل دور األئمــة والخطباء 
فــي طرح ما يخدم التاحــم الوطني ويحذر 

من الفرقة والتشرذم.
وكانــت الحاجة ماســة إلطــاق خطة وطنية 

الخطــاب  واعتــدال  وســطية  علــى  للحفــاظ 
واالعتــدال،  التســامح  روح  ونشــر  الدينــي 
العتبــارات عدة.  وحققت البحرين، خطوات 
وســطية  علــى  الحفــاظ  مجــال  فــي  مهمــة 
واعتدال الخطاب الديني، من أبرزها ضوابط 
وآداب الخطاب الديني والتي أصدرتها وزارة 
العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف وأكدت 
أن إلقــاء الخطــب والــدروس والمحاضــرات 
الدينيــة، يكون وفــق اآلداب والضوابط التي 
تعمــل على بث روح االنتماء للوطن والدفاع 
العربيــة،  وهويتــه  اإلســامية  ثوابتــه  عــن 
واحتــرام مبدأ المواطنــة الصالحة والتعايش 
المشــترك، واحتــرام التعدديــة تحــت مظلــة 
اإلســام وتجنــب الخــوض فــي كل مــا يثيــر 
الطائفيــة، واتخــاذ الوســطية واالعتــدال في 
الطــرح منهاًجــا عاًمــا في الخطــب والدروس 
الدينية وتجنب التعصب لآلراء في المسائل 
الخافيــة والدعــوة إلى التســامح والتواصل 

والحوار واحترام الرأي اآلخر.

المنامة - بنا

ترشيد الخطاب الديني أحد أعمدة تعزيز االنتماء وترسيخ قيم المواطنة

البحـريــن نمــوذج دولــي فــي اإلصــالح والتسـامــح
عبداهلل بن أحمد: توحيد الجهود لمكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله

تــرأس وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة اجتماع 
“طاولــة مســتديرة”، الــذي عقــد بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة كينيــا، أمــس، بالديــوان العام 
لوزارة الخارجية، وبحضور وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية صباح الدوســري، ووكيل 
مســاعد لشــؤون التجــارة الخارجيــة بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة إيمــان الدوســري، 
وممثــل عــن وزارة المواصــالت واالتصــاالت، بينما ترأس الجانب الكيني، مدير شــؤون الشــرق 

األوسط جاكلين يونجا، بوزارة الخارجية.

وتنــاول االجتماع بحث مجمل العاقات بين 
البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة لتطويرها 
وصوالً إلى آفاق جديدة واعدة، كما تم تبادل 
وجهــات النظــر بشــأن األوضــاع والتطــورات 
الجاريــة على الســاحتين اإلقليميــة والدولية 

ذات االهتمام المشترك.
عبــدهللا  الشــيخ  رحــب  االجتمــاع،  وخــال 
بــن أحمــد آل خليفــة بزيــارة الوفــد الرســمي 
المملكــة تولــي  للبحريــن، مؤكــًدا أن  الكينــي 
أهميــة كبيــرة لتعزيــز التعــاون مــع جمهوريــة 

كينيــا بما يعود بالخيــر والمنفعة على البلدين 
والشعبين الصديقين، مشيًدا بالنتائج الطيبة 
لولــي  الكريمــة  الزيــارة  عــن  التــي تمخضــت 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
العاصمــة  إلــى  آل خليفــة،  بــن حمــد  ســلمان 
نيروبــي فــي فبرايــر 2018، إذ التقــى خالهــا 
الكينــي،  الرئيــس  الملكــي،  الســمو  صاحــب 
وكانــت الزيــارة بمثابــة نقلة نوعية في مســار 

العاقات الثنائية المتنامية.

واســتعرض وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون 
والمكتســبات  الشــاملة  اإلنجــازات  الدوليــة 
النوعية التي تشــهدها مملكــة البحرين تحت 
القيادة الحكيمة لعاهل الباد صاحب الجالة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، فــي إطار 
والمؤسســات  القانــون  دولــة  دعائــم  تعزيــز 
وتحقيــق التنميــة واالزدهــار، مشــيًرا إلــى أن 
المملكــة تمثــل نموذًجــا دولًيــا فــي مجــاالت 
الدينيــة  والحريــات  والتســامح،  اإلصــاح، 
والعامة، وشراكة المرأة، والتنمية المستدامة.
وتطــرق الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفة 
فــي  المتنوعــة  االســتثمارية  الفــرص  إلــى 
إقليمًيــا  مركــًزا  باعتبارهــا  البحريــن؛  مملكــة 
للمــال وريادة األعمــال، وكذلك تعتبــر البوابة 

الرئيسية للتجارة إلى المنطقة.
ونــوه إلــى جهود الحكومــة في تنفيــذ برامج 
التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الجودة 
والكفاءة، ونجــاح رؤية البحرين االقتصادية 

2030 فــي تنويــع مصادر الدخل واســتقطاب 
الخدمــات القائمــة علــى التكنولوجيــا التقنية 

والمالية.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية 
أهميــة العمــل على توحيــد الجهــود لمكافحة 
منابــع  وتجفيــف  أشــكاله  بجميــع  اإلرهــاب 
بعــض  مــن خطــورة رعايــة  تمويلــه، محــذًرا 
الــدول للتنظيمــات اإلرهابيــة والتدخــل فــي 
الشــؤون الداخليــة لدول المنطقــة، ما يتنافى 
مــع ســيادة واســتقال تلــك الــدول، ومبــادئ 
األعــراف  مــع  ويتعــارض  الجــوار،  حســن 
والمواثيــق الدوليــة، منوًهــا في هذا الســياق، 
إلــى موقف مملكة البحرين المســاند والداعم 
التدابيــر  كافــة  واتخاذهــا  كينيــا  لجمهوريــة 
خطــر  مــن  الوطنــي  أمنهــا  لحمايــة  الازمــة 

الجماعات اإلرهابية.
وأبــدى الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة 
تفاؤلــه بالرغبــة المتبادلــة؛ مــن أجــل توســيع 

نطــاق التبــادل التجــاري، والتعــاون المشــترك 
في مجاالت الطاقة والتكنولوجيا والمصارف 
والصناعــات  والبتروكيماويــات  والســياحة 
الصغيــرة، مثنًيــا علــى الــدور الفاعــل للجاليــة 
ومســاهماتها  البحريــن  بمملكــة  الكينيــة 

اإليجابية في عملية التنمية الشاملة.
وأعــرب عــن تطلــع البحريــن لتعزيز التنســيق 
بين البلدين في إطار العمل الجماعي، السيما 
اإلفريقيــة،   - العربيــة  القمــة  مؤتمــرات  فــي 

األمــم  ومنظمــة  االنحيــاز،  عــدم  وحركــة 
الســفيرة  أعربــت  جهتهــا،  ومــن  المتحــدة. 
جاكليــن يونجــا عــن تطلــع بادهــا لمزيــد مــن 
التعاون والتنســيق مــع البحرين، مثمنة الدور 
الريادي للمملكة في إحال الســام ومكافحة 
اإلرهــاب بالمنطقــة، وكذلك ما تــم إنجازه من 
خطــوات وطنية إصاحية مشــهودة، وجهود 
تنموية كبيرة، متمنية لمملكة البحرين المزيد 

من التقدم والرقي واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

“طاولة مستديرة” تناقش تطوير عالقات التعاون بين المنامة وكينيا

لمنع محاوالت استهداف الهوية وتكريس 
التطرف وزعزعة االستقرار وبث الفتنة

وقع وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف اتفاقية 
تنفيذ المرحلة األولى من مشروع تطوير شارع الشيخ زايد مع مجموعة ويسترن 
بينونة اإلماراتية بقيمة 23,400,000 دينار بحضور ســفير دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، ضمن إطار برنامج التنمية 

الخليجي وبتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.

 وصرح وزير األشغال وشؤون البلديات 
مشــروع  بــأن  العمرانــي  والتخطيــط 
مــن  يعــد  زايــد  الشــيخ  شــارع  توســعة 
علــى  المهمــة  االســتراتيجية  المشــاريع 
المملكــة  فــي  الرئيســية  الطــرق  شــبكة 
األولــى  المرحلــة  مرحلتيــن،  ويتضمــن 
الشــيخ  شــارع  توســعة  علــى  تشــتمل 
زايــد إلــى ثاثة مســارات فــي كل اتجاه 
بدًءا من شــارع 16 ديســمبر حتى شارع 
الشــيخ خليفــة بــن ســلمان، ومــن الدوار 
الغربــي لقرية عالي حتى شــارع الشــيخ 
عيســى بن سلمان، مع تحويل الدوارات 
األربعــة الموجــودة عليــه إلــى تقاطعات 
يشــتمل  كمــا  ضوئيــة،  بإشــارات  تــدار 
اإلنــارة ووضــع  أعمــال  علــى  المشــروع 
الحواجز والسامة المرورية والعامات 
األســفلت  طبقــات  وتجديــد  المروريــة 
وأعمــال التشــجير والتجميــل، وأعمــال 

تصريف مياه األمطار.

وأضاف أن هذا المشــروع سيساهم في 
تخفيــف االزدحــام المروري فــي كل من 
مناطق عالي وســلماباد ويســهل وصول 
األهالــي لتلــك المناطــق، كمــا أن شــارع 
الرئيســي  الشــريان  يعــد  زايــد  الشــيخ 
لنقــل الحركــة المروريــة مــن قــرى عالي 
وســلماباد ومدينــة زايــد باتجــاه شــارع 
الشــيخ خليفــة بــن ســلمان وصــوالً إلــى 
أن  إلــى  باإلضافــة  وبالعكــس،  المنامــة 
المشــروع سيساهم في سهولة الوصول 
مدينــة  فــي  التعليميــة  المنطقــة  إلــى 
عيســى ومعالجــة االختناقــات المرورية 
أمــام مدرســة تدريــب الســياقة واســتاد 

البحرين الوطني.
وأشــار وزيــر األشــغال إلى أن المشــروع 
يهــدف إلــى زيــادة الطاقــة االســتيعابية 
المروريــة  االختناقــات  مشــكلة  وحــل 
على شــارع الشيخ زايد وشارع سلماباد 
الخارجــي )شــارع رقــم 12( الــذي يعتبــر 

المنفذ الرئيسي لمناطق عالي وسلماباد.
مــن  زايــد  الشــيخ  شــارع  يعــد  وتابــع: 
الشــوارع الحيويــة حيــث يصــل حجــم 
الحركــة المروريــة عليــه إلــى أكثــر مــن 
خــال  االتجاهيــن  فــي  مركبــة   4000
ســاعات الــذروة ومــا يزيــد عــن 50 ألــف 
مركبــة خــال اليــوم، حيــث يصــل زمــن 
التأخيــر خال ســاعات الــذروة أكثر من 
240 ثانية، علًما بأنه بعد إنجاز التوسعة 
للشــارع  االســتيعابية  الطاقــة  ســتزيد 
إلــى 80 ألــف مركبــة في اليــوم و6 آالف 
مركبة في ساعات الذروة، كما سيساهم 
تــدار  إلــى تقاطعــات  الــدورات  تحويــل 
طاقتهــا  رفــع  إلــى  ضوئيــة  بإشــارات 
زمــن  وخفــض  وكفاءتهــا  االســتيعابية 
تأخيــر المركبــات علــى هــذه التقاطعات 
بنســبة تزيد عن 60 % من زمن التأخير 

الحالي.

مشــروع  أن  خلــف  الوزيــر  وأردف   
الشــيخ زايــد ســيتضمن  تطويــر شــارع 
أيًضــا أعمــال تحويل وحمايــة الخدمات 
األرضية، وشــبكة تصريف مياه األمطار 
علــى الشــوارع والمناطــق المحيطة بها، 
وتنفيــذ محطــة رفــع وتمديــد خــط نقل 

لميــاه الصــرف الصحي لخدمة مشــروع 
الرملي اإلسكاني.

الجدير بالذكر أنه تم االنتهاء من إعداد 
التصاميم الهندســية للمرحلة األولى من 
الــوزارة،  المشــروع مــن قبــل مهندســي 
وسيقوم باإلشراف على تنفيذ المشروع 

فريــق مــن مهندســي الــوزارة أيًضــا، أمــا 
المرحلــة الثانيــة فهي ضمــن نطاق مهام 
االستشــاري المعيــن للمشــروع. وســيتم 
فــور  المشــروع  أعمــال  بتنفيــذ  البــدء 
اســتكمال اإلجــراءات وتبلغ مــدة تنفيذ 

المشروع 24 شهًرا.

وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يوقع االتفاقية بحضور السفير اإلماراتي

الطاقة االستيعابية لشارع الشيخ زايدالطاقة االستيعابية لشارع الشيخ زايد

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

ترسية المرحلة األولى من مشروع تطوير شارع الشيخ زايد
بقــيــمـــــة 23.4 ملــيـــــــون ديــنــــــار



قالــت النائــب كلثــم الحايكــي لـــ “البالد” إنها علــى “قناعة تامــة” بإطالق الحرية للمؤسســات 
المجتمــع المدنــي و”منــع تكبيلها”. وأضافت بحوار مع مندوب الصحيفة أنها “متأنية” بطرح 
تعديــل تشــريعي بقانــون الجمعيــات األهليــة. وتعهــدت بــأن يشــهد دور االنعقــاد المقبــل، 
المتوقع في خريف العام الجاري، توقيعها عددا من اقتراحات القوانين، وذلك ردا على 
ســؤال بشــأن إشــاحتها الوجه عــن تقديــم اقتراحات بــدور االنعقاد الماضــي واالكتفاء 

بتوقيع اقتراح يتيم.

وزيــر  مــع  عقدتهــا  اجتماعــات  إلــى  ولفتــت 
اإلســكان باســم الحمــر، ووعده بحل مشــكلة 
إســكان قريــة جنوســان، ومعبــرة عــن ثقتهــا 
بوعــود الوزيــر وتفاؤلهــا بــأن “أمــور عديــدة 

سترى النور في المستقبل القريب”.
واألخيــر  الثانــي  الجــزء  نــص  يأتــي  وفيمــا 
مــن حــوار صحيفــة البــاد مــع النائــب كلثــم 

الحايكي:

 العقوبات البديلة

كم نسبة ما تحقق ببرنامجك  «
االنتخابي؟  

لنكن واقعيين أن دور االنعقاد األول يعتبر 
تجربــة جديدة عليَّ كنائــب، وأن ما تحقق 
لم يلب طموحي، ولكن استطعنا أن نحقق 
الجزء اليســير منه، وأهمها تطبيق مشــروع 

العقوبات البديلة. 
االنتخابــي  برنامجــي  فــي  طرحــت  لقــد 
نيــة تقديــم مبــادرة مــن أجــل حلحلــة ملــف 
الموقوفين وطرح برامج تأهيلية وإصاحية 

وخصوصا الشباب واألطفال.
علــى  الحكومــة  رد  ننتظــر  مازلنــا  كمــا 

المقترحــات المقدمــة مثــل تثبيــت أصحــاب 
العقود المؤقتة وإعفاء ذوي الدخل المحدود 

من “القيمة المضافة”.
أمــا بخصــوص مــا تــم طرحــه فــي البرنامــج 
االنتخابــي، فإننــا نعمــل بــكل جهــد؛ مــن أجل 
البرلمانيــة  األدوات  وسأســتخدم  تحقيقــه 

كافة من أجل ذلك.
ســيحقق  المقبــل  االنعقــاد  دور  أن  وأعتقــد 
النــواب  الكتســاب  اإلنجــازات  مــن  الكثيــر 

الخبرة في تفعيل األدوات الرقابية.

الدور األصعب

نشرت صحيفة زميلة إحصائية أنك  «
وقعت على 4 اقتراحات برغبة، 

وقدمت 3 أسئلة، ووقعت على 
اقتراح بقانون.. أال ترى أنك تشيحين 

الوجه عن استخدام أهم أداة بيد 
النائب وهي اقتراح القوانين؟

األصعــب  األول  االنعقــاد  دور  يكــون  دائمــا 
علــى أي تجربة برلمانيــة جديدة، فهو بمثابة 
جامعة واكتساب خبرة للنائب في استخدام 

األدوات البرلمانية.
 وأعتقــد أن دور االنعقــاد الثانــي ســيتضمن 

مقترحــات بقانــون أكثر، وأن لــدي مقترحات 
عدة بقانون أتمنى أن ترى النور.

غير دقيق

من ضمن تعهداتك االنتخابية  «
المطالبة بإطالق حرية مؤسسات 

المجتمع المدني ومنع تكبيلها 
بقوانين ولوائح تعطل نموها وتهدر 

نشاطها، فلماذا تباطأِت بتقديم 
تعديل تشريعي لقانون الجمعيات 
األهلية النافذ منذ العام 1989؟ 

التــي  تعهداتــي  علــى  مازلــت  الحقيقــة  فــي 
جــاءت فــي برنامجــي االنتخابــي، وأنــا علــى 
للمؤسســات  الحريــة  بإطــاق  تامــة  قناعــة 

المجتمع المدني ومنع تكبيلها.
تعديــل  بتقديــم  تباطــأت  بأننــي  وقولــك   
غيــر  األهليــة  الجمعيــات  لقانــون  تشــريعي 
األول  االنعقــاد  دور  إن  حيــث  دقيــق، 
الحكومــة  برنامــج  بمناقشــة  مزدحمــا  كان 
والميزانيــة العامــة، وأن التأني بطرح تعديل 
تشــريعي لقانون الجمعيات األهلية؛ من أجل 
الخــروج بنــص يكفــل العمل الحــر للجمعيات 

األهلية.

وعود جنوسان

وزير اإلسكان قال بأال أراضي شاغرة  «
لمشروع إسكان جنوسان، ولم يتغير 
موقف الوزارة أمام مطالبات نيابية 

وأهلية سابقة، وأعلنِت بالجلسة 
العامة لمجلس النواب قبولك بإجابة 
الوزير، أال يخالف تسليمك التام برأي 

الوزارة موقف أهالي القرية الذين 
نشروا مظلمتهم ألكثر من مرة دون 
حل؟ وما أفق حل مشكلة األهالي؟

نعم.. قبلت بإجابة الوزير بعد اجتماعات عدة 
مــع الوزيــر ووعود بحل الموضــوع. وأنا أقف 
قلبــا وقالبــا مع مطالبات األهالــي وهناك أمور 
عديــدة ســترى النــور فــي المســتقبل القريب. 
وأنــا أثــق بوعــود الوزيــر. كمــا أن كل األدوات 

الرقابية متاحة في حال تعثر الموضوع.

انسجام بلدي

ما تقييمك ألداء المجلس البلدي  «
للمنطقة الشمالية؟ أال ترين أنه 

مجلس يعاني عدم تماسك أعضائه 
بما يؤثر على جودة القرارات وصالبة 

تنفيذها؟

ال يمكــن الحكــم علــى أداء المجلــس البلــدي 
في فتره وجيزة. وأعتقد مع الوقت سيكون 

هناك انسجام بين أعضائه.
 وأرى أنهــم يبذلــون جهــدا مــن أجــل تذليــل 
المقدمــة  بالخدمــات  والرقــي  العقبــات 
للمواطــن، وهنــا أشــيد بتعاون العضــو البلدي 

سيد شبر الوداعي بكل ما يخدم الدائرة.

الحايكي: ننتظر رد الحكومة على إعفاء محدودي الدخل من “المضافة”
قــالـــت لـ “^” )2/2(: أثــــق بـوعــــود الحمـــــر لحــــل مشكلــــة إسكـــان جنــوســـان

ما تحقق
 بدور االنعقاد لم 

 طموحي
ّ

يلِب

مع الوقت 
سينسجم أعضاء 
بلدي الشمالية

سأقدم عددا من 
اقتراحات القوانين 

بالدور المقبل

الدور األول 
األصعب على أّي 

برلماني

راشد الغائب | تصوير خليل إبراهيم

خلصــت دراســة جامعية إلى أن القراء البحرينيين يفضلــون قراءة الكتب األدبية بالدرجة 
األولــى، يليهــا قــراءة الكتب الدينية، ثم قراءة الكتب التاريخية وبنســبة قريبة منها قراءة 
كتب التنمية البشــرية.  وكشــفت الدراســة أن القراء البحرينيين يفضلون الكتاب المطبوع 

على حساب الكتاب اإللكتروني بنسبة )83.6 %(.

للباحــث  ماجســتير  بأطروحــة  ذلــك،  جــاء 
محمــد مكــي علــي هال الــذي يدرس بقســم 

اإلعام والعاقات العامة بالجامعة األهلية.
وقــّدم دراســة بعنــوان “قارئيــة الكتــاب فــي 
مملكة البحرين دراسة في أنماط وتفضيات 
القــراء البحرينييــن”. وأشــرف على الدراســة 
حســام الهامــي. وفيمــا يأتي أبرز مــا تضمنته 

نتائج الدراسة:

أهداف

قارئيــة  مســتوى  لقيــاس  الدراســة  هدفــت 
الكتــاب لدى القــراء البحرينييــن، مع التعرف 

على أنماط واتجاهات قارئية الكتاب لديهم، 
التــي يفضلــون  الموضوعــات  والكشــف عــن 
دوافعهــم  وتبييــن  ومتابعتهــا،  مطالعتهــا 
القارئية، ورصــد اتجاهاتهم نحو القراءة في 
ضــوء متغيرات العصر التقنية، بالكشــف عن 
تأثيــر تقنيات االتصال الحديثــة على قارئية 

الكتاب لديهم.
تــم اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة عمديــة، 
وهــم فئــة قراء الكتــب - خارج إطــار المنهج 
علــى  وأجــاب  بالبحريــن،  فقــط  الدراســي- 
وأجريــت  ــا،  بحرينيًّ قارًئــا   390 االســتبيان 
8 مقابــات بأســئلة مفتوحــة مــع قــراء، و3 

مقابــات مع ناشــرين وأصحــاب مكتبات بيع 
الكتب.

نتائج

وخلصــت الدراســة إلــى نتائــج أهمهــا أن فئة 
القــراء البحرينييــن يعتمــدون علــى الكتــاب 
كأكثــر وســيلة لتلقي المعرفــة، ويتعدى منهم 
نســبة )45.4 %( معــدل قراءتهــم 4 ســاعات 
في األسبوع، في حين يستطيع نسبة 67 % 

منهم إنهاء كتاب أو أكثر في الشهر.
البحرينييــن  القــراء  أن  الدراســة  وأظهــرت 
يفضلــون بتفوق واضح وكبيــر قراءة الكتب 
األدبيــة بالدرجــة األولى، يليها قــراءة الكتب 
الدينية، ثم قراءة الكتب التاريخية وبنســبة 
قريبــة منهــا قــراءة كتــب التنميــة البشــرية. 
فيمــا بينــت الدراســة أن القــراء البحرينييــن 
يقــرؤون بدافع تطوير الثقافة العامة وهدف 

الحصول على المعلومة بالدرجة األولى.

البحرينييــن  القــراء  أن  الدراســة  وكشــفت   
حســاب  علــى  المطبــوع  الكتــاب  يفضلــون 
الكتاب اإللكتروني بنسبة 83.6 %، في حين 
من قّرر منهم التوجه إلى الكتاب اإللكتروني 
بشــكل كلــي فــي المســتقبل نســبة 12.8 % 
فقــط، والغالــب قــّرر أنه ســينتقل إليه بشــكل 
جزئــي بنســبة 53.6 %، بينمــا يرفــض نســبة 
33.6 % من القراء فكرة التوجه إلى الكتاب 

اإللكتروني والبقاء على المطبوع.
التواصــل  وســائل  أن  الدراســة  وأوضحــت 
االجتماعي أثرت سلًبا على القراء في مجال 
قــراءة الكتــب بنســبة 46.6 %، فيمــا عــدَّت 
نســبة 29.5 % مــن القــراء أنها شــجعت على 
القــراءة، و23.8 % لم تتأثــر قراءتهم للكتب 

سلًبا أو إيجاًبا بوجودها.
البحرينييــن  القــراء  أن  الدراســة  وكشــفت   
باللغــة  القــراءة  األولــى  بالدرجــة  يعتمــدون 
العربيــة بنســبة 85.1 %، فيمــا يعتمــد نســبة 
13.1 % مــن القراء البحرينيين على القراءة 

باللغــة اإلنجليزية بالدرجة األولى، ولم تظهر 
أرقام تذكر للغات أخرى.

توصيات

البحــوث  إجــراء  الدراســة  وأوصــت 
متعــددة  الكتــاب  قارئيــة  فــي  المتخصصــة 
الجوانــب والفئــات واألوقــات، تشــرف عليها 
دراســات  مراكــز  عبــر  المختصــة  الجهــات 
وباحثيــن متخصصين ومفرغين لتشــخيص 
حــال القــراءة ووضــع الحلــول واالقتراحات، 
اســتراتيجية  كمشــاريع  تنفيذهــا  ثــم  ومــن 
لتطويــر حالها، فمعظم بحوث قارئية الكتاب 
التــي اطلــع عليها الباحث فــي الدول األخرى 
تم إجراؤها من جهات رســمية في الدولة أو 
تابعة لمؤسســات كبيرة تريــد زيادة مبيعاتها 
ونشــاطها، يتم فيها دراســة فئة القراء وغير 
القراء، وأسباب تدني نسبة القراءة ووسائل 
جذب الفئة غير القارئة، وســبل رعاية القراء 

وأنشطتهم وتطويرها حسب النتائج.

دراسة: البحرينيون يفّضلون قراءة الكتب األدبية ثم الدينية
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

احتضنــت مملكة البحريــن أمس حفل تخريج 
الفــوج الـ14مــن طلبــة جامعة الخليــج العربي، 
والــذي شــهد تخريج 228 طالًبــا من أبناء دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، مــن 
كليــة الطــب والعلوم الطبية، وكلية الدراســات 
العليا، والمعهد العربي الفرنسي إلدارة األعمال، 
برعايــة وزيــر التربيــة والتعليــم رئيس مجلس 
التعليــم العالــي ماجد النعيمــي، وبحضور عدد 
مــن المســؤولين من داخــل المملكــة وخارجها، 
وأوليــاء األمور.وفــي كلمتــه فــي الحفــل الذي 
أقيــم بفندق الخليج، أكــد النعيمي التوجيهات 
الجالــة  البــاد صاحــب  عاهــل  مــن  الســامية 
بتقديــم  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
لجامعــة  والمســاندة  والدعــم  التســهيات 
متميــًزا  نموذًجــا  تعــد  التــي  العربــي،  الخليــج 
للتعاون العربي واألكاديمي بين األشــقاء، وأن 
البحرين تســاند كل ما من شأنه تعزيز التعاون 
التعليمــي الخليجــي. وأشــار إلــى دور الجامعة 
البــارز والمتميــز فــي إثــراء الســاحة الخليجية 

مــن  العديــد  فــي  المتميزيــن  بالخريجيــن 
التخصصات، خصوصــا تخصص الطب، فضًا 
عــن تحقيقهــا العديــد مــن اإلنجــازات العلميــة 
ودولًيــا،  وإقليمًيــا  محلًيــا  البــارزة  والبحثيــة 
مؤكــًدا أن الجامعة مقبلة علــى مرحلة جديدة 
مــن التقــدم والتميــز بعــد انتقالهــا إلــى صرحها 
الجديــد في مدينة الملك عبدهللا الطبية، التي 
التاريخيــة  األخويــة  العاقــات  عمــق  تجســد 
الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية 

الســعودية الشــقيقة، والتــي ســتمكن الجامعــة 
مــن االرتقاء بالخدمــات المقدمة لطلبتها، على 
الصعيــد األكاديمــي والبحثــي. وألقــى رئيــس 
الجامعــة خالــد العوهلــي كلمــًة عبــر فيهــا عــن 
مــع  الحفــل  تنظيــم  بتزامــن  الجامعــة  اعتــزاز 
احتفــال البحريــن بمرور 100 عام على التعليم 
النظامــي، مشــيًدا بالدعم الــذي تقدمه المملكة 
للجامعــة بفضــل التوجيهــات الســامية لجالــة 

الملك، ومساندة الدول األعضاء بالجامعة.

والتنميــة  العمــل  وزيــر  رعايــة  تحــت 
االجتماعيــة رئيــس اللجنــة العليــا لرعاية 
شــؤون األشــخاص ذوي اإلعاقــة جميــل 
حميــدان، أقامــت وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة أمــس حفــل تخريــج الفــوج 
الـ20 لطلبة المراكز التأهيلية واألكاديمية 
والمهنيــة للعــام الدراســي 2018 - 2019، 
إذ تم توزيع شهادات التخرج على الطلبة 
الخريجيــن وعددهــم 42 طالًبــا، كمــا تــم 
تكريــم 4 مــن الطلبــة المميزيــن مــن ذوي 
اإلعاقــة ممــن تخرجــوا فــي دفعــة العــام 
الماضــي؛ نظــًرا لمــا حققــوه من تميــز بارز 
بعد أن التحقوا بســوق العمل خال العام 

الماضي. 
ويتم تنظيم حفل التخرج الســنوي لطلبة 
المراكــز التأهيليــة واألكاديميــة والمهنية، 
التدريبيــة  البرامــج  يجتــازوا  أن  بعــد 
بمــا  األساســية،  والمهنيــة  واألكاديميــة 
ســوق  فــي  لاندمــاج  ويؤهلهــم  يهيئهــم 

العمــل، وفًقــا لما يتمتعون بــه من مهارات 
تنميتهــا  علــى  العمــل  يجــري  وقــدرات 
إدمــاج خريجــي  يتــم  كمــا  واســتثمارها، 
مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل 
المرحلتيــن  فــي  النظاميــة  الدراســة  فــي 
التربيــة  بــوزارة  والثانويــة  اإلعداديــة 
تطويــر  مــن  تمكنــوا  أن  بعــد  والتعليــم، 
قدراتهــم ومهاراتهــم إلــى المســتوى الذي 

يؤهلهم لهذه الخطوة من التعليم.

واألكاديميــة  التأهيليــة  المراكــز  وتشــمل 
والمهنيــة، مركــز الطفل للرعايــة النهارية، 
لتأهيــل  الوطنــي  البحريــن  بنــك  دار 
األطفــال المعاقيــن، مركــز بنــك البحريــن 
التأهيــل  مركــز  للتأهيــل،  والكويــت 
شــيخان  مركــز  والمهنــي،  األكاديمــي 
ومركــز  الشــامل،  للتخاطــب  الفارســي 
المتــروك للتأهيــل اإلرشــادي، وهــي تابعة 

لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.

وزير التربية والتعليم أثناء رعايته حفل التخرج وزير العمل يرعى حفل التخرج السنوي لطلبة المراكز

النعيمي: افتتاح مدينة الملك عبداهلل الطبية يشــكل نقلة نوعية لمسيرة الجامعة تخريج 42 طالبا من المراكز التأهيلية التأهيلية واألكاديمية

“الخليج العربي” تحتفل بتخريج 228 طالًبا تعزيـز التعـاون التعليمـي الخليجـي

ليلى مال اهلل



أول اجتماع ألمناء “الرعاية” و“المستشفيات”
محمـــد بـــن عبـــداهلل: المجلســـان يهدفـــان إلـــى اإلشـــراف علـــى “التســـيير الذاتـــي”

عقــد مجلســا أمنــاء مراكز الرعايــة الصحية األولية، والمستشــفيات الحكوميــة اجتماعهما 
األول بمقــر المجلــس األعلــى للصحة بالمرفأ المالي برئاســة رئيس المجلــس األعلى للصحة 

الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.

بــن  محمــد  الشــيخ  طبيــب  الفريــق  ورحــب 
عبــدهللا بأعضــاء مجلســي األمنــاء، وهنأهــم 
لتعيينهــم  الســامية؛  الملكيــة  الثقــة  علــى 
بالمجلسين، مؤكًدا ثقته في قدرة المجلسين 
علــى أداء المهــام المناطة بها، من خالل روح 
الفريــق الواحد والتعــاون الوثيق مع الهيئات 

الصحية وذات العالقة في المملكة. 
يأتــي  األمنــاء  مجلســي  تشــكيل  “إّن  وقــال 
تطبيًقا لما نص عليه قانون الضمان الصحي، 
ومــن أبــرز مهــام مجلســي األمنــاء اإلشــراف 
على تنفيذ مشــروع التســيير الذاتــي للمراكز 
الصحية والمستشفيات الحكومية، إذ يهدف 
الخدمــات  جــودة  تحســين  إلــى  المشــروع 

الصحية المقدمة والتقليل من وقت االنتظار 
للحصــول علــى الخدمــات الصحيــة وتوفيــر 
حرية اختيار األطباء والمستشفيات وتعزيز 
مختلــف  فــي  والصحــي  الطبــي  التدريــب 
المجــاالت وتعزيــز الشــراكة مــا بيــن القطــاع 

العام والخاص”.
كما ســيتولى مجلس أمنــاء الرعاية الصحية 
المستشــفيات  أمنــاء  ومجلــس  األوليــة 
الحكوميــة مهــام اإلشــراف علــى ســير العمل 
علــى  والموافقــة  الخدمــة،  جــودة  وضمــان 
تعييــن الطواقــم وإبــرام العقــود، إضافــة إلى 
دي  توفير المعدات الالزمة، والتعامل مع مزوِّ
مــع  التعامــل  وتحســين  التأمينيــة  التغطيــة 

الحاالت المَرضية والحد من فترات االنتظار 
وإعــداد تقريــر ســنوي عــن نشــاط المؤسســة 
الصحيــة الحكومية فضاًل عن اقتراح تعديل 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحية”.
بعد ذلك قدم رئيس المجلس األعلى للصحة 
عرًضــا ملخًصــا عــن برنامــج التســيير الذاتي 
للمؤسســات الصحيــة ضمــن قانــون الضمــان 

الجــدول  إلــى  مــن خاللــه  الصحــي وتطــرق 
اســتعرض  كمــا  القانــون،  ومــواد  الزمنــي 
التســيير  مشــروع  مســتجدات  المجلســان 
ومستشــفى  الصحيــة  المراكــز  فــي  الذاتــي 
الســلمانية ومســتجدات المناقصــات لتعييــن 
استشــاريين لبرنامــج “صحتــي” وعــدًدا مــن 
األمور اللوجستية الخاصة بمجلسي األمناء.

 الشيخ محمد بن عبدالله يترأس اجتماع مجلسي أمناء مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية

المنامة - المجلس األعلى للصحة

مركز ولي العهد للبحوث الطبية يستضيف ورشة “العالج التداخلي”
ــان األورطـــــي” ــريـ ــشـ ــاج أمـــــراض “الـ ــ ــدث تــقــتــنــيــات ع ــ ــخــدم أحـ ــســت “الـــعـــســـكـــري” ي

تحت رعاية قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء خالد بن علي آل خليفة، اســتضاف مركز ولي 
العهد للتدريب والبحوث الطبية التابع للمستشــفى العســكري، أمس أول ورشــة متخصصة من 
نوعهــا حــول “العــاج التداخلي”، والتي حاضــر فيها وأدارها اخصائي جراحــة األوعية الدموية 
في المستشفى الجامعي في ستراسبورغ - فرنسا نبيل شقفة، وشارك فيها خبراء واستشاريون 

ومختصون من فرنسا، مصر، األردن، السعودية، اإلمارات، والبحرين.

وتضمنت الورشــة 3 جلســات متتاليــة، تخللتها 
والمتحــدث  األطبــاء  بيــن  علميــة  نقاشــات 
الرئيس، وذلك بحضور 50 طبيبا من مستشفى 
قوة دفاع البحرين، مجمع السلمانية، مستشفى 
الملــك حمــد الجامعي وعــدد من المستشــفيات 

الخاصة.
أوضــح  “البــالد”  لصحفيــة  تصريحــات  وفــي 
أستشاري أول جراحة االوعية الدموية والعالج 
بالقســطرة بالمستشــفى العســكري العقيد ظافر 
كمال، أن الورشــة تهدف الى ربط العاملين في 
مجــال االوعيــة الدمويــة “الشــريان االورطــي” 

فــي  الجانــب  هــذا  فــي  المختصيــن  بزمالئهــم 
العالــم، وخصوصــا فرنســا التــي تعد مــن الدول 
المتقدمــة عالميا في هــذا الجانب، لنقل الخبرة 
والمعرفة ألطبائنا من خالل أطالعهم على أخر 
المســتجدات، باإلضافة إلى تقوية األواصر بين 
مختلــف التخصصــات الطبيــة التــي تتعامل مع 
أمراض الشريان األورطي، وهو الوعاء الدموي 
األكبر واألهم في جسم اإلنسان، والتعرف على 
أحــدث الوســائل العالجيــة فــي هــذا المجــال، 
وفتــح بــاب التدريــب بطريقة المحــاكاة، والتي 
يعــد مركــز ولــي العهــد للبحــوث والتدريب أول 

المراكز في البحرين والمنطقة التي أعتمدها.
وقــال كمال: كنا نعالج بقســم األوعيــة الدموية 
الشــريان  أمــراض  حــاالت  كافــة  بالمستشــفى، 
الجراحيــة  العمليــات  طريــق  عــن  األورطــي 
طياتهــا  فــي  تحمــل  كانــت  والتــي  المعقــدة، 
خطــورة كبيــرة علــى حيــاة المريــض ووظائــف 

العســكري  المستشــفى  أن  مردفــا  أعضائــه، 
يســتخدم حاليا آخر تقتنيــات العالج المعروفة 
حــول العالــم، ومــن خــالل التطور الذي يشــهده 
في كل االقسام ومن خالل استخدام القسطرة 

دون جراحة.
وأوضــح أن القســم يقوم بإجــراء أكثر من 500 

الطرفيــة،  الشــرايين  تشــمل  ســنويا  قســطرة 
الكلــى،  غســيل  وعمليــات  الطرفيــة،  واألوردة 
ومــن 10 - 12 قســطرة لحاالت مرض الشــريان 
النــادرة  األمــراض  مــن  تعــد  والتــي  األورطــي 
الحــدوث، مؤكــدا أن كل هذه “القســاطر” تجرى 

بنجاح تام لمواطنين بحرينيين.

وأشــار كمال، لقد تميزت هذه الورشة باإلضافة 
جهــاز  بوجــود  األكاديميــة  المحاضــرات  الــى 
المحــاكاة المتوفــر بمركــز ولــي العهــد للبحــوث 
مشــاهدات  للمشــاركين  أتــاح  ممــا  والتدريــب، 
ــة لكيفيــة عمــل قســطرة عالجيــة  عمليــة وحيَّ

للحاالت المختلفة ألمراض األورطي.

العقيد ظافر كمال

بدور المالكي من المستشفى العسكري

07 local@albiladpress.com
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Û  التقريــر الــذي نشــرته صحيفــة “البــالد” قبــل أيــام، عــن واقعــة
الرحــم، والتــي دخلــت أخيــًرا مرحلــة )حرجــة  إزالــة  مريضــة 
للغايــة(، مــا كان لهــا أن تعــرف لـ)الرأي العام( لــوال دور الصحافة 
المســتنير والــذي يكشــف مــا يجــري فــي الدهاليــز الطبيــة، مــن 

أخطاء، وتجاوزات، يستميت البعض لمواراتها وإخفائها.
Û  وإضافــة لهــذه الحادثة، هنالــك حوادث أخرى عديدة، كشــفتها

)البالد( كحادثة الخمسيني )سيد مصطفى علي( والذي تدهورت 
صحته قبل أســابيع، بســبب إهمال طبي مشــابه لحالة مريضة 
إزالة الرحم، حيُث لم ُيشخص المريض بالشكل صحيح، وُنقل 
للجنــاح )مباشــرة( دون اتخــاذ اإلجــراءات االســتباقية الالزمة، 

كإدخاله لغرفة العناية القصوى، باعتبار أنه مريض قلب.
Û  فكانــت النتيجــة )الطبيعية( بأن تدهورت صحته فجأة، وســط

خوف شديد من أفراد عائلته، وبالرغم من المحاوالت المتأخرة 
إلنقاذه، سلم )سيد مصطفى( روحه لبارئها في ليلة عيد الفطر، 

وبأي حال عدت يا عيد؟
Û  ،وغيــر هــذه الحــوادث، تكثــر )ســيناريوهات( األخطــاء الطبية 

مســببها األول الكوادر البشــرية نفســها، والتي ال تمارس دورها 
المســؤول بمــا يرضي هللا عّز وجّل، فيكــون أبرد ما لديهم، أحر 
مــا لــدى أهالــي المريض، بإهمــال متكــّرر، ختامه المــوت المبكر 

والصادم لذوي الفقيد.
Û  العجيــب هــا هنا، هــو الردود البــاردة والمتحفظــة والمختصرة 

التــي تطــل بها الوزارة على الرأي العام، والتي ال تتجاوز )غالًبا( 
المائتيــن كلمــة، هي ببســاطة ثمن هذه الــروح وتلك، واألعجب 
أيًضا عدم نزول وزيرة الصحة للحاالت التي تثار بالرأي العام، 

بصورة تخالف توجيهات سمو رئيس الوزراء.
Û  ولفــت انتباهــي بمضــض، الــرد األخيــر مــن قبــل الــوزارة لجمع 

من النواب والذين طالبوا الوزيرة بشــكل مشــروع النظر في ما 
يجري، وفي نتائج لجان التحقيق الســابقة، فكان الرد مفاجًئا: 

بيان الوزارة استبق بيان النواب عن مريضة إزالة الرحم.
Û  ،ما يجري ببساطة، من استخفاف واستغفال للناس، ولكرامتهم

وللنواب ولمكانتهم المقدرة عالًيا ألنهم بحرينيون أواًل، وألنهم 
منتخبــون مــن النــاس ثانًيــا، يحمــل دالالت )غياب( المحاســبة، 

واإلقالة للُمقصرين.
Û  هذه التراكمات، وّسمت مستشفى السلمانية بــ)المقصب(، وهو 

مســمى نابع بشــكل عفوي من رحم الشــارع البحريني، ويحمل 
دالالت الغضب والخوف وفقدان الثقة، فإلى متى؟

مستشفى أم 
مقصب؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تهنئة عالمية بإعالن القضاء على الحصبة
ــن ــازات البحريـ ــيد بإنجـ ــط” تشـ ــرق المتوسـ ــم شـ ــة إلقليـ ــة “الصحـ منظمـ

تلقت وزيرة الصحة فائقة الصالح خطاًبا من مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم 
شــرق المتوســط أحمــد المنظــري، هنأهــا فيه بإعــان اللجنــة اإلقليميــة للتحقق من 
القضاء على الحصبة والحصبة األلمانية في إقليم شــرق المتوســط، القضاء على 
الحصبــة والحصبــة األلمانيــة فــي البحريــن، مؤكــًدا شــكر وتقديــر منظمــة الصحــة 

العالمية لعمل البرنامج الموّسع للتمنيع في المملكة.

تــم اإلعالن عــن ذلك في اجتمــاع اللجنة 
علــى  القضــاء  مــن  للتحقــق  اإلقليميــة 
بإقليــم  األلمانيــة  والحصبــة  الحصبــة 
األردن  فــي  المنعقــد  المتوســط  شــرق 
خــالل الفتــرة 15 - 16 مايو 2019، حيث 
تــم اعتمــاد تقريــر المملكــة للتحقــق مــن 
التخلــص مــن مــرض الحصبــة والحصبة 
األلمانيــة واإلشــهاد على تخلــص المملكة 
دول  أوائــل  مــن  البحريــن  إن  إذ  منهــا، 
اإلقليــم في التخلص مــن مرض الحصبة 

والحصبة األلمانية.
بتقريــر  اإلقليميــة  اللجنــة  وأشــادت 

البرنامــج  وإنجــازات  البحريــن  مملكــة 
الحصبــة  مــرض  مــن  للتخلــص  الوطنــي 
والحصبــة األلمانيــة واللبنــات األساســية 
فيــه والمتضمنة برنامج التمنيع الموســع 
للحصبــة  والمخبــري  الوبائــي  والترصــد 
والحصبــة األلمانيــة ومتالزمــة الحصبــة 
بهــا  قامــت  التــي  واألنشــطة  األلمانيــة 
لجنــة التحقــق من التخلص مــن الحصبة 
البحريــن  بمملكــة  األلمانيــة  والحصبــة 
وضبــاط االتصــال لهــذا البرنامــج بــإدارة 
الصحــة العامة بــوزارة الصحة والعاملين 

في هذه البرامج من كفاءات.

وتــم اإلشــهاد علــى أن المملكــة تخلصــت 
مــن مــرض الحصبــة والحصبــة األلمانيــة 
منــذ أكثــر مــن 3 أعوام لتكــون من الدول 
الســّباقة في التخلص من مرض الحصبة 
شــرق  إقليــم  فــي  األلمانيــة  والحصبــة 
المتوســط، وتطلــب ذلــك جهــوًدا حثيثــة 
على مدى األعوام السابقة في القطاعات 
الصحية كافة عموما والوقائية خصوصا، 
إذ تمكنــت مملكة البحرين من المحافظة 
باللقــاح  عاليــة  تغطيــة  معــدالت  علــى 
الفيروســي الثالثــي للحصبــة والحصبــة 
األلمانيــة والنكاف تجــاوزت 95 % ألكثر 
مــن عقدين، كما حافظت على مؤشــرات 
لمــا  والمخبــري  الوبائــي  للترصــد  عاليــة 

يتجاوز عقًدا من الزمن.
العالميــة  للمعاييــر  البحريــن  ووصلــت 
فــي مؤشــرات التمنيــع والترّصــد الوبائي 
والمخبري على المســتوى الوطني وعلى 

هــذا  كان  ومــا  المحافظــات،  مســتوى 
اإلنجــاز الــذي ُيضــاف لرصيــد إنجــازات 
ومكتســبات المملكــة ليتحقــق لوال الدعم 
الالمحــدود من القيادة الرشــيدة وصّناع 
القــرار بــوزارة الصحــة وتضافــر الجهــود 
فــي  العامــة  الصحــة  بــإدارة  والكفــاءات 
المعديــة  األمــراض  مكافحــة  مجموعــة 
الصحــة  ومختبــر  التمنيــع  ومجموعــة 
الحصبــة  مــن  التحقــق  ولجنــة  العامــة 
مــع  والشــراكة  األلمانيــة؛  والحصبــة 
التــي  والخاصــة  الحكوميــة  القطاعــات 
والوعــي  الصحيــة  الخدمــات  ُتقــدم 
الخدمــات  علــى  لإلقبــال  المجتمعــي 
الوقائيــة، ووجــود إطــار قانونــي متمثــل 
فــي قانون الصحة العامة وقانون حماية 
الطفــل ورؤيــة المجلــس األعلــى للصحــة 
فــي تحقيــق الرعايــة الصحيــة الشــاملة 

وأهداف التنمية المستدامة.

المنامة - وزارة الصحة

من الورشةالمحاضر الفرنسي

كشــف النائــب حمــد الكوهجــي عــن توجــه نيابــي لتشــكيل لجنتــي تحقيق 
برلمانيتين تتطرقان للملفات الخدماتية في وزارتي الصحة واإلسكان.

وقــال الكوهجــي: إن أروقة مجلس 
النــواب شــهدت تحــركات مكوكيــة 
لحشد الدعم األولي لتشكيل لجنتي 
تحقيق مع انطالق الدور التشــريعي 

الثاني في أكتوبر المقبل.
غيــاب  رغــم  النائــب:  وأردف   
مجموعة من النواب في مهام خارج 
البحريــن، إال أن هنــاك تأييــًدا جيــًدا 
لتشــكيل لجنتــي تحقيــق جديدتين 
للتعامــل مع إخفــاق وزارتي الصحة 
واإلسكان في التعامل مع الخدمات 

األساسية.
وزارة  تقصيــر  أن  إلــى  ولفــت   

األدويــة  ملــف  إدارة  فــي  الصحــة 
هــو حديــث  الطبيــة  والمســتلزمات 
يومــي للعامليــن فــي الحقــل الطبي 
والمتعامليــن مــع مجمــع الســلمانية 
وكذلــك  الطبيــة،  والمراكــز  الطبــي 
الطبيــة  لألخطــاء  بالنســبة  األمــر 

الفادحة.
 وأشــار النائب إلى ما اعتبره تمييًزا 
واضًحا في اآللية المعتمدة من قبل 
الوحــدات  لتوزيــع  اإلســكان  وزارة 
اإلســكانية، باإلضافــة إلــى األخطاء 
الفنية في تصميم الوحدات وغيرها 
مــن األمــور التــي ســتكون موضوًعا 

األشــهر  خــالل  واإلثبــات  للتحقيــق 
القليلة المقبلة.

ختــام  فــي  الكوهجــي  وتحــدث 
تصريحــه عــن بدء جمــع التوقيعات 
اللجنتيــن  تشــكيل  طلبــي  لدعــم 

اعتباًرا من يوم أمس )األحد(.

حمد الكوهجي

الكوهجــي: تتنــاول آليــة توزيع الوحــدات ونقــص األدوية

تحركات لتشكيل لجنتي تحقيق في “الصحة” و“اإلسكان”

دعــا النائــب أحمــد العامــر، وزارة الصحــة تشــديد الرقابــة على المطاعــم واألســواق المركزية 
وأســواق “هايبــر ماركــت” بتوظيــف مفتشــين بحرينييــن جــدد والرقابــة علــى أدائهــم وتعزيــز 
التواصــل مــع المجتمــع وتســهيل تقديــم الشــكاوى علــى المطاعــم التــي تزيــد فيهــا المخالفات 
الصحية والتي تؤدي بشكل سنوي في فترة الصيف إلى زيادة حاالت التسمم بين المواطنين.

وذكــر العامــر أن العقوبــات غيــر كافيــة وال 
الكبيــرة  لألســواق  خصوصــا  رادعــا  تمثــل 
وأبدى استعداده التام ألي تشريع من شأنه 
أن يعطــي وزارة الصحــة صالحيــات أكبــر 
للســيطرة على المخالفات والتالعب بصحة 
المواطن وعدم االكتراث لالشتراطات التي 

تحافظ على نظافة المطاعم واألسواق.
باالشــتراطات الصحيــة  االلتــزام  وقــال إن 
يجــب أال يقتصر علــى القطاع الخاص بقدر 
الجهات الحكومية المعنية بصحة المواطن 
كاألســواق المركزيــة لبيع اللحوم واألســماك 

تطويــًرا  تشــهد  ال  التــي  والخضــراوات 
أو  للمكيفــات  ســواء  بالصيانــة  التزامــا  وال 
انتشــار  مــع  األرضيــات  أو  البيــع  منصــات 
الحشرات والفئران والقطط وغياب الرقابة 
وأســماك  لحــوم  مــن  الســلع  مصــادر  علــى 
وخضــراوات وبيــع الفاســد منهــا والتالعــب 

فيها.
وشــدد علــى أن كثيرا مــن المطاعم ال تلتزم 
حمــالت  تكــون  أن  ويجــب  باالشــتراطات 
التفتيــش مكثفة وبنســبة تتناســب مع عدد 
الســجالت، وعمل حمالت توعوية بمختلف 

تخزيــن  فــي  الشــائعة  لألخطــاء  اللغــات 
وتقديــم األغذية؛ كــي يتم رفع هذه الثقافة 
لــدى العامليــن بالمطاعــم والحــد مــن عمــل 
غيــر المرخصين لهــذه المهنة في ظل غياب 
المعلومــات عن حالتهــم الصحية ونظافتهم 

الشخصية.

أحمد العامر

 العامر يطالب “الصحة” بتوظيف مفتشين بحرينيين جدد

دعوة لتكثيف حمالت التفتيش على المطاعم

 محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية



براءة آسيوي من اختالس 23 ألف من شركة تموين
الـــواقـــعـــة ــن  ــ ع شـــــيء  أي  يــعــلــم  ال  ضـــــده  ــاغ  ــ ــب ــ ال ــّدم  ــ ــق ــ م

قــال المحامــي زهيــر عبداللطيــف إن المحكمــة 
الكبــرى الجنائيــة الثانية )بصفتها االســتئنافية( 
قضــت بإلغاء حكم مســتأنف كان قــد أدين فيه 
آســيوي باختــاس مبلــغ يصــل لقرابــة 23 ألــف 
دينــار مــن الشــركة التــي يعمل فيهــا، إذ حكمت 
عليه أول درجة بالحبس لمدة 6 أشهر وبإبعاده 
نهائيــا عــن البــاد، وقضــت االســتئناف مجــددا 
ببــراءة موكلــه مما نســب إليــه؛ لعــدم وجود أي 
دليــل بالقضيــة يفيد باختاســه للمبلــغ المذكور 
فضا عن عدم وجود عقد أمانة بينه والشركة.

وأفــاد بأن الواقعة المســندة لموكلــه تمثلت في 
بــاغ كان قــد ورد مــن الشــركة المجنــي عليهــا، 
أفــاد موظفها فيه أن المســتأنف الموظف لديها 
اختلــس مبلغــا وقــدره 22 ألفــا و898 دينارا من 
كان  إذ  للبــرادات،  يســلمها  كان  التــي  البضائــع 
يســتلم قيمتهــا نقــدا ويختلســها لنفســه حتــى 

هرب من الشركة في مارس 2018.

فقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبســه لمدة 
6 أشــهر مــع النفــاذ، وأمــرت بإبعــاده عــن البــاد 
هــذا  يرتــض  فلــم  العقوبــة،  تنفيــذ  بعــد  نهائيــا 
القضاء فطعن عليه بالمعارضة، وقضت مجددا 
بقبول معارضته شــكا وفي الموضوع برفضها 
وتأييــد الحكــم المعــارض فيــه، لــذا فقــد طعــن 
الماثــل. ودفــع عبداللطيــف  باالســتئناف  عليــه 
مــن عقــود  بعــدم وجــود عقــد  المحكمــة  أمــام 
األمانــة، وعدم وجود مســتندات تفيد اختاس 
المســتأنف للمبالغ المدعى باختاسها أو تسلمه 
لألمــوال مــن البــرادات التــي تدعي الشــركة أنه 
ســلمها البضاعة. من جهتها، قالت المحكمة في 
أســباب حكمهــا إن مــن المقــرر بقضــاء محكمــة 
الجنائيــة  المحاكمــة  فــي  “يكفــي  أنــه  التمييــز 
أن يتشــكك القاضــي فــي صحــة إســناد التهمــة 
إلــى المتهــم لكــي بقضي لــه بالبــراءة”، وأنها لما 
الدعــوى وأحاطــت بظروفهــا  محصــت واقعــة 
وبأدلــة الثبوت التي قام عليهــا االتهام ووازنت 
بينهــا وبيــن أدلــة النفــي، رجحت دفــاع المتهم. 

المــواد  العبــرة فــي اإلثبــات فــي  وأضافــت أن 
بنــاء  الدعــوى  قاضــي  باقتنــاع  هــي  الجنائيــة 
علــى األدلــة المطروحــة عليــه فيها، فهــو يحكم 
بمــا يطمئــن إليــه مــن أي عنصــر مــن عناصرهــا، 
وأن أدلــة االتهــام اســتندت إلى ما جــاء بأقوال 
موظف بالمؤسســة المجني عليه بأن المستأنف 
يعمــل بالشــركة وأنهــم قــد اكتشــفوا اســتامه 

مبالــغ نقدية قيمة المبيعات للعماء واختلســها 
المحكمــة  اســتدعت  عندمــا  لكــن  لصالحــه، 
الشــاهد لمناقشــته، قرر أنه ال يعلــم عما إذا كان 
المستأنف سلم البضائع للبرادات من عدمه، كما 
أنــه لم يعلــم عما إذا كان قد اســتلم منها المبالغ 

قيمة البضائع من عدمه.
كمــا أن الشــركة المجنــي عليها عندمــا خاطبتها 
المســتأنف  قيــام  يفيــد  مــا  لتقديــم  المحكمــة 
بتســليم البضائــع للبــرادات من عدمه واســتام 
المبالــغ موضــوع الدعــوى الماثلــة منهــا، وبعــد 
انتظــار لعــدة جلســات تأجلــت لهذا لســبب، فإن 
لــم تتلــق أي رد منهــا. وانتهــت إلــى  المحكمــة 
القــول إنهــا ال تطمئن إلى صحة االتهام المســند 
إلــى المتهــم، خصوصــا أن المتهــم أنكــر ارتكابه 
الواقعــة، وأن دليــل االتهــام على النحو الســالف 
بيانــه جــاء قاصــرا عــن بلــوغ حــد الكفايــة؛ لمــا 
أحاط به من شك وأصابه من ضعف األمر الذي 
تقضــي معــه بإلغــاء الحكم المســتأنف والقضاء 

مجددا ببراءة المستأنف مما أسند إليه.

زهير عبداللطيف

08local@albiladpress.com
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عليهمـــا للقبـــض  ســـببا  كانـــا  التأشـــيرة  ومـــدة  الجـــواز  ملمـــس 

أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى باســتدعاء موظــف وموظفة فــي مطار 
البحريــن الدولــي لســماع أقوالهما بشــأن اتهام شــخصين أجنبيين بحيــازة جوازي 
ســفر وتأشــيرة لدخــول دولــة أوروبية لــكل منهما، والــذي تبين من ملمســهما أنهما 

مزورين، وقررت تأجيل القضية لجلسة 9 يوليو المقبل.

ويتبيــن مــن أوراق القضيــة أن المتهَمين 
القبــض علــى كل منهمــا بشــكل  تــم  قــد 
منفــرد، إذ أبلغــت الموظفة في المطار أن 
المتهــم األول كان قــد حضــر إليها حاما 
تذكــرة ســفر علــى رحلــة ألحــد خطــوط 
الطيران األوروبية، وقدم لها جواز سفره 
إلنهــاء إجراءات الســفر إلــى ذات الدولة 
صاحبة خطوط الطيران، لكنها اشــتبهت 
في صحة الجواز، إذ كان ملمسه مختلفا 
عــن المعتــاد، وعندمــا راجعــت التأشــيرة 

المثبتة فيه تبين لها أن الختم الموضوع 
عليهــا ليــس األصلي، فمــا كان منها إال أن 

أبلغت مسؤولها بالواقعة التخاذ الازم.
أمــا المتهــم الثانــي فقــد حضــر للموظــف 
الثانــي راغبــا بتســجيل حضــوره للســفر 
علــى ذات الرحلــة المشــار إليهــا وقدم له 
جــواز ســفره، لكن الشــاهد وعند معاينته 
لــه أن مدتهــا 7 أشــهر  للتأشــيرة اتضــح 
مــا  لديــه،  الريبــة  أثــار  مــا  وهــو  فقــط، 

استدعاه هو اآلخر إلباغ المسؤول.

قــرر  المتهميــن،  علــى  القبــض  وبعــد 
األول أنــه رغــب فــي الســفر إلــى الدولــة 
األوروبيــة، وتقابل في باده مع شــخص 
آســيوي، والذي ساعده على تزوير جواز 
الســفر والتأشــيرة، وبعــد اســتامه إيــاه 
طلــب منــه ذلــك اآلســيوي التوجــه إلــى 
البحريــن أوال حيــث يمكنــه منهــا الســفر 
إلــى تلــك الدولــة دون أن يشــك أحد في 
أمره ألن اإلجراءات أسهل حسب تعبيه، 
وهــو ذات ما ورد بمضمون أقوال المتهم 

الثاني.
للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهمــا 
شــهر  غضــون  فــي  أنهمــا  اعتبــار  علــى 
ديســمبر مــن العــام 2018، أوال: اشــتركا 
حســن  موظــف  مــع  المســاعدة  بطريــق 

النيــة فــي جريمــة إدخال بيانات وســيلة 
تقنيــة المعلومــات تخــص اإلدارة العامــة 
مــن  نحــو  علــى  والجــوازات  للجنســية 
شــأنه إظهــار بيانــات غيــر صحيحة على 
أنهــا صحيحة بنية اســتعمالها، بأن ســلما 
الموظــف جوازات مــزورة وقــام بإدخال 
مملكــة  دخولهمــا  يفيــد  بمــا  بياناتهمــا 

البحرين.
فــي  مجهــول  آخــر  مــع  اشــتركا  ثانيــا: 
تزويــر محرريــن خاصيــن وهمــا جــوازي 
الســفر المنســوب صدورهما إلــى بادهما 
بأسمائهما الشخصية وذلك باصطناعهما.
ثالثا: اســتعما المحرريــن المزورين فيما 

زورا من أجله.
رابعا: دخا الباد بطريقة غير قانونية.

قــرر مكتب مجلــس تأديب المحامين 
معاقبــة المحامــي ر. ح. م. أ. بعقوبــة 

المحو نهائيا من جدول المحامين.
تأديبيــة  دعــوى  إثــر  القــرار  وصــدر 
والشــؤون  العــدل  وزيــر  مــن  مقامــة 
اإلســامية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة. وصدر القرار بجلســة 
مــارس   13 فــي  المنعقــدة  المجلــس 
إن  “البــاد”  مصــادر  وقالــت   .2019
المحامي المشطوب متهم باالستياء 
علــى عقارات ومبالــغ مالية كبيرة من 

موكليه تصل لقرابة مليون دينار.
وذكر المصدر أن المحامي المشطوب 

قبــل صــدور  البحريــن  لخــارج  هــرب 
اإلدانــات القضائيــة ضــده، وأنه عضو 
ســابق بجمعية سياسية منحلة بحكم 
قضائــي. وكان مجلــس التأديــب قــد 
أصــدر عقوبــة ســابقة ضــد المحامــي 
المشــطوب في أكتوبــر 2018 بالوقف 

عن مزاولة المهنة لمدة عام.

شطب محام استولى على مليون دينار وهرب

المنامة - وزارة الداخلية

المنافــذ  جمــارك  إدارة  مديــر  أعلــن 
البحرية بشــؤون الجمارك أن ضباط 
إدارة جمــارك المنفذ البحــري بميناء 
خليفــة، تمكنــوا مــن إحبــاط عمليــة 
مــادة  أنهــا  يشــتبه  مــادة  تهريــب 
التمبــاك المخــدرة، تــم وضعهــا فــي 
وإخفاؤهــا  كيــس،   1700 مــن  أكثــر 
أحــد  تخــص  جاهــزة،  مابــس  فــي 

المستوردين.
تمــت  الضبــط،  عمليــة  أن  وأوضــح 

علــى  االعتيــادي  التفتيــش  خــال 
محتويــات الحاويــة من قبــل ضابط 
الجمــارك، حيــث تزيــد قيمــة المــواد 
المضبوطة عن 10 آالف دينار. وأشار 
إلى أنه حســب ما هــو معمول به في 
شــؤون الجمــارك تــم حجــز البضاعــة 
وتحويــل  المســتورد،  حاويــة  فــي 
القضية إلى شــعبة البحــث والتحري 
بــإدارة جمارك المنافذ البحرية؛ ألخذ 

اإلجراءات القانونية بحقها.

“الجمارك” تحبط تهريب كمية من “التمباك”

قــررت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى إعــان متهمين خليجييــن بأمر إحالــة قضيتهما 
للمحكمــة، بعدمــا تــم القبــض عليهمــا وهمــا بصــدد تهريــب كميــة مــن مخدر الحشــيش عن 
طريق جســر الملك فهد، والتي بلغ وزنها حوالي كيلوجرام كان مخفيا بداخل “داشــبورد” 

السيارة، وأرجأت القضية لجلسة 8 يوليو المقبل.

وتشــير التفاصيــل إلــى أن ضابــط الجمــارك 
وأثنــاء وصــول المتهميــن لموقــع التفتيــش 
وقبــل إنهــاء إجــراءات دخولهمــا للبــاد عــن 
طريــق جســر الملــك فهــد الحــظ أن عامات 
فتــش  وعندمــا  عليهمــا،  واضحــة  االرتبــاك 
العثــور علــى أي  مــن  لــم يتمكــن  مركبتهمــا 
شــيء يذكر، لذا اســتعان بقســم جناح األثر، 
الذي أرســل الكلب لتفتيش السيارة فأعطى 
مؤشرا على إخفاء ممنوعات في “داشبورد” 
والعثــور  تفتيشــه  تــم  وبالفعــل  الســيارة، 
بداخلــه علــى كيــس مخفــي بطريقــة فنيــة 
خلــف لوحــة تحكــم مكيــف الســيارة، ثبــت 
معمليــا أنــه يحتــوي علــى مخدر الحشــيش، 

وبلغ وزن الكمية 980 جراما.

وبالقبــض على المتهم األول والتحقيق معه 
اعتــرف أن المخــدرات ال تخصــه وإنمــا هــو 
مجــرد ناقــل إليها، وأوضــح انه تعرف خال 
تواجــده فــي أحــد الكافيهــات فــي البحريــن 
على شــخص بحريني، وهو من عرض عليه 
فكــرة نقــل الكيــس مــن بــاده إلــى البحرين 
مقابــل حصوله على مبلــغ يعادل 300 دينار، 
بشرط عدم فتحه للكيس، فوافق على ذلك.
وأفــاد أنه التقى قبل وصولــه للبحرين بيوم 
واحــد بشــخص مجهــول فــي بــاده، والــذي 
ســلمه الكيــس وغــادر، فمــا كان منــه إال أن 

أخفى الكيس خلف المكيف.
أمــا المتهــم الثاني فقد أنكــر معرفته بوجود 
الكيــس أو أنه جلب ذلك المخدر، والحاصل 

أن صديقــه المتهــم األول عــرض عليــه فــي 
يــوم الواقعــة فكــرة الســفر للبحريــن بغرض 
الســياحة والتجــول فيهــا، فوافــق، وعندمــا 
دخولهــا  وقبــل  فهــد  الملــك  لجســر  وصــا 
للمملكــة تــم العثــور علــى ذلــك الكيــس الذي 
اتضــح أن بــه مــواد مخــدرة ال يعــرف عنهــا 
أي شــيء، إال أنــه أقــر في نفــس الوقت بأنه 

سابقا تعاطى أقراص الكبتاجون.
عــن  تحرياتهــم  الشــرطة  أفــراد  فأجــرى 
الشــخص الــذي أدلــى المتهــم األول باســمه 
األول فقــط، وقــال إنــه التقــى بــه فــي أحــد 
الكافيهــات، إال أنهــم لم يتوصلوا ألي شــيء 

يذكر.
علــى  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهمــا 
اعتبــار أنهمــا بتاريــخ 5 نوفمبــر 2018، أوال: 
مــادة  االتجــار  بقصــد  األول: جلــب  المتهــم 
األحــوال  غيــر  فــي  المخــدرة  الحشــيش 
حــاز  الثانــي:  المتهــم  ثانيــا:  بهــا،  المرخــص 
وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير 

األحوال المرخص بها.

لشــاب  الســجن 10 ســنوات  الجنائيــة األولــى عقوبــة  العليــا  أّيــدت محكمــة االســتئناف 
وبتغريمــه مبلــغ 5000 دينــار، إلدانته ببيع مادة الحشــيش المخدرة، كما رفضت اســتئناف 
ُمدانين آخرين محكومين بالحبس لمدة ســنة واحدة والغرامة بمبلغ 1000 دينار، فيما لم 

يستأنف المتهم الثاني بالقضية عقوبة التعاطي المحكوم عليه بها.

 وذكــرت المحكمــة أن وقائــع القبــض علــى 
المدانيــن تتحصــل في أنــه وردت معلومات 
المخــدرات،  مكافحــة  بــإدارة  أول  لمــازم 
مفادهــا حيــازة وإحــراز المتهــم الثالــث )21 
عاًمــا( للمواد المخــدرة بقصد االتجار، فكلف 
أحــد مصــادره الســرية لشــراء بعــض منهــا، 
لبــث أن اتصــل بالمتهــم هاتفيــا  والــذي مــا 
تحــت مســمعه وإشــرافه، واتفــق معــه علــى 
شــراء مــا قيمتــه 100 دينار لصالــح صديقه 

الذي سيكون بصحبته.
 إثر ذلك انتقل المصدر رفقة المازم ومعهما 
الشرطي -الشــاهد الثاني- إلى حيث المكان 
المتفــق عليــه، بعــد أن زودا األخيــر بالمبلــغ 

المتفق عليه واحتفظا بصورة منه.

وفــي الموعــد المحــدد مكــث الضابــط غيــر 
بعيــد وعلــى مقربــة مــن المكان، فيمــا توجه 
الشــاهد الثاني والمصدر إلــى المكان المتفق 
وســلمه  الثالــث،  بالمتهــم  والتقيــا  عليــه، 
الشــرطي المبلــغ المتفــق عليــه، فأخبــره أنــه 
ســيحضر المــادة المخــدرة من شــخص آخر، 

فتم القبض عليه.
وبتفتيــش الثالــث عثــر بحوزته علــى المبلغ 
المصــور، ولــدى ســؤاله عــن مصــدر حصوله 
أنــه  الضابــط  أبلــغ  المخــدرة،  المــواد  علــى 
يتحصــل عليها من المتهم الثاني “29 عاًما”، 
وعلــى الفــور اتصل به تحت مســمعه وأخبر 
الثانــي أن قيمــة المــواد المخــدرة بحوزتــه، 
واتفقــا على المكان والزمان لتســليمه المواد 

المخدرة.
 وفــي الكميــن الثانــي حضــر المتهــم الثانــي 
 26“ الرابــع  المتهــم  يقودهــا  كان  بســيارة 
إليــه  الثانــي  الشــاهد  توجــه  آنــذاك  عامــا”، 
وســلمه المبلــغ النقدي المصور، واســتلم منه 
ا أنهــا لمادة  قطعــة لمــادة داكنــة، ثبــت معمليًّ

الحشيش المخدرة فألقى القبض عليهما.
 وفــي تفتيــش المتهــم الثانــي عثــر بحوزتــه 
علــى المبلــغ المصور، وبتفتيش مســكنه عثر 
علــى عــدد 10 قطع لمــادة داكنة ثبت معمليا 
أنهــا لذات المادة المخــدرة المذكورة وكذلك 
مشــرب زجاجــي، ثبت معمليــا احتوائه على 
وميــزان  الميتامفيتاميــن  العقلــي  المؤثــر 
حســاس وســكين، وجميعها كانت في غرفة 

المتهم الثاني بمسكنه.
 وعنــد ســؤال الثانــي عــن مصــدر حصولــه 
علــى المواد المخدرة، أفاد بأنه يتســلمها من 
المتهم األول “29 عاًما”، فتم اســتصدار إذن 
من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شــخصه 

ومسكنه، وقبض عليه.

خليجيان جلبا كيلو “حشيش” لبحريني مقابل 300 دينار تأييد السجن 10 سنوات لشاب يرّوج “الحشيش”

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

وزير العدل

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الداخلية

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء، 
بتنفيــذ  للشــرطة  الملكيــة  األكاديميــة  بقيــام 
برنامج صيفي يعنى بإعداد الشــباب وتدريبهم 
وتشــجيعهم  لديهــم  الوطنــي  الحــس  وتنميــة 
علــى العمــل التطوعي، انطلقت أمــس فعاليات 
المعســكر الصيفــي الحــادي عشــر والــذي يعــد 
أحــد اآلليــات التنفيذية التي تســهم في تفعيل 
االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة  مبــادرات 
المواطنة)بحريننــا(  قيــم  وترســيخ  الوطنــي 
بمــا من شــأنه تعزيــز الهوية الوطنية وترســيخ 
الصالحــة،  والمواطنــة  واالنتمــاء  الــوالء  قيــم 
المكتســبات  حمايــة  شــأنه  مــن  الــذي  األمــر 
الوطنيــة والتأكيد علــي الثوابت الوطنية. وبدأ 
اليــوم األول للمعســكر الصيفــي والــذي تنظمــه 
مــع  بالتعــاون  للشــرطة  الملكيــة  األكاديميــة 
صنــدوق العمــل )تمكيــن( برفــع العلــم بالطابــور 
الموســيقية  الفرقــة  مــن  بمشــاركة  الصباحــي، 

ترســيخ  علــى  العمــل  إطــار  فــي  للشــرطة، 
الــروح  وغــرس  والــوالء  واالنتمــاء  المواطنــة 
االنضباطيــة واالعتمــاد علــى النفس مــع تنمية 
العمــل بــروح الفريــق الواحــد، وشــارك الطلبــة 
فــي ورش عمــل وزيــارات ميدانيــة إلــى مركــز 
العالمــي  زري  ومركــز  الخاصــة  للتربيــة  إنمــاء 
لاستشــارات ومركــز ابن خلــدون ومركز بتلكو 

للعنف األسري ومركز سمائي، حيث استهدفت 
الــورش تعزيــز مفهــوم القيــادة عنــد الطلبة من 
خــال العديد مــن الدروس ذات الصلة في هذا 
المجــال، باإلضافــة إلــى زيــارة طيران الشــرطة 
والتعرف على المهام والواجبات التي يقوم بها 
فــي ســبيل تعزيــز األمــن والمحافظــة على أمن 

الوطن والمواطنين.

الراميــة  الداخليــة  وزيــر  لتوجيهــات  تنفيــًذا 
اتبــاع  بأهميــة  المجتمــع  وعــي  تعزيــز  إلــى 
اشتراطات السامة المنزلية والسامة العامة، 
تنظمهــا  التــي  والمبــادرات  الفعاليــات  وضمــن 
اإلدارة العامــة للدفــاع المدني تعزيًزا للشــراكة 
المجتمــع  أطيــاف  مختلــف  مــع  المجتمعيــة 
المدنــي، أطلقت اإلدارة حملتها التوعوية التي 
تتضمن اشــتراطات الســامة الواجب توافرها 
والتــي  الغــاز  تســرب  مــن خطــر  المنــازل  فــي 
تســتهدف ربــات البيــوت بالتعاون مــع الجهات 
االجتماعيــة  والمراكــز  بالمحافظــات  المعنيــة 
والمجلــس األعلــى للمرأة والمؤسســة الخيرية 
الملكيــة.  وتتضمــن الحملــة التوعويــة تقديــم 
محاضرات تبين اشتراطات السامة واألضرار 
الناتجة عن تسرب الغاز وكيفية الوقاية، لرفع 
المواطنيــن  مــن  البيــوت  ربــات  لــدى  الوعــي 
والمقيميــن مــع ضــرورة الحــرص علــى تثقيف 
مــن  أثقــل  الغــاز  يعــد  إذ  بالمنــازل،  العامــات 
تســرب  حــدوث  عنــد  فإنــه  وبالتالــي  الهــواء 

الغــاز فإنه يجتمــع في المســتويات المنخفضة 
عــن  تنتــج  قــد  التــي  األخطــار  مــن  وللوقايــة 
ســوء اســتخدام مــادة الغــاز.  ونّوهــت اإلدارة 
العامــة بضــرورة التقيــد باشــتراطات الســامة 
ومنهــا االمتنــاع عــن تركيــب أســطوانة الغــاز 
داخــل المنــزل بالقــرب من مصــادر الحــرارة أو 
قــرب التمديــدات الكهربائية مع ضــرورة إبقاء 
األســطوانة خــارج المطبــخ فــي أماكــن بعيــدة 
عــن الخطــر، علــى أن توضــع فــي موقــع محــٍم 
مــن أشــعة الشــمس وتركيــب األســطوانة وفق 
القواعــد الفنية للســامة ومراعاة االمتناع عن 

تركيب أسطوانات قديمة أو متآكلة. وأضافت 
ا التدخين عنــد فك وتركيب  أنــه يمنع منًعــا باتًّ
األسطوانات مع مراعاة أن يتم الفك والتركيب 
الصيانــة  تنفيــذ  مــع  متخصــص  شــخص  مــن 
الدائمــة لتوصيــات األســطوانة علــى أن يتــم 
تغيــر خرطــوم التوصيــل كل عاميــن خصوصا 
فــي األماكــن التــي تصــل فيهــا نســبة الرطوبــة 
إلى درجات عالية، كما يمنع اســتخدام الشــعلة 
التســرب  الختبــار  الوالعــات  أي  المكشــوفة 
مــن أســطوانة الغــاز عنــد التركيب فاســتخدام 

محلول الماء والصابون هو البديل الصحيح.

إحدى آليات تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية وبالتعاون مع “تمكين” دعــوة “الدفــاع المدنــي” للتقيــد باشــتراطات الســامة

“الملكية للشرطة”: انطالق المعسكر الصيفي تثقيف ربات البيوت عن تسرب الغاز
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العضو البلدي
يسترخص حياة أبنائنا!

أيام االنتخابات كان يتصنع، خشية انكشاف دخيلته، لكن قسمات وجهه تنم عنه، ذلك 
الوميــض الــذي طرفــت بــه العيــن جلب ألهــل الدائرة الشــكوك، ومن صوتوا لــه أصبحوا 
كمــن تقطعــت أمامهم ســبل العودة، حوصــروا حيث كانوا ولم تعد باســتطاعتهم معرفة 
االتجاهــات، ُكُثــر لــم يعطــوا صوتهــم لــه لمعرفتهــم التامــة بأنــه ال يصلــح للعمــل البلــدي 
وليســت لديــه قــدرة علــى تلقي شــكاوى المواطنيــن ومتابعتهــا، وحين قــرأت “برنامجه 
االنتخابي” رفضته بكل نبضات القناعة ومختلف االتجاهات الحسية، واخترت مالحقة 

أصحاب الفكر والعمل في كل مكان، المشهود لهم بااللتزام وعدم إغماض العين.
ال جديــد... تمضــي األيــام متثاقلــة ولــم يشــاهد األهالــي العضــو البلــدي فــي أيــة زيــارة 
للوقــوف علــى طلبــات النــاس واالســتماع إلــى همومهــم ومشــاكلهم، بــل أبعــد مــن هــذا 
أنــه ال يقــرأ الصحــف المحليــة وال يتابــع األخبــار ومعزول تمامــا في مناخــه البعيد، وكل 
مــا يســتطيع فعلــه هــو إرســال مقاطع فيديــو لجلســاته عديمة الفائــدة عبر “الواتســاب” 
للنــاس، ليقــول لهــم، أنا الكتــاب الضخم والمعادلــة الصعبة في العمل البلدي وســأقودكم 
نحــو المســتقبل المرجو لهــذه الدائرة، أنا العضو البلدي المتيقظ والمدافع عن مشــاكلكم 

والقادر على النظر واكتشاف كل الزوايا.
بدأت رياح “وعي واكتشاف” أهل الدائرة تهب بعد “تطنيش” العضو البلدي طلبا صغيرا 

كانــوا قــد تقدمــوا بــه عن “مرتفعــات”، وبعبارة أدق طلــب “مرتفعين” بعــد أن أصبح ذلك 
الطريــق خطــرا على األطفال وبشــهادة البشــرية جمعــاء. نقل األهالي الطلــب بكل أناقة 
وموضــة وذوق إلــى العضــو البلــدي متعطشــين للحيــاة الجديــدة فــي شــارعهم لكنهــم 
صدمــوا بعــدم تجــاوب أزلــي وكان نصيبهم اإلهمال والبوار، وال يبــدو أن هناك أي تغيير 

في الواقع.
“بــو بدر” اســتوقفني مســاء الجمعــة وقال لي وعينــاه تبصران في الليــل الصامت وكان 
يبدو عليه التوجس واألرق “أين ممثل دائرتنا عن ما نطلبه، أصبحنا نخاف على أطفالنا 
بســبب الســيارات، إذا كان ال يســتطيع فعــل شــيء، ســنجمع المــال )حطيــه( وســنرصف 

طريقنا بالمرتفعات”.
حديــث بوبــدر أعــاد إلــى ذاكرتــي الحــادث المؤســف الــذي وقــع في قريــة المالكيــة قبل 
حوالــي 4 أشــهر وراح ضحيتــه أحد األطفال أثناء عبوره الشــارع آنــذاك، وكان أحد أبرز 
األســباب تجاهل البلدية نداءات األهالي بإنشــاء “مرتفع” في الحي الســكني، وهو األمر 

الذي تحقق لكن بعد “وقوع الفأس في الرأس”.

ألم أقل من قبل إن شوارعنا وطرقنا وفرجاننا تبدو عليها الكآبة  «
منذ األزل.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ربمــا مــن الحــاالت النادرة أن يتم اإلعالن عن إلغاء ضربة عســكرية من 
دولة ضد أخرى، خصوصا إذا كانت الفترة بين الحدث الذي تسبب في 
األمر بهذه الضربة إلى قرار إلغائها ال تتجاوز 24 ساعة، وأن يكون قرار 
اإللغــاء قبــل موعدها بعشــر دقائق فقط، وتزداد الغرابة والدهشــة إزاء 
تفســير اإلفصــاح عــن هــذا اإللغاء ألنــه غالبــا ال يكون فــي صالح متخذ 
قرار إلغاء الضربة، كما أنه يسهم في رفع معنويات الطرف المستهدف.
قــد يكــون قــرار الرئيــس األميركــي ترامــب بإلغــاء الضربــة التــي كان 
قــد أمــر بشــنها ضــد إيران بعــد أن أقــدم الحــرس الثــوري اإليراني على 
إســقاط طائرة بحرية مســيرة أميركية بالقرب من مضيق هرمز، زاعًما 
أنهــا كانــت ضمــن المجــال الجوي اإليرانــي، في الوقت الــذي أكدت فيه 
القيــادة المركزيــة األميركيــة أن الطائــرة كانت فوق الميــاه الدولية، قد 
يكون ذلك تكتيًكا من ترامب يهدف إلى إحداث نوع من التراخي لدى 
إيــران ليعــاود شــن الضربــة فــي وقــت ال تكون فيــه إيران مســتعدة بما 

يكفي للرد أو الصد.
فمــن الطبيعــي في ظل ســخونة األحداث وتوترها أن تكــون إيران في 
أقصى حاالت االستعداد وهو ما قد يفشل الضربة أو يحد من األهداف 
المتوخاة منها، لذا أعلن ترامب إلغاء الضربة قبل عشر دقائق فقط من 

موعدها.
هنــاك تفســير آخــر وهــو أنه لم تكن هنــاك ضربة من األســاس، أي أنه لم 
يصــدر أمــر بتوجيــه ضربة إليران وأن ترامــب أراد أن يحفز إيران على 
االتجــاه نحــو التفــاوض بعد أن يشــعرها بأنه يمارس صبــرا تجاهها إلى 
آخــر مــدى وإلــى الحد الذي قام فيه بإلغاء قرار توجيه ضربة عســكرية 
ضدها، وهو ما يجب أن يفســر إيرانيا بأنه بادرة إيجابية كبيرة وعليها 

التجاوب معه قبل أن ينفذ صبره.

يبدو أن الرئيس ترامب ال يزال يسير على نفس سياسة ممارسة  «
أقصى قدر من الضغوط على الجانب اآلخر لنيل ما يريده من 

تنازالت، إال أن هذه الضغوط ال تزال في المدى البعيد نسبيا عن 
اإلجراءات الحاسمة والحارقة التي تجبر هذا الجانب على التغيير 
الفعلي والتجاوب الحقيقي، فهل تشهد األيام المقبلة تغيًرا في 

هذه السياسة؟.

الضربة الملغاة

عطا الشعراوي

Ata2928
@gmail.com

شــهدت البحريــن بــكل حزن وأســى وفــاة العديد من األشــخاص وهم يمارســون 
الرياضــة، كرياضــة المشــي أو كــرة القــدم، وقد توفــي قبل أيام مواطــن بحريني 
أثنــاء ممارســته الرياضــة فــي ممشــى عالي، إثــر إصابتــه بنوبة قلبية حــادة، كما 
توفــي فــي العــام 2015 مواطــن في العقد الخامس من العمــر إثر هبوط حاد في 
الــدورة الدمويــة أثنــاء ممارســته الرياضة بممشــى عالــي أيضًا، وتوفــي بحريني 
كان يبلــغ مــن العمــر )42 عامــًا( فــي أحــد مالعب كرة القــدم في قريــة كرانة، في 

العام 2015، وكان قد توفي نتيجة لهبوط حاد أيضًا في الدورة الدموية.
ليســت الحــاالت المذكــورة للحصــر، بــل لتبيــان العــدد الــذي ال يســتهان بــه مــن 
البحرينييــن الذيــن يتوفــون أثنــاء ممارســتهم الرياضــة، وهــذه الحــاالت تطــرح 
تســاؤالت عــدة تــدور في فلك األســباب التي تؤدي إلى وفاة ممارســي الرياضة، 
وكيفيــة تجنــب وقوعها مرة أخرى، كما أن هذا التكرار الملحوظ لوفاة ممارســي 
الرياضة، دعا ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى توجيه المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة إلــى ضــرورة معرفــة األســباب الكامنــة وراء هــذه الوفيــات، 
والحيلولة دون وقوعها، والتأكد من االشتراطات الفنية وإجراءات السالمة في 

المواقع الرياضية.

جانب مهم أيضًا، ضرورة عمل حمالت مكثفة من التوعية على نطاق  «
واسع، ومن خالل كل وسائل اإلعالم المتاحة، وحتى جهات العمل، 
والجمعيات، والمؤسسات، إذ إن غياب الوعي الالزم لعله من بين 

األسباب، وهو ما بدا واضحًا من خالل بعض مقاطع الفيديو المتداولة 
هذه األيام والتصريحات من األطباء، الذين قدموا نصائح لممارسي 

الرياضة، منها االبتعاد عن اإلجهاد الكبير المبالغ فيه، وضرورة توافر 
اإلسعافات الالزمة في المواقع الرياضية، وتواجد من يعرف استخدامها، 

وتكثيف الدورات التدريبية لإلسعافات األولية، باإلضافة إلى اكتساب 
النمط الصحي للتعامل مع الضغوط الحياتية، وما إلى ذلك من نصائح 

كثيرة، تتطلب عمل حمالت توعوية واسعة، تستهدف كل الفئات 
العمرية، من شباب ومسنين، فمن المهم جداً رفع الوعي الصحي 

والرياضي لدى األفراد في المجتمع، وحتمًا سيقلل هذا بإذن الله من 
هذه الحاالت المأسوف عليها.

وفيات الرياضة

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com

ترامب سيضرب... ترامب 
لن يضرب!

الدنيــا كلهــا تترقب، الكل حبس أنفاســه مســاء الجمعــة وانتظر أن يصحو من 
نومه يوم الســبت على خبر الضربة العســكرية األميركية إليران، حيث كانت 
كل الشــواهد تؤكــد ذلــك، فقــد أســقطت إيــران طائــرة أميركيــة فــي الخليــج 
وقالــت إن الطائــرة دخلــت المجال الجوي اإليراني في الوقت الذي قالت فيه 
الواليات المتحدة إن الطائرة أســقطت فوق المياه الدولية، ويضاف إلى ذلك 

أن ثالث قواعد عسكرية أميركية في العراق تعرضت لالعتداء.  
كل شــيء إذا كان يشــير إلى أن لحظة الصفر أصبحت قريبة جدا، لكن شــيئا 
لــم يحــدث فقــد تراجــع ترامــب عــن قــراره بعــد أن أرســل إنــذارا إليــران بأنها 
ستتعرض لضربة وشيكة، وعاد ترامب من جديد ليقول لمن يريد أن يصدق 
إنــه تراجــع عــن الضربــة خوفا مــن آثارها الكبيرة التي ال تتناســب مع الســبب 

الذي كانت ستنطلق من أجله. 

كالم جميــل جــدا لكنــه ال يتســق مــع سياســة الواليــات المتحــدة قبــل بدء أي 
حــرب، والعــراق خيــر شــاهد علــى ذلــك، ترامــب كغيــره مــن رؤســاء أميــركا 
الســابقين الذيــن يبــدأون باألهــداف المضمونة لكي يحققــوا أهدافهم، ترامب 

لن يحارب قبل انتخابات الوالية الثانية التي يسعى إلى الفوز بها.

ما نراه على األرض اآلن هو أن إيران هي التي تتحرش بالواليات المتحدة  «
في الخليج، ومع ذلك ال يصدر عن ترامب سوى الكالم، ويبدو أن إيران 

نفسها على يقين بأن ترامب لن يفعلها ويتضح ذلك من خالل ردود 
أفعالها وتصريحات مسؤوليها تجاه ما يصدر عن ترامب من تهديدات، 

ويبدو أن السيناريو الخاص بكوريا الشمالية سيعاد حرفيا مع إيران، 
حيث حبس العالم أنفاسه انتظارا للحرب والدمار، ثم انتهى األمر 

بمفاوضات بين الطرفين!!.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

المهم خروج الفأر من جحره )1(
ليــس المهــم أن تمضــي لحرب ومواجهة مــا، لكن األهم 
قبــل ذلــك أن تفهــم الحــرب والمواجهــة التــي تذهــب 
إليهــا وهــل أنك في مســتواها وعلى مــاذا تعتمد وعلى 
أيــة أرضيــة تقــف، وهل أنــك قد فهمت عــدوك وعرفت 
مراميــه وأهدافــه النهائيــة وإلى أي حد يمكنــك التأثير 
عليه؟ هذه األســئلة من المفيد جدا أن توجهها لنفســها 
أيــة دولــة وهــي علــى أعتــاب خــوض حــرب ومواجهــة 
طاحنة غير مأمونة العواقب مع خصم أقوى بأسا منها 
مــن كل النواحــي، كمــا هــو الحــال مع نظــام الجمهورية 
اإلســالمية اإليرانيــة حيــث يبــدو أنــه يفكــر لحــد اآلن 
وكأنــه نــد للواليــات المتحــدة وفــي مســتواها، واألهــم 
مــن ذلــك أنــه منــذ أن بــدأت األزمــة تتخــذ ســياقا نحــو 
المواجهــة فــإن كل ما يبدر عن طهران هو إثارة الطرف 
اآلخر وحثه على الدخول إلى حلبة المواجهة، رغم أنه 
وفق معظم التقديرات الجارية لهذه األزمة فإن معظم 
األوســاط السياســية واالســتخبارية المطلعــة، تــرى أن 
إدارة ترامــب ال تريــد إعــادة خطــأ إدارة بــوش االبــن 
وتســعى للحصــول علــى مــا يكفيها من األســباب لجعل 

العالم مقتنعا بتوجيه الضربة العسكرية إليران.
السعي لتفجير الناقالت وإسقاط طائرة درون عسكرية 
أميركيــة فــي المجــال الدولــي وتحريــك األذرع للقيــام 
بنشاطات معادية في المنطقة أمور فيها تحد للقوانين 
واألنظمــة الدوليــة، كل هــذا ما قــام به النظــام اإليراني 
لحــد اآلن وتــم توثيقــه دوليــا وإقليميــا، مــع مالحظــة 

الــرد األميركــي دليــل  أن هنــاك مــن يتصــور أن عــدم 
تخــوف من خوض الحرب ضــد نظام يحترف التطرف 
واإلرهــاب كمــا تــرى الكثيــر من األوســاط واألقــالم، بل 
إن األمــر ليــس كذلــك أبــدا، إنما هناك طريقة اســتدراج 
أميركيــة غيــر مســبوقة الســتدراج الفــأر اإليرانــي إلــى 
المصيــدة خصوصا أن واشــنطن تملك األوراق الرابحة 
بهذا الصدد وهي التي تلعب بأعصاب طهران وتدفعها 
الرتــكاب أخطــاء ســتعض أصابعهــا عمــا قريــب ندمــا، 
ومــن دون شــك ان إدارة ترامــب أمامهــا اآلن أكثــر مــن 
تقييم ألخطاء إدارة بوش االبن في خوض الحرب في 
منطقة الشــرق األوسط خصوصا من ناحية التبريرات، 
وكذلــك االحتمــاالت المتداعية عنها، واالعتقاد الســائد 
هادئــة  نــار  علــى  ونظامــه  ترامــب وضــع خامنئــي  ان 
يبــدو أنهــا باتــت مؤذيــة اآلن، وكأنــه يريد إخــراج الفأر 
مــن جحــره، وجعلــه يركــض ليالقــي حتفــه علــى يــد 
الهــر األميركــي، وقطعــا أن ترامــب عندما يقــوم باتباع 
هكذا أســلوب، فكأنه يطبق المثــل اإلنجليزي المعروف 
“ال تحــرق بيتــك لكــي تخيــف الفئــران” كمــا فعــل بوش 
االبــن مــن حيــث قيامــه بصــرف أمــوال طائلــة وجهود 
استثنائية من أجل القضاء على اإلرهاب، لكن النتيجة 
كانت عكسية إذ إلى جانب الخسائر المادية والروحية 
الكبيرة التي تكبدتها الواليات المتحدة فإنها لم تتمكن 
مــن لجم اإلرهاب وتحديــده خصوصا بعد أن تجاهلت 

الوكر األساسي لإلرهاب في طهران ذاتها. “إيالف”.

نزار جاف

من دون شك ان إدارة ترامب  «
أمامها اآلن أكثر من تقييم 

ألخطاء إدارة بوش االبن في 
خوض الحرب في منطقة 

الشرق األوسط خصوصا من 
ناحية التبريرات
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144.3 مليون دينار حجم التصدير لسلع غير نفطية في مايو

البطاقــات علــى  إضافيــة  مبالــغ  دفــع  الزبائــن  تجنيــب 

التجارة البينية بين البحرين والخليج

إلزام البنوك بقواعد جديدة لفوائد “االئتمان”

بلــغ حجــم التجــارة البينيــة بيــن البحريــن ودول مجلــس التعــاون 207.3 مليون 
دينــار خــال شــهر مايــو 2019، بانخفاض 57.43 % عن مايو مــن العام الماضي، 

وذلك حسب آخر إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

 63 بقيمــة  البحريــن ســلعا  واســتوردت 
مليــون دينــار مــن دول الخليــج احتلــت 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة المرتبة 
األولــى بقيمــة 29.2 مليون دينــار، تلتها 
الســعودية بـ27 مليون دينار، ثم سلطنة 
الكويــت  دينــار،  مليــون   4.3 بـــ  ُعمــان 
بإجمالــي 1.4 مليــون دينــار، والمنطقــة 
الحرة بجبل علي خامسا بـ 1.04 مليون 

دينار.
نفطيــة  غيــر  ســلعا  البحريــن  وصــدرت 
إلــى دول الخليــج بقيمــة 144.3 مليــون 

دينــار، اذ جــاءت الســعودية أوال حيــث 
بقيمــة  ســلعا  المملكــة  مــن  اســتوردت 
بعدهــا  وجــاءت  دينــار،  مليــون   79.9
اإلمــارات بقيمــة 40.9 مليــون دينار، ثم 
ســلطنة ُعمان بقيمة 15.8 مليون دينار، 
ثــم الكويت التــي اســتوردت بقيمة 6.7 
وأخيــًرا  البحريــن،  مــن  دينــار  مليــون 
بإجمالــي  الحــرة  علــي  جبــل  منطقــة 
واردات بقيمــة 1.02 مليــون دينــار مــن 

البحرين.
وطنيــة  ســلعا  المملكــة  صــدرت  فيمــا 

 124.7 بلغــت  إجماليــة  بقيمــة  المنشــأ 
مليــون دينــار فــي شــهر مايــو الماضــي، 
وبالمرتبــة األولى كانت الســعودية التي 
اســتوردت ســلعا بقيمــة إجماليــة بلغــت 

62.9 مليون دينار، ودولة اإلمارات ثانيا 
بقيمــة 21 مليــون دينــار، تليهــا ســلطنة 
ُعمان بقيمــة 11.7 مليون دينار، وأخيرا 

دولة الكويت بقيمة 4.4 مليون دينار.

يعتــزم مصــرف البحرين المركزي فــرض قواعد جديدة على البنوك التجارية والشــركات 
العاملــة فــي المملكــة والتي تصدر بطاقات االئتمــان لزبائنها، في خطوة تهدف إلى مزيد 
مــن الشــفافية وحمايــة حقــوق المســتهلكين فيمــا يتعلق بالفوائــد على عمليــات بطاقات 
االئتمان. وســتجنب التعلميات الجديدة زبائن البنوك من دفع مبالغ إضافية كفوائد على 

استهاك بطاقات االئتمان.

 وبحســب مصــادر مصرفية، فإن التعليمات 
ا يوليو  الجديدة والتي ستقر ستدون رسميًّ
للمصــرف  اإلرشــادات  كتيــب  فــي  المقبــل 
أساســية  بطريقــة  وســتتمحور  المركــزي، 
علــى  والرســوم  الفائــدة  تكاليــف  حــول 
والســحوبات  االئتمــان  بطاقــات  خدمــات 
المالية عليها.وجاءت التعديالت بعد أن تم 
نقاشــها مع جمعيــة البحرين للمصارف التي 

تمثل البنوك العاملة في البالد.
 وتؤكــد التعليمــات الجديــدة عموًمــا، علــى 
أنــه ال يجــوز للبنــوك العاملــة فــي البحريــن 

فــرض مبالــغ فوائــد علــى بطاقــات االئتمان 
علــى المبالــغ التي ســددها العميل وتقل عن 
مبلــغ الفاتورة الكلي، إلى جانب عدم فرض 
الــذي  الفائــدة األصلــي  الفائــدة علــى مبلــغ 

تكبده العميل مسبًقا.
 وألــزم المصرف المركــزي حاملي تراخيص 
واإلســالمية  التقليديــة  التجزئــة  بنــوك 
االمتثــال لعــدد مــن المتطلبــات فيمــا يتعلق 
كشــف  مســتحقات  علــى  رســوم  بفــرض 
يتــم  أال  االئتمان.ويجــب  بطاقــة  حســاب 
كامــل  العميــل  دفــع  إذا  الفائــدة  تحصيــل 

المبلغ المســتحق ودفعه قبل أو في الموعد 
المحــدد فــي بيــان بطاقة االئتمان الشــهرية 

باستثناء معامالت السحب النقدي. 
 وفــي حالــة الدفــع الجزئــي، أي ســداد مبلغ 
معيــن مــن الفاتــورة، فإنــه ال يجــوز للبنــك 
فــرض مبالــغ فائــدة علــى المبلــغ الــذي تــم 
دفعه العميل في أو قبل تاريخ االســتحقاق 
المحــدد فــي بيــان بطاقة االئتمان الشــهرية 
مقابل مبلغ بطاقة االئتمان المستحق الدفع. 
الفائــدة علــى معامــالت  ويجــب احتســاب 

السحب النقدي من تاريخ المعاملة. 
 وفيمــا يخــص المبالــغ التــي صرفهــا الزبون 
إصــدار  وتــم  االئتمــان  بطاقــة  باســتخدام 
فاتــورة بشــأنها ولكنه لم يســدد هذه المبالغ 
الفاتــورة،  اســتحقاق  تاريــخ  فــي  أو  قبــل 
فــإن الفائــدة تحتســب مــن تاريــخ تســجيل 

المعاملة. 
 كمــا أكــدت المعاييــر الجديــدة علــى عــدم 
فــرض فوائــد علــى مبالــغ الفائدة والرســوم 

والتكاليف المستحقة من العميل.
مســتحقات  علــى  فوائــد  فــرض  ولغــرض 
بطاقــة االئتمــان، يجــب علــى المرخص لهم 
التقليديــة حســاب  التجزئــة  مصــارف  مــن 
رســوم الفائــدة فقــط باســتخدام 365 يوًما 

في السنة.
لتضــع  الجديــدة  التعليميــات  وتأتــي   
إطــار قانونــي إذ كان المصــرف قــد أصــدر 
تحذيرات في وقت سابق، من فرض فوائد 
علــى مبالــغ ســددها الزبائــن ضمــن فواتيــر 
بطاقــات االئتمــان، إذ كانــت بعــض البنــوك 
تشــترط أن يتم دفع الفاتــورة بالكامل، وإال 
ســيتم احتســاب الفائــدة على جميــع المبلغ 

المستحق حتى لو تم دفع جزء منه.
 ومــن المقــّرر أن يتــم إلــزام البنــوك بتطبيق 
التعليمــات الجديــدة اعتبــارًا مــن تاريخ 31 

أكتوبر 2019.

“BBK”: لن ُتحّول 
السندات الجديدة ألسهم

قــال الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحريــن 
والكويــت “BBK”، ريــاض ســاتر، إنــه لن 
يتــم الســماح بتحويــل الســندات المزمع 
إصدارهــا بقيمــة 700 مليــون دوالر إلى 
أســهم عندمــا يأتــي موعــد اســتحقاقها.

مــن  الجديــد  اإلصــدار  أن  وأضــاف 
الســندات سيســتخدم فــي دفع ســندات 
شــهر  فــي  اســتحقاقها  موعــد  يحيــن 
مارس العام المقبل، طبًقا لقناة “سي إن 
بي ســي عربية”. وفي يوم الخميس 20 
يونيــو وافقــت الجمعيــة العامــة العادية 
للبنك، المدرج في بورصة البحرين على 
توصيــة مجلس اإلدارة بإصدار ســندات 
متوســطة األجــل بقيمــة ال تتعــدى 700 

مليون دوالر.

المنامة - مباشر

السنابس - الغرفة

دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع أصحاب األعمال وممثلي القطاع الصحي 
في البحرين والمهتمين للحضور والمشــاركة في مؤتمر ومعرض البحرين لالســتثمار 
الصحي والســياحة العالجية 2019 الذي ســيقام تحت رعاية رئيس المجلس األعلى 
للصحــة، الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بن عبــدهللا آل خليفــة، بدعم كبير مــن الهيئة 
الوطنيــة لتنظيــم المهــن الصحيــة، وبمشــاركة أكثر مــن 45 جهة من القطــاع الصحي، 
إضافــة إلــى مشــاركة عدد مــن القطاعــات والشــركات الخليجيــة والعالميــة المعروفة 
وذات الخبــرة العريقــة فــي مجــال االســتثمار بالقطــاع الصحــي، والذي ســيعقد اليوم 

وغًدا 25-24 يونيو 2019 بفندق الدبلومات. 
  وستشــارك الغرفــة ممثلــة بلجنــة الصحــة برئاســة عبدالمجيد العوضي في جلســات 
المؤتمر الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص لالستثمار في قطاع الرعاية الصحية 
وتشــجيع الســياحة العالجيــة لتصبــح البحريــن وجهــة متميــزة للباحثين عــن العالج 

بجودة متميزة. 
 وتأتــي مشــاركة الغرفــة فــي هــذا المؤتمــر ضمن إطــار حرصهــا على دعم مؤسســات 
القطــاع الخــاص وتشــجيعها علــى التوســع بمــا يســهم فــي زيــادة تحفيــز االقتصــاد، 
وباألخص بعد التزايد الملحوظ للمؤسســات الصحية والعالجية في البحرين، والتي 
تســاهم فــي خلــق قطــاع صحــي قــوي ومزدهــر ذي مــردود إيجابــي علــى االقتصــاد 

الوطني.

“الغرفة” تدعو 
للمشاركة بـ 
”االستثمار 

الصحي”

المنامة - كي بي إم جي المحرق - شركة المطار

نّظمت شركة كي بي إم جي في البحرين، 
تطبيــق  مــن  الثانيــة  للمرحلــة  اســتعداًدا 
توعويــة  نــدوًة  المضافــة،  القيمــة  نظــام 
أخيــرا، شــارك فيهــا أعضــاء مــن جمعيــة 
متطلبــات  حــول  البحرينيــة،  المهندســين 
المضافــة.  للقيمــة  واالمتثــال  التســجيل 
مــن  ممثليــن  بحضــور  الفعاليــة  اتســمت 
مــن  ومهندســين  الهندســية  الشــركات 
كافــة القطاعــات، وقد اكتســبوا معلومات 
قّيمــة مــن المديــر الرئيســي لقســم خبــراء 
الضرائب في شــركة كي بي إم جي حول 
التــي  الشــركات  مــن  المســتقاة  الــدروس 
سبق أن تسّجلت للنظام الضريبي الجديد 
فــي المرحلة األولــى التي بدأت في األول 

من يناير الماضي.
 ،2019 يوليــو  مــن  األول  مــن  وبــدًءا   
تبلــغ  التــي  الشــركات  علــى  يتوّجــب 
توريداتهــا الســنوية قيمــة 500 ألف دينار 
فما فوق، أن تتســّجل للضريبة. ســُيفرض 

األصغــر  الشــركات  علــى  عينــه  المطلــب 
حجًما التي تبلغ توريداتها الســنوية قيمًة 
أقــل مــن 500 ألــف دينــار، وذلك بــدًءا من 

أول يناير 2020.
وشــكلت ورشــة العمــل جــزءًا مــن جهــود 

مــّد  فــي  للمســاهمة  المســتمرة  الشــركة 
جســور النقــاش الفعــال مــا بيــن الالعبيــن 
الرئيسيين في مجتمع األعمال لتحديثهم 
حول كافة التطّورات المرتبطة بالضرائب 

غير المباشرة ومتطلباتها.

عقدت شركة مطار البحرين، وشؤون الطيران 
المدنــي اجتماًعــا اســتراتيجًيا لمراجعة خطط 
مبنــى  فــي  الطيــران  أمــن  علــى  المحافظــة 
المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي. 
التنفيــذي  الرئيــس  االجتمــاع  فــي  وشــارك 
البنفــالح  محمــد  البحريــن  مطــار  لشــركة 
بــوزارة  وأمــن  للســالمة  المســاعد  والوكيــل 
المواصالت واالتصاالت، حســين شعيل وعدد 
وناقــش  الجانبيــن.  كال  مــن  المســؤولين  مــن 
اســتراتيجية  االجتمــاع  فــي  المشــاركون 
دخــول مختلف المناطق في مبنى المســافرين 
الجديــد، بمــا في ذلك تطوير عملية اســتخراج 
األساســي  اإلدارة  ونظــام  األمنيــة  التصاريــح 

والشكل الجديد لتصريح أمن المطار.
مســؤولياتها  خــالل  “مــن  البنفــالح  وأكــد 
المدنــي  الطيــران  شــؤون  تلعــب  اإلشــرافية، 
فــي البحريــن دوًرا مهًمــا فــي ضمــان االلتــزام 
بالمعاييــر األمنيــة الصارمة فــي مطار البحرين 
الدولــي، كمــا أصبــح دورها الداعــم أكثر أهمية 

لنقــل  اســتعداداتنا  ظــل  فــي  قبــل  ذي  مــن 
العمليــات إلــى مبنــى المســافرين الجديد. وقد 
شــّكل هــذا االجتمــاع منصــة تفاعليــة ممتــازة 
التحتيــة  للبنيــة  الرئيســية  الجوانــب  لبحــث 
المتعلقــة باألمن في مبنى المســافرين الجديد 
بشــكل تفصيلــي، فضــاًل عــن األنظمــة األمنيــة 
المصممــة لضمــان توفير تجربــة فائقة الجودة 
تتســم بأعلــى معاييــر األمــان والكفــاءة لكافــة 
مرتــادي المطــار مــن المســافرين والموظفيــن 

على حد سواء”.
 وأضاف البنفالح “تلعب كافة مكونات سلسلة 

أمــن الطيــران دوًرا فاعــاًل فــي الحفــاظ علــى 
ســالمة وأمن هذا القطاع. ولذلك فإن التعاون 
وشــؤون  الحكوميــة  الهيئــات  مــع  الوثيــق 
الطيــران المدني فــي البحرين هو أمر ضروري 
لضمــان تطبيــق أنظمــة وإجــراءات األمــن فــي 
مبنــى المطار الجديد بما يتناســب مع المعايير 
الدعــم  وبفضــل  المحليــة.  واألنظمــة  الدوليــة 
تحقيــق  إلــى  نتطلــع  شــركائنا،  مــن  المســتمر 
أهــداف برنامج تحديث المطار وزيادة إســهام 
قطاع الطيران في االقتصاد الوطني بما يتفق 

مع غايات رؤية البحرين االقتصادية 2030”.

جانب من الورشة

النظـــام تطبيـــق  مـــن  الثانيـــة  للمرحلـــة  اســـتعداًدا  تطوير عملية اســتخراج التصاريح ونظام اإلدارة األساســي

“كي بي إم جي” تستعرض متطلبات “المضافة”مناقشة إستراتيجية أمن الطيران بمبنى المسافرين

االجتماع استعرض إستراتيجية أمن المطار 
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ABC المنامة - بنك

أبــرم بنــك ABC شــراكة مــع شــركة جوميــو )Jumio( الرائــدة فــي مجــال تقديم 
خدمــات التحقــق مــن الهويــة الشــاملة بواســطة الــذكاء االصطناعــي؛ مــا يمكن 
خدمــات بنــك ABC المصرفيــة الرقميــة مــن ضــم العمــاء الجــدد مــن األفــراد 
باســتخدام تقنيــة التحقــق مــن الهويــة اســتناًدا إلــى القياســات الحيويــة؛ وهــي 

التقنية الحائزة على الجوائز والتي ابتكرتها شركة جوميو.

ا  بنك ABC الذي يتخذ من البحرين مقرًّ
لــه ويقــدم خدماته لعمالئــه في القارات 
الخمــس بصــدد إطالق أحــد أول البنوك 
الرقمية التي تقدم الخدمات المصرفية 
فقــط  المحمولــة  الهواتــف  طريــق  عــن 
وبطريقــة فعالــة فــي المنطقــة. ويعمــل 
البنــك علــى توظيــف العمليــات الرقمية 
التي تشــمل القدرة علــى معرفة العميل 
يجعــل  مــا  بالكامــل،  رقميــة  بطريقــة 
تبسيط عملية االشتراك بالخدمات أمًرا 

ا لهذه الجهود. محوريًّ
وقــال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
 ABC صائل الوعري “إن بنك ،ABC بنك

ملتــزم باالســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء 
االصطناعــي لتبســيط ولوج العميل إلى 

الخدمات المصرفية بصورة آمنة”.
 مــن جانبــه، قــال رئيــس االبتــكار فــي 
المــاس  يوســف   ،ABC مجموعــة 
الشــرق  فــي  بنــك  أول  بكوننــا  “نفخــر 
األوســط يســتخدم القياســات الحيوية 
والتعلــم اآللــي لتعزيــز عمليــات معرفــة 
ــا  رقميًّ الهويــة  مــن  والتحقــق  العميــل 
عــدد  تزايــد  فمــع  الوجــه،  طريــق  عــن 
العمــالء الذيــن يســتخدمون الخدمــات 
الرقميــة ويجرون التعامالت عن طريق 
األجهزة المحمولة، أمسى من الضروري 

توفيــر تجربة تعامل بســيطة، وســريعة 
وتلقائية تتم خالل دقائق معدودة؛ بداًل 

من أن تستغرق عدة ساعات أو أيام”.
 وفــي هــذا الشــأن، قــال رئيــس شــركة 
جوميو، روبرت بريغ “إن شــركة جوميو 
ســعيدة بالدخــول فــي شــراكة مــع بنــك 
تحــول  إحــداث  فــي  لمســاعدته   ABC
جذري في الخدمات المصرفية الرقمية 

ســعداء  ونحــن  األوســط.  الشــرق  فــي 
لتقديــم  البنــك  ســعي  فــي  بمســاهمتنا 
مــا  يضاهــي  الخدمــات  مــن  مســتوى 
يقدم في الســوق العالمية أو يفوقه عن 
طريــق تقديــم أحــدث خدمــات التحقق 
مــن الهوية التي تفحص الهوية الرقمية 
للعمــالء الجــدد بصــورة ســريعة، وآمنة، 

ومتوافقة مع المعايير المتبعة”.

روبرت بريغصائل الوعري

ختام الجولة الترويجية ببريطانيا

“ABC” يستخدم القياسات الرقمية لمعرفة العميل

207.3
مليون دينار

زينب العكري

علي الفردان

المنامة - البحرين للسياحة والمعارض

اختتمت هيئة البحرين للســياحة والمعارض 
المتحــدة  المملكــة  فــي  الترويجيــة  جولتهــا 
التــي حظــّي الوفــد الترويجــي الزائــر –مــن 
مــن  ممثليــن  للقــاء  فرصــة  علــى  خاللهــا– 
وكاالت ســفر وشــركات الرحــالت الســياحية 
فــي بريطانيــا. كمــا قامــوا بعقــد اجتماعــات 
الســياحية  المقومــات  جميــع  ومناقشــة 
المميــزة فــي البحريــن مــن أجل زيــادة حجم 
المجموعات الســياحية الوافدة إلى المملكة. 
توطيــد  إلــى  الترويجيــة  الجولــة  وهدفــت 
العالقــات مــع مكاتــب الســفر والســياحة في 
المملكة المتحدة والتعريف بالمملكة كإحدى 
الوجهــات الســياحية الرائدة عبر اســتعراض 

ما تقدمه البحرين للزوار.
والترويــج  التســويق  إدارة  مديــر  وقــال   
الســياحي لدى الهيئة، يوســف الخان “يســرنا 
أن نعلــن عــن ختــام جولتنــا الترويجيــة التي 
مــن  تمكنــا  حيــث  بريطانيــا،  فــي  نظمناهــا 
عقــد شــراكات مثمــرة مــع عدد من الشــركات 
السياحية الرائدة وذلك بهدف تسيير المزيد 
من الوفود الســياحية إلــى البحرين بالتعاون 
المتحــدة.  بالمملكــة  التمثيلــي  مكتبنــا  مــع 
كمــا أتاحــت هــذه الجولــة الفرصــة للترويــج 
مــن  جديــدة  ســياحية  وأنشــطة  لمشــاريع 
شــأنها أن ُتســاهم فــي اســتقطاب عــدد مــن 
أبــرز العالمات التجاريــة العالمية الرائدة في 

قطاع الضيافة والتجزئة والترفيه”.

شراكات مع مكاتب سياحية ببريطانيا
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 كشــف رئيــس مجلــس إدارة شــركة ألمنيــوم البحريــن “ألبــا” الشــيخ دعيج بن ســلمان بن دعيج آل خليفة عن تشــغيل مصهر الخط الســادس 
بالكامل في نهاية شــهر يوليو المقبل، إذ ســيجهز المشــروع وسيســلمه المقاول في 31 يوليو المقبل، أي بعد حوالي شــهر واحد لتصبح “ألبا” 

أكبر مصهر في العالم.

 وأوضح الشيخ دعيج بن سلمان للصحافيين 
علــى هامــش فعاليــة يــوم الســامة أمــس أن 
المشــروع ســيجهز فــي الوقــت المحــدد، وقد 
تمكنــا مــن تحقيــق وفــر مــا ال يقــل عــن 250 

مليون دوالر من ميزانية المشروع.
 وتطــّرق إلــى أن الســامة هــي مــن أولويــات 
شــركة ألبــا، و”قد اســتطعنا تحقيــق 7 مايين 
مضيعــة  عمــل  إصابــات  بــدون  عمــل   ســاعة 
للوقــت، )...( بــدأت حملــة الســامة قبــل 5 أو 
6 ســنوات، ونريد إيصال الرســالة إلى الجميع 
بــأن الســامة هــي األولوية فــي الشــركة، كما 
نريد كشــركة تجارية تحقيق األرباح وتطوير 

العمل”.
 وعــن توقعاتــه لألســعار فــي الفتــرة المقبلــة، 
أوضح “أن السوق متقلبة في هذه الفترة وال 

يستطيع أحد التنبؤ باألسعار، لكننا نتطلع ألن 
تكــون األســعار فــي النصــف الثانــي مــن العام 
الجــاري أفضل مــن النصــف األول، كما نتطلع 
إلــى تحقيق المزيد من اإلنجازات، مضيًفا أن 
الفــارق بيــن النصــف األول والثانــي هو زيادة 
إنتــاج الخــط الســادس الــذي ســيتم تســليمه 

على مراحل”.
 وأشــار الشــيخ دعيــج إلــى أن إنتــاج الخــط 
الســادس بلغ 350 ألف طن في العام الجاري، 
وســيرتفع ليصــل إلى 540 ألــف طن في العام 
المقبــل مع وصول الخط إلى إنتاجه بالكامل، 
مبيًنــا أن اإلنتــاج الحالي من الخط األول إلى 
الخامــس يتجــاوز مليون طن، وســوف يصل 
فــي العام المقبل إلــى أكثر من مليون ونصف 
أكبــر  ألبــا  الســادس لتصبــح  الخــط  مــع  طــن 

مصهر في العالم.
الشــركة، توقــع   وبخصــوص توقعاتــه ألداء 
أداء  يكــون  أن  ســلمان  بــن  دعيــج  الشــيخ 
الشــركة في النصــف الثاني من العــام الجاري 
إلــى  ذلــك  النصــف األول، عازًيــا  مــن  أفضــل 
زيــادة اإلنتاج والكفاءة تدريجًيا خصوًصا أن 
الخط الســادس يســتخدم تكنولوجيا جديدة 
ومتطورة، وكذلك  اســتخدام محطة الكهرباء 
الجديــدة رقــم خمســة لتكنولوجيــا متقدمــة 

وجديدة.
وعن المشاريع الجديدة، أكد الشيخ دعيج أن 
الشــركة تركز على االســتثمارات فــي الجانب 
التكنولوجــي المتعلــق بصناعــة األلمنيــوم بما 
يســاهم فــي رفــع األداء واإلنتــاج مــن جانــب 

وخفض تكلفة اإلنتاج من جانب آخر.

الســامة  حملــة  أمــس  الشــركة  وأطلقــت 
الخاصــة بفصــل الصيف تماشــًيا مــع توقعات 
 2019 للعــام  ألبــا  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 

تحت عنوان “بوابة السامة”.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للشــركة تيــم موري 
بالنســبة  تنتهــي  ال  مســيرة  الســامة  “تعتبــر 
هــي  التــي  التغيــرات  ظــل  وفــي  للشــركة. 
بصددهــا مــع مشــروع خــط الصهــر الســادس 

بطريقــة  التفكيــر  علينــا  يجــب  للتوســعة، 
مختلفــة، وأفضــل طريقــة لتبني هــذا التغيير 
هي من خال االعتقاد الراســخ. ورغم اتخاذ 
كل  فــي  مختلًفــا  طابًعــا  الســامة  حمــات 
مــرة، إال أن الرســالة التــي تحملهــا للموظفيــن 
والمقاوليــن هــي ذاتهــا، وهــي جعــل االعتبــار 

األول للسامة في جميع األوقات”.
هذا وســوف تســتمر فعاليات “بوابة السامة” 

على مدى أســبوع كامل، إذ ســتضم مجموعة 
يقدمهــا  التــي  التوضيحيــة  العــروض  مــن 
أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، وزيارات الســامة 
للدوائر التشــغيلية وغير التشــغيلية؛ من أجل 
حث الموظفين في جميع أنحاء الشركة على 
توخــي أعلــى مســتويات الســامة وتحقيــق 
بيئــة عمــل دون إجهــاد حــراري خــال أشــهر 

الصيف.

تشغيل مصهر “ألبا” بالكامل نهاية يوليو
دوالر مـــلـــيـــون   250 ــو  ــح ــن ب الـــمـــشـــروع  بــمــيــزانــيــة  وفــــــــورات  ــق  ــي ــق ــح ت

“إدامة”تحصد 3 جوائز مستحقة عن “سعادة”
لـــلـــمـــشـــروع ــة  ــ ــي ــ ــائ ــ ــش ــ اإلن ــال  ــ ــ ــم ــ ــ األع ــي  ــ فـ ــاز  ــ ــ ــج ــ ــ اإلن  %  71

تــم تكريــم شــركة البحريــن لالســتثمار العقــاري )إدامة(، فــي حفل توزيــع الجوائز 
العقاريــة لدبــي وأفريقيــا والجزيــرة العربيــة، أحد أبــرز الجهات المقدمــة للجوائز 
والمعتــرف بهــا على نطاق واســع حول المنطقة. وقد عقــد الحفل في مدينة لندن 
وبالتحديد في ماريوت غروسفينور سكوير بتاريخ 12 يونيو، حيث تلقت “إدامة” 
ثالث جوائز في ثالث فئات مختلفة استحقتها عن مشروع “سعادة”، وكان أولها 
جائــزة “Leisure Architecture Bahrain” وجائزتيــن إضافيتيــن كذلــك، كالهما 
بتقييــم 5 نجــوم، وذلــك عن “أفضل عقــار ترفيهي في البحرين” و”أفضل مشــروع 

متعدد االستخدامات”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “إدامة”، 
لــم  الجوائــز  هــذه  “إن  العريــض  أميــن 
التوجيــه  وجــود  لــوال  لتتحقــق  تكــن 
والحكومــة  القيــادة  ودعــم  المســتمر 
فــي  البــدء  ومنــذ  للبحريــن.  الرشــيدة 
رئيــس مجلــس  قــام  المشــروع حيــث 
الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، بإطــاق 
اســم “ســعادة” عليــه، نحــن فــي منتهى 

التــي  الســامية  لتوجيهاتهــم  االمتنــان 
المشــروع  هــذا  تمكيــن  نحــو  دفعتنــا 
الفريــد بالواجهة البحرية وتحويله من 

رؤية إلى واقع”.
مــن  االنتهــاء  يتــم  أن  المتوقــع  ومــن 
مبانــي  أول  فــي  اإلنشــاء  أعمــال 
المشــروع خــال شــهر يونيــو الجــاري 
مــن  االنتهــاء  ســيتم  كمــا   ،2019
شــهر  نهايــة  مــع  بالكامــل  المشــروع 

نوفمبــر من العــام الجاري. أما بالنســبة 
لألعمال اإلنشــائية في المباني، فقد تم 
إنجازها بنسبة %71، لينتهي العمل بها 
بحلول شــهر سبتمبر 2019.  و تم منح 

هذه الجوائز، والتي تعقد في نســختها 
السادســة والعشــرين، وتغطي أكثر من 
45 فئة ســكنية وتجاريــة مختلفة، في 
ضوء مشــروع الواجهة البحرية الفريد 

مــن نوعه “ســعادة”، والذي تم تصميمه 
لماقــاة احتياجــات الجمهــور باعتباره 
مشروًعا ذا قيمة مضافة للمجتمع ككل 
من خال تقديم التسهيات المتميزة.

المنامة - إدامة

اكتملت بنجاح الصفقة بين شركة البحرين لمواقف السيارات وشركة 
البحرين لالستثمار العقاري )إدامة(، بما في ذلك تسجيل حق االنتفاع 
فــي مبنــى الترمينــال لدى جهاز المســاحة والتســجيل العقــاري لصالح 
شــركة مواقف الســيارات وإصدار 40 مليون ســهم عادي جديد لصالح 

إدامة بتاريخ 20 يونيو الجاري.

حــق  منــح  الصفقــة  وتتضمــن   
فــي  عاًمــا   99 لمــدة  االنتفــاع 
)“مبنــى  الســيارات  بنايــة مواقــف 
قبــل  مــن  المملوكــة  الترمينــال”( 
المقابــل  فــي  إذ  )إدامــة(،  شــركة 
ســهم  مليــون   40 الشــركة  تصــدر 
فلًســا   150 بســعر  جديــد  عــادي 
شــركة  لصالــح  الواحــد  للســهم 

إدامة.
رفعــت  متصــل،  صعيــد  وعلــى   
شــركة البحرين لمواقف السيارات 
رأس مالهــا ابتــداء مــن يــوم أمس 
إلــى 11.3 مليــون دينــار، الناتجــة 
أســهم عاديــة وذلــك  إصــدار  عــن 
بالموافقة على المتمثلة بالحصول 
علــى حــق انتفــاع لمــدة 99 عاًمــا 

يتجــدد تلقائًيــا فــي بنايــة مواقف 
سيارات مملوكة لشركة إدامة. 

ســتقوم  الحــق،  مقابــل  وفــي   
 40 بإصــدار  بمقتضــاه  الشــركة 
ا لصالح شــركة  مليــون ســهًما عاديًّ
عليهــا  الموافقــة  وتمــت  إدامــة، 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العامة غير 
العاديــة والتــي عقــدت بتاريخ 21 
مايــو الماضــي. وأصبحت إجمالي 
والمدفوعــة  الصــادرة  األســهم 
الجديدة 110.3 مليون ســهم، بعد 
أن كانت 70.3 مليون سهم عادي. 
المــال  رأس  إجمالــي  وارتفــع   
11.3 مليــون دينــار،  إلــى  الســابق 
وذلك بعد أن كانت نحو 7 مايين 

دينار.

اكتمال صفقة “إدامة” و ”المواقف”

اختارت وكالة “إف بي ســيفن” لخدمات التســويق والتواصل، البحرين إلعادة طرح هويتها 
وعالمتها التجارية الجديدة، قبل تعميم هذا اإلجراء على مكاتبها في باقي أنحاء المنطقة. 
وقالــت الوكالــة التــي تعتبــر المــزود الرائــد لخدمــات التســوق في الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيا وتركيا، إنها ستغير تسميتها إلى “إف بي سيفن ماك كان” )FP7 / McCann(، وذلك 

.)McCann( ا لربط اسم الوكالة مع اسم الوكالة األم عالميًّ

تواصــل  وقــت  فــي  التغييــر  هــذا  ويأتــي   
فيــه “إف بــي ســيفن” تحقيــق نجاحــات غيــر 
مســبوقة فــي عالم التســويق والتواصل، بعد 
أن حصلــت مؤخــًرا علــى ثانــي أفضــل وكالــة 

في العالم وفًقا لمؤشر إيفي الدولي.
فــي  تأسســت  ســيفن”  بــي  “إف  أن  ورغــم   
كانــت  البحريــن  أن  إال   ،1968 عــام  بيــروت 
منصــة االنطاق لها في دول مجلس التعاون 

فتحــت  أن  بعــد  وذلــك  والعالــم،  الخليجــي 
مكاتبهــا في البحرين في عــام 1978، لتنتقل 
أكبــر  أحــد  إلــى  ناشــئة،  شــركة  مــن  الوكالــة 
الشركات العاملة في مجال الدعاية واإلعان 
ومــن أكثرهــا ثباًتــا.  وحازت “إف بي ســيفن” 
علــى لقــب “شــبكة العــام” لعــام 2018، وعــام 
2019 علــى التوالــي، مــن قبــل مؤشــر إيفــي، 
الدعايــة  وكاالت  باحتــرام  يحظــى  والــذي 

واإلعان على المستوى العالمي.
 )FP7 / McCann( وقــال الرئيس التنفيذي لـ 
طارق مكنــاس “نحن نطلق عامتنا التجارية 

الجديدة فــي البحرين كبادرة احترام للمكان 
الــذي أدركــت فيــه وكالتنــا أنهــا قــادرة علــى 
االنتشــار، ومنــه حققــت النجــاح الكبيــر، فمن 
البحرين، أطلقنا عامات تجارية عالمية مثل 
Coca-Cola وMcDonald فــي دول مجلس 
بيتنــا،  هــي  والبحريــن  الخليجــي،  التعــاون 
ونحــن ممتنون لألبد لــكل الدعم الذي قدمته 

البحرين لنا على مر السنين”. 
 مــن جانبه، قال مدير شــركة اإلعام العالمي 
UM، طونــي ديــب، والــذي تم إعانــه مؤخرًا 
 FP7 / McCann لشــركة  منتــدب  كعضــو 

وقــت  أي  مــن  أكثــر  “اليــوم  البحريــن،  فــي 
مضــى، يبحــث عماؤنا عن اإلبــداع والحلول 
المتكاملــة، واليــوم أيًضــا نســتطيع مزاوجــة 
اإلبــداع فــي FP7 / McCann مــع البيانــات 
الغنية في UM، لصناعة محتوى ثري ومبدع 

يرضي جميع عمائنا”.

“إف بي سيفن” تعيد طرح هويتها من البحرين
المنامة - إف بي سيفن

أمل الحامد من عسكر | تصوير خليل إبراهيم

المحرر االقتصادي

 المحرر االقتصادي

طوني ديب

االحتفال بإطالق حملة السالمة في “ألبا”الشيخ دعيج مصرحا للصحافيين

المنامة - البالد العقارية

أعلنت شــركة البالد العقارية لالســتثمار، المطور الرئيس لمشــروع الواتر جاردن 
ســيتي الواقــع بضاحيــة الســيف، عــن انضمــام شــركة أوركيــد للتطويــر العقــاري 
لمنظومــة المطوريــن العقاريين في واتر جاردن ســيتي من خالل برجها الســكني 
المميــز ســبايرل أوركيــد والمطــل على الواجهــة البحرية ومدينــة المنامة، والذي 

سيتم انشاؤه على مساحة 3857 متر وبتكلفة تصل الى 25 مليون دينار.

 ويتميــز بــرج ســبايرل اوركيد الســكني 
بتصميمــه الفريــد ومواصفاتــه الجذابة 
ليجمــع بيــن الرفاهيــة والهــدوء وبيــن 
البــرج  ويتكــون  واألصالــة  الفخامــة 
الحلزوني من 42 طابق ويوفر خدمات 

مميزة.
البــاد  لشــركة  العــام  المديــر  وقــال 
“نرحــب  جناحــي  زيــاد  العقاريــة، 
بانضمــام شــركة أوركيــد الــى نخبــة من 

المطوريــن العقارييــن فــي واترجــاردن 
معروفــة  شــركة  فأوركيــد  ســيتي، 
بســمعة  وتتمتــع  مجالهــا  فــي  ورائــدة 
إضافــة  يعتبــر  وانضمامهــا  مرموقــة 
ســيتي  جــاردن  واتــر  لمنظومــة  رائعــة 

التطويرية والحضارية”. 
مــن جانبــه قــال المديــر اإلداري لشــركة 
أوركيد للتطوير واالنشاء، بشار أحمدي 
“نؤمــن بــأن البحريــن لديهــا إمكانيــات 

كبيــرة فــي جــذب الســياح والــزوار كما 
تتمتــع بمكانــة تجعلها األفضــل واألكثر 
أمنا لاستثمار العقاري ونحن ملتزمون 
لاســتفادة القصــوى مــن هــذه الفرصة، 
فإضافــة إلى أن مشــروع الواتر جاردن 
تصميــم  وذو  مميــز  مشــروع  ســيتي 

المشــاريع  أهــم  مــن  يعتبــر  فهــو  فريــد 
التطويريــة فــي البحريــن ويتمتع ببنية 
تحتيــة متكاملــة ويشــتمل علــى جميــع 
المواصفــات والمعاييــر المطلوبــة. نحن 
ســعداء لوجودنــا ضمــن هــذا المشــروع 
المميــز وأكثــر مــا جذبنــا بواتــر جــاردن 
ســيتي أنــه منطقة ســياحية يقــام فيها 
العديــد مــن الفعاليات وتســتقطب عدد 
كبير جدا من الزوار اضافة الى سلســلة 
المقاهي والمطاعم التي تحظى بنســبة 

كبيرة من الزبائن”.
قبــل  والتشــييد  البنــاء  أعمــال  ســتبدأ 
نهايــة العــام ويتوقــع أن تكتمــل أعمــال 
البنــاء خــال عاميــن ونصــف. ويضــم 
البرج 364 شــقة واستوديو تتراوح من 
غرفة الى ثاث غرف نوم وقد تم حجز 

االستوديوهات بالكامل.

أصــدرت مؤسســة التنظيــم العقــاري تعميــم 
ومكاتــب  العقاريــة  الشــركات  جميــع  إلــى 
الوساطة العقارية العاملة في الباد بضرورة 

تلبية متطلب بيان “حالة الترخيص”.
إذ جــاء فــي التعميــم أنــه يتعيــن علــى جميع 
المرخص لهم إضافة بيان لـ”حالة الترخيص”، 
المراســات  جميــع  علــى  واضــح،  بخــط 
وجميــع  اإللكترونــي  والموقــع  واإلعانــات 
المنشــورات في وسائل التواصل االجتماعي 
والمســتندات الصــادرة عنــه وعلــى بطاقــات 

الزيارة والمطبوعات.
وأشــار التعميم أن هذه الخطوة تأتي حرصًا 
مــن مؤسســة التنظيم العقاري المســتمر على 
حقــوق  وضمــان  العقــاري  القطــاع  تطويــر 
جميــع أصحــاب المصلحــة، بموجــب القانون 
رقــم )27( لســنة 2017 بشــان تنظيــم القطاع 

العقاري، وبناء على ما ورد في المادة )4( من 
مهام المؤسســة وصاحياتها وباألخص البند 
5 )أ( الذي ينص على صاحية المؤسسة في 
تحديــد “ قواعــد واجــراءات منــح وتجديــد 
تراخيــص أنشــطة القطــاع العقــاري وفئاتهــا 
والشــروط التي تســري بشــأن كل منها ومدة 
األمــور  وكافــة  التراخيــص  هــذه  ســريان 

المتعلقة بها”.

زياد جناحي

على جميع المراسات والمنشورات والموقع اإللكترونيمــن خــال برجهــا الســكني ســبايرل بكلفــة 25 مليــون دينــار
“العقاري” تأمر بتدوين “حالة الترخيص”“أوركيد” تنضم لمطوري “واتر جاردن سيتي”

الجوائز التي حصلت عليها “إدامة”
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 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 0.052  BD 250WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004888

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 0.499  BD 9,000COM

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

النويدرات

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L004927

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

1677 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

 

 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 
اعالن رقم )82562( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الماشي للتجارة ذ.م.م

القيد: 106209

 تاريخ: 20/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )82507( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة داس للمعادن 
ش.ش.و لمالكها محمود ناصر حسين مير

القيد: 2-50920

 تاريخ: 19/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-74529( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة معالم االرض للتجارة 
والمقاوالت - شركة تضامن بحرينية

القيد: 126609

 تاريخ: 23/6/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصح���اب ش���ركة الماش���ي للتج���ارة ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القي���د رقم 

106209، طالبي���ن تغيير االس���م التجاري من  ش���ركة الماش���ي للتج���ارة ذ.م.م الى 

شركة مطاعم أريز ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة اصحاب ش���ركة داس للمعادن ش.ش.و لمالكها محمود ناصر حسين مير، 
المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 50920، طالبين تغيير االس���م التجاري من  ش���ركة 
داس للمعادن ش.ش.و لمالكها محمود ناصر حس���ين مير الى ش���ركة انير س���تريم 

ش.ش.و
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة اصح���اب ش���ركة معال���م االرض للتج���ارة والمق���اوالت - ش���ركة تضام���ن 
بحريني���ة، المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 126609، طالبين تغيير االس���م التجاري 

بالغة االنجليزية من
Maalem Alardh Trading and Contracting Co. - Bahraini Partnership
Land Mark Trading and Contracting Co. - Bahraini Partnership الى

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-83819( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا ورثة يوس���ف عبدهللا محم���د علي   بطل���ب تحويل المح���ل التجاري 
التالي: إلى السيد رمزي يوسف عبدهللا محمد علي العوضي

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

رقم القيد

1-11227
االسم التجاري

يوسف عبدهللا محمد علي

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة معادن سبأ المحدودة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 118867

بناء على قرار الش���ركاءفي ش���ركة معادن س���بأ المحدودة ذ.م.م  المسجلة بموجب 
القيد رقم 118867، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  محمد حميد مقبل 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 33082121 )973+(
RAQEEB.NSMA@gmail.com :البريد االلكتروني

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  

إليها السادة مؤسسة شركة شركة العاصمة لتجارة المواشي ش.م.ب مقفلة 

والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 46967-1، طالبين تحويل الش���كل القانوني 

للش���ركة المذك���ورة إل���ى ش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة برأس���مال وق���دره 

250٫000 مائتان وخمسون الف دينار بحريني، بين كل من: 

1. عبدالسالم عبدهللا علي البقالي

2. عبدهللا علي مكي البقالي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2018

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 1-46967 

 تاريخ: 23/6/2019
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939
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international
@albiladpress.com

اإلمارات: ال حل للتوترات 
في الخليج إال سياسيا

أكد وزير الدولة اإلماراتي للشؤون 
الخارجية اإلماراتية، أنور قرقاش، أمس 
األحد، أنه ال يمكن معالجة التوترات في 

الخليج إال عبر الطرق السياسية.
وأوضح “قرقاش” أن األزمة التي شكلت 

منذ فترة طويلة اهتماما جماعيا، تتطلب 
بشكل رئيس وقف التصعيد، وإيجاد حلول 

سياسية من خالل الحوار والمفاوضات.
وطالب قرقاش في تغريدة له عبر حسابه 

في تويتر، األصوات اإلقليمية بتحقيق 
حلول مستدامة.

وكان “قرقاش” أكد قبل أيام أن االعتداء 
على ناقالت النفط في خليج عمان 

واستهداف مطار أبها في السعودية يعد 
تطورا مقلقا.

بومبيو يتوجه إلى السعودية واإلمارات لبحث التوتر مع طهران

ترامب: لم أتراجع عن ضرب إيران بل أرجأت التنفيذ

أكــد الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامــب، أمــس األحد، أنه لم يبعث “برســالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم”. وأفادت تقارير إخبارية بأن ترامب أرســل رســالة إلى 
طهران عبر ُعمان لتحذيرها من ضربة عسكرية، الخميس، عقب قيام إيران بإسقاط طائرة أميركية مسيرة )درون(.

قنــاة  مــع  مقابلــة  فــي  ترامــب  وقــال 
“إن بــي ســي”: “أعتقــد بــأن إيــران تريد 

التفاوض والتوصل التفاق”.
وفــي إشــارة إلــى قضيــة مقتــل جمــال 
للشــبكة  ترامــب  صــرح  خاشــقجي، 
األميركية أن القضية “خضعت لتحقيق 

مكثف بالفعل”.
الرئيــس  أوضــح  ســابق،  وقــت  وفــي 
األميركــي أنــه لــم يتراجــع عــن قــراره 
بشأن الضربة األميركية على إيران، بل 

أرجأ األمر فقط.
نشــرها  تغريــدة  فــي  ترامــب  وقــال 
“لــم أتراجــع عــن الضربــة  عبــر تويتــر، 
النــاس  قــط.  إيــران  ضــد  العســكرية 
غيــر  بطريقــة  المعلومــات  يتناولــون 
دقيقــة، فقط قمت بتأجيل الضربة في 

الوقت الحالي”.

“هجوم سيبراني”

وافــق  قــد  األميركــي  الرئيــس  وكان 

علــى هجوم ســيبراني أدى إلى تعطيل 
أنظمة الكمبيوتر اإليرانية المستخدمة 
فــي إطــالق صواريــخ وقذائــف، رغــم 
ردا  عســكري  هجــوم  عــن  تراجــع  أنــه 
على إســقاط طائرة اســتطالع أميركية 
بــدون طيــار، الخميــس، وفــق صحيفة 

“واشنطن بوست”.
ووفقــًا لـ”مطلعين” نقلت عنهم صحيفة 
فقــد  األميركيــة،  بوســت”  “واشــنطن 
التــي  اإللكترونيــة”،  “الضربــات  كانــت 
شــنها ليلــة الخميــس أفــراد مــن قيــادة 
القوات الســيبرانية األميركية، “ُيشتغل 
لــم يكــن منــذ  إن  أســابيع  عليهــا” منــذ 

شهور.

“عقوبات قوية”

إن  ترامــب،  قــال  أخــرى،  جهــة  مــن 
ســتفرض  جديــدة  قويــة  عقوبــات 
علــى إيــران، اليــوم االثنيــن، وذلــك بعد 
ســاعات من تأكيده أنه في حال تخلى 

اإليرانيــون عن برنامجهــم النووي فإنه 
سيكون “أفضل أصدقائهم”.

وكتــب الرئيــس األميركــي عبــر موقــع 
إضافيــة  عقوبــات  “ســنفرض  تويتــر 
مشــددة على إيران االثنين”، مضيفا “ال 

يمكن إليران أن تملك أسلحة نووية”.
وأوضــح أنــه “ال يمكــن إليــران امتــالك 
أســلحة نووية! في ظــل خطة )الرئيس 
الســابق بــاراك( أوبامــا الفظيعــة، كانــوا 
فــي طريقهــم إلــى النــووي في ســنوات 
قليلــة، والوضــع الحالــي غيــر مقبــول. 
نحــن نضع عقوبات إضافية كبيرة على 

إيران يوم االثنين”.

“تحالف استراتيجي” 

أعلــن وزير الخارجيــة األميركي، مايك 
بومبيــو، أنــه ســيتوجه إلــى الســعودية 
إيــران،  واإلمــارات، لبحــث األزمــة مــع 
تحالــف  فــي  “أننــا  علــى  والتأكيــد 

استراتيجي” مع الحلفاء.
وقــال للصحافييــن قبــل فتــرة وجيــزة 
“ســنتحدث  واشــنطن:  مغادرتــه  مــن 
عــن كيفيــة التأكــد مــن البقــاء جميعــا 
علــى الخــط نفســه، وكذلــك عــن كيفية 
تشــكيل تحالــف عالمــي” بشــأن إيــران. 
وأوضــح أنه ســيزور البلدين “الحليفين 
القريبيــن” فــي طريقــه إلــى الهند حيث 

يبدأ زيارة غدا الثالثاء.
وأعرب بومبيو عن “اســتعداد واشنطن 
شــروط  دون  إيــران  مــع  للتفــاوض 
أيــن  يعرفــون  “هــم  مضيفــا  مســبقة”، 

يجدوننا”.
التواصــل  “نعتــزم  بيــان:  وأضــاف فــي 

عندما يحين الوقت الصحيح”.
عندمــا  طهــران  أن  بومبيــو  وأوضــح 
وتقابــل  العنــف  عــن  “التخلــي  تقــرر 
دبلوماسيتنا بدبلوماسيتها فإنها تعرف 

كيف تتواصل معنا”.

واشنطن ـ وكاالت

أبوظبي ـ وكاالت

مايك بومبيو قبيل توجهه إلى السعودية واإلمارات

واشنطن ـ وكاالتاسطنبول ـ وكاالتنواكشوط ـ وكاالت

أعلــن المرشــح فــي االنتخابات الرئاســية الموريتانيــة، محمد ولد الغزوانــي، فوزه في 
االنتخابات بعد تجاوزه عتبة الـ50 % في الدورة األولى.

مــن هيئــة االنتخابــات، إن  وقــال مصــدر 
الغزوانــي تجــاوز العتبة بنحو نصف نقطة 
األصــوات.  مــن   %  80 فــرز  بعــد  مئويــة 
الغزواني الذي شــغل منصــب وزير الدفاع 
وقائــد الجيش ســابقا، أعلن عــن فوزه في 
حضــور الرئيــس الحالــي المنتهيــة واليتــه 

محمد ولد عبدالعزيز.
علــى  المعارضــة  احتجــت  جهتهــا،  مــن 
اإلعــالن، وهــي التي كانت قــد حذرت في 
سابق من أن أي حسم دون الذهاب لجولة 

اإلعادة ســيعني حصول تزوير واســع 
في االنتخابات.

األوليــة  النتائــج  وكانــت 
الرئاســية  لالنتخابــات 
جــرت  التــي  الموريتانيــة، 

أظهــرت  قــد  األحــد،  أمــس 
ولــد  محمــد  المرشــح،  تقــدم 

الســابق  الدفــاع  وزيــر  الغزوانــي،  الشــيخ 
الــذي يحظــى بدعــم الرئيــس محمــد ولــد 
وأفــادت  المــواالة.  وأحــزاب  العزيــز  عبــد 
المواقــع  نشــرتها  التــي  األوليــة  النتائــج 
اإلخباريــة المحلية، بعــد فرز أصوات 186 
مكتبــًا انتخابيــًا مــن أصــل 3861، حصول 
الغزوانــي علــى 96728 أي نســبة 51.925 
% مــن األصــوات، يليــه مرشــح المعارضة 
ســيد محمــد بوبكر، الــذي حاز علــى تأييد 
34785 ناخبــًا، أي نســبة %18.673، فيمــا 
اعبيــدي  الــداه  بيــرام  المرشــح  حــل 
ثالثــًا بـــ 30557 أي %16.404، ّمــا 
المرشــح كان حاميــدو بابا، فقد 
فــي  الرابعــة  المرتبــة  احتــل 
بعــد  النتائــج األولّيــة  هــذا 
16248 أي  حصولــه علــى 

نسبة 8.722 %.

اعتبــر مرشــح المعارضــة التركيــة أكــرم إمــام أوغلو أمــس األحــد أن فوزه في 
انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول يشكل “بداية جديدة بالنسبة إلى تركيا”.

بعدمــا  للصحافييــن  أوغلــو  إمــام  وصــرح 
وجه صفعة قوية إلى الرئيس رجب طيب 
إردوغــان عبــر الفوز على مرشــحه بن علي 
يلديريــم أن “هــذه االنتخابــات تعنــي فتح 
صفحة جديدة. إنها تشكل بداية جديدة”.

وكانت “سي إن إن ترك” أفادت بأن مرشح 
إمــام  أكــرم  الجمهــوري،  الشــعب  حــزب 
أوغلــو، متقدم فــي إعادة انتخابــات بلدية 
اســطنبول بواقــع 53.6 % مقابــل 45.4 % 
لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بعد 

إحصاء 94.5 % من األصوات.
وأقر مرشــح الحــزب الحاكم بن 

علــي يلدريــم بهزيمته، وهنأ 
منافســه مرشــح المعارضة 
عــن  وعبــر  أوغلــو،  إمــام 
أملــه فــي أن يخدم المدينة 

جيدا.

وفــي أول كلمــة لــه بعــد الفــوز، اعتبــر إمام 
يشــكل  اســطنبول  فــي  فــوزه  أن  أوغلــو 
“بدايــة جديــدة” لتركيا. وكانــت انتهت في 
اســطنبول  بلديــة  لرئاســة  اإلعــادة  جولــة 
المدينــة  ناخبــي  مــن  كبيــر  إقبــال  وســط 
الرئيســيين  للمرشــحين  التصويــت  علــى 
العدالــة  يلدريــم، مرشــح حــزب  علــي  بــن 
أوغلــو،  إمــام  وأكــرم  الحاكــم،  والتنميــة 
مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض. 
وبــدأت عمليــات فرز األصوات فــور انتهاء 
النتائــج  تصــدر  أن  علــى  التصويــت 
وبحســب  اليــوم.  مســاء  األوليــة 
الهيئــة العليــا لالنتخابــات، فقــد 
تجــاوز عدد الذيــن يحق لهم 
انتخابــات  فــي  التصويــت 
االحــد 10مالييــن ونصــف 

المليون ناخب.

أرســل الكونغــرس األميركــي خطابًا إلى المدعي العام بــوزارة العدل األميركية 
بشــأن التراخــي الذي يشــهده الكونغــرس من وزارة العدل فــي التعامل مع قناة 
الجزيرة القطرية وقانونية وضعها وعملها داخل الواليات المتحدة األميركية. 

وطالب الخطاب الذي وقعه عدد من أعضاء 
األميركييــن  والنــواب  الشــيوخ  مجلســي 
تحــت  القطريــة  الجزيــرة  قنــاة  بتســجيل 
“قانــون فــارا” وتصنيفها كعميل أجنبي تابع 
لحكومــة دولــة أجنبيــة يعمــل للتأثيــر علــى 
السياســة األميركية والــرأي العام األميركي 

طبقًا لتوجهات هذه الدولة وقناعاتها. 
الجزيــرة  قنــاة  وضــع  الخطــاب  وشــرح 
كمنظمــة عالميــة تعمل في عشــرات الدول، 

بما في ذلك الواليات المتحدة، وتصل 
إلــى مئــات المالييــن مــن الناس 

العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي 
وأضــاف الخطــاب أن القناة 
بموجــب  تأسســت  التــي 

عــام  فــي  قطــري  ميثــاق 
١٩٩٦، هــي مؤسســة مملوكــة 

وممولــة مــن الدولــة القطريــة؛ وهكــذا، فإن 
الجزيــرة ليســت فقط أصــالً أجنبيــًا، ولكنها 
مملوكة أيضًا لوكيل أجنبي - حكومة قطر. 
وقــال المشــرعون األميركيــون أن العديد من 
أفــراد األســرة الحاكمــة فــي قطــر قــد شــغلوا 
أنــه  الجزيــرة، مضيفيــن  مناصــب عليــا فــي 
بالنظــر إلــى أن أفــراد األســرة الحاكمــة هــم 
المسؤولون عن إدارة الشبكة اإلعالمية، فمن 
األرجح أن الحكومة القطرية تؤكد سيطرتها 
التحريريــة علــى المحتــوى والوســائط 
التي تقدمها كأداة مراسلة للحكومة 
مــن  الخطــاب  وحــذر  القطريــة. 
الموجــه  اإلعالمــي  المحتــوى 
الــذي تقدمــه قنــاة الجزيــرة 
التــي تظهر جماعــة اإلخوان 

المسلمين في ضوء معتدل.

الكونغرس يطالب بإخضاع “الجزيرة” لقانون فارافوز إمام أوغلو مجدداً في انتخابات اسطنبولولد الغزواني يعلن فوزه برئاسة موريتانيا
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دبي ـ العربية نت

الخرطوم ـ وكاالت

أفــاد مراســل “العربيــة”، مســاء أمــس، بوقــوع 7 إصابــات ووفاة مقيم ســوري في 
هجوم بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية.

وصــرح المتحدث الرســمي باســم قوات 
فــي  الشــرعية  دعــم  “تحالــف  التحالــف 
اليمــن” العقيــد الركن تركــي المالكي، أنه 
عنــد الســاعة )21:10( بالتوقيت المحلي 
من مســاء أمس وقع هجوم إرهابي من 
الميليشــيا الحوثية اإلرهابية المدعومة 

من إيران بمطار أبها الدولي.
أن  المالكــي  العقيــد  وأوضــح 
الهجــوم اإلرهابــي نتــج عنــه قتيــل 
وإصابــة  الســورية،  الجنســية  مــن 
بيــان  إصــدار  )7( مدنييــن، وســيتم 

إلحاقي عن هذا العمل اإلرهابي.

الرئيــس  عــن  الدفــاع  هيئــة  قــررت 
البشــير  عمــر  الســابق  الســوداني 
إيــداع طلــب اســتئناف علــى التهــم 
التــي وجهتهــا لــه النيابــة، والمتعلقة 
غيــر  والثــراء  أجنبــي  نقــد  بحيــازة 

المشروع.
بــأن  االحــد  أمــس  الهيئــة  وأفــادت 
النيابــة  لوكيــل  االســتئناف ســيقدم 
اإلجــراءات  قانــون  وفــق  األول 
الجنائيــة الذي يمنح أســبوعا واحدا 

ال  البشــير  أن  مؤكــدة  لالســتئناف، 
يواجــه تهمــا أخــرى عــدا تلــك التــي 

أخطر بها.
وقــال مصدر مــن هيئة الدفــاع، إلى 
أن األمــوال محــل االتهــام ال تؤخــذ 
المشــروع  غيــر  الثــراء  فــي  كبينــة 
للخزينــة  أعيــد  المــال  أن  باعتبــار 
الرئيــس  حــق  مــن  أن  كمــا  العامــة، 
المعــزول االحتفاظ بأمــوال بعمالت 

مختلفة.

قتيل و7 جرحى في استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة

هيئة الدفاع عن عمر البشير تطلب االستئناف

دبي ـ وكاالتالقاهرة ـ وكاالت

بلدانهــم  التــزام  العــرب  الماليــة  وزراء  أعلــن 
موازنــة  لدعــم  ماليــة  أمــان  شــبكة  بتفعيــل 
دوالر  مليــون  بـــ100  الفلســطينية  الحكومــة 
شــهريا. وذكــرت وكالــة “معــا”، أن آليــة الدفــع 
العامــة  األمانــة  خــالل  مــن  ســواء  ســتكون 
الماليــة  وزارة  لحســاب  مباشــرة  أو  للجامعــة 
الفلســطينية، “لمواجهــة الضغوطات واألزمات 

المالية التي تتعرض لها”.
بيــان عقــب  فــي  العــرب  الماليــة  وأكــد وزراء 
ختــام اجتماعهــم الطــارئ امــس االحــد بمقــر 
األمانــة العامــة للجامعة، الدعــم العربي الكامل 
لحقوق دولة فلسطين السياسية واالقتصادية 
السياســي  اســتقاللها  وضمــان  والماليــة 

واالقتصادي والمالي.
إدانتهــم  عــن  العــرب  الماليــة  وزراء  وأعــرب 
الشــعب  ألمــوال  اإلســرائيلية  لـ”القرصنــة 
الفلســطيني” داعيــن المجتمع الدولــي إلدانتها 
والضغــط علــى الحكومــة اإلســرائيلية لوقــف 
الفلســطينية  األمــوال  القرصنــة وإعــادة  هــذه 

كاملة غير منقوصة.
الــدول األعضــاء  العــرب  ودعــا وزراء الماليــة 
فــي  ماليــة  بمبالــغ  ميســرة  قــروض  لتقديــم 
مــع  الثنائــي  باالتفــاق  الماليــة،  األمــان  شــبكة 
دولة فلســطين ومواصلة تقديــم الدعم المالي 
البنيــة  مشــاريع  لدعــم  الميســرة  القــروض  أو 

التحتية والتنموية لفلسطين.
التمويــل  ومؤسســات  الصناديــق  دعــوا  كمــا 

العربيــة،  البنــوك والمصــارف  العربيــة وكذلــك 
إلى المساهمة في شبكة األمان المالية بتقديم 

القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق.
ضــرورة  علــى  العــرب،  الماليــة  وزراء  وشــدد 
بيــن  والتعــاون  التنســيق  وتعزيــز  تشــجيع 
المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية 
العربيــة والمؤسســات الماليــة الحكومية وغير 

الحكومية الفلسطينية.

اليمــن،  حــول  الرباعيــة  اللجنــة  أدانــت 
واإلمــارات،  الســعودية،  مــن  والمشــكلة 
مــا  المتحــدة،  والواليــات  وبريطانيــا، 
تضــرب  التــي  إيــران  بأنشــطة  وصفتــه 
اســتقرار الشــرق األوســط، داعيــة كذلــك 
جماعــة “أنصــار هللا” )الحوثييــن( اليمنيــة 

لتيسير وصول المساعدات اإلنسانية.
نشــرته  بيــان  بحســب  اللجنــة،  وأعربــت 
وزارة الخارجيــة البريطانيــة عبــر موقعها 
مســاء األحــد، عــن قلقهــا حيــال التوترات 
والمخاطــر  المنطقــة  فــي  المتصاعــدة 
“التي تشــكلها األنشــطة اإليرانية الضاربة 
اليمــن  فــي  والســلم  واألمــن  لالســتقرار 
والمنطقــة، بمــا فــي ذلــك الهجمــات علــى 
ناقــالت النفــط فــي الفجيرة فــي 12 مايو 
وفي خليج عمان في 13 يونيو )الجاري(”.
الممارســات  تلــك  مثــل  إن  البيــان  وقــال 
“تهدد الممرات المائية الدولية التي نعتمد 
عليهــا للشــحن، وندعــو إيــران لوقــف تلك 

التحركات التي تهدد استقرار المنطقة”.
وأشارت اللجنة إلى التوتر األخير المتمثل 
الســعودية  علــى  الحوثييــن  بهجمــات 
مســتخدمين صواريخ وطائرات ُمســّيرة، 
علــى  ودانــت  والتجهيــز،  الصنــع  إيرانيــة 
نفــذه  الــذي  الهجــوم  الخصــوص  وجــه 
الحوثيــون على مطــار أبها المدني بتاريخ 
12 يونيو الذي نتج عنه إصابة 26 مدنيًا.

كمــا أعربــت الــدول األربــع عن قلقهــا إزاء 
وقــف  العالمــي  الغــذاء  برنامــج  إعــالن 
مســاعداته بشــكل تدريجي باليمن بسبب 
تدخل جماعة “أنصار هللا”، وعلقت، “ندعو 
الحوثييــن للوقــف الفــوري لكافــة القيــود 
توصيــل  وضمــان  اإلغاثــة  وكاالت  علــى 
المســاعدات المنقــذة للحيــاة للمحتاجيــن 

في اليمن”.

النشاط اإليراني يزعزع السالم واألمن في المنطقةأجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في القاهرة

اإلســرائيلية” “القرصنــة  يدينــون  العــرب  الماليــة  عبــرت عن قلقها حيال التوترات المتصاعدة في المنطقةوزراء 

“رباعية اليمن” تشدد على خطر إيرانشهــريــا لفلسطيـــن 100
مليــــون دوالر



الجزائر ـ أ ف ب

أصــدر القضــاء الجزائــري، أمــس األحــد، أمــرا بحبــس 19 متظاهــرا أوقفــوا جميعا خالل 
تظاهرات الجمعة التي أعقبت إعالن قيادة الجيش منع التظاهر بغير العلم الجزائري.

وقــال رئيس الرابطــة الجزائرية للدفاع عن 
حقــوق االنســان، نــور الديــن بــن يســعد، إن 
قاضــي التحقيــق بمحكمــة ســيدي امحمــد 
)الجزائــر العاصمــة(، أمر بحبس 13 شــخصا 
بتهمة المســاس بسالمة وحدة الوطن طبقا 

للمادة 79 من قانون العقوبات”.
ويمكن أن تصل العقوبة بحسب هذه المادة 
إلــى عشــر ســنوات ســجنا، وفــق مــا نقلــت 

فرانس برس. 
وأشــار المحامي كريم حّدار إلى أن خمســة 
الحبــس  إيداعهــم  تــم  آخريــن  أشــخاص 
الــواد  بــاب  محكمــة  فــي  أيضــا  المؤقــت 
بالعاصمة، بالتهمة نفســها. وأورد التلفزيون 

الحكومي، أن جميع المتهمين أوقفوا “أثناء 
نــزع قــوات األمــن للرايــات غيــر الوطنيــة”، 
يوم الجمعة، بمناســبة التظاهرة األسبوعية 

بالعاصمة الجزائرية.

وذكر التلفزيون أن قاضي التحقيق  «
لدى محكمة بجاية )165 كلم شرق 

الجزائر( أمر بوضع شخص رهن 
الحبس الموقت بتهمة “تمزيق 

الراية الوطنية” خالل مسيرة 
الجمعة في المدينة. وتجمع قرابة 
مئتي شخص أمام محكمة سيدي 

امحمد، وهم يرددون شعارات 
“سئمنا من هذه السلطة، سئمنا 

من الجنراالت”.

سيول - أ ب

ذكــرت وكالــة األنبــاء الكوريــة الشــمالية، أمــس األحــد، أن الرئيــس دونالــد ترامب بعث 
برســالة “ممتــازة” إلــى الزعيم الكوري الشــمالي كيم يونغ أون، ونقلــت عن كيم قوله إنه 

“سيفكر فيها بجدية”.

ورفــض البيــت األبيــض تأكيــد مــا إذا كان 
ترامب قد أرسل خطابًا إلى كيم أم ال.

ونشــرت وســائل إعالم حكومية في كوريا 
الشــمالية يوم األحد صــورة ثابتة قيل إنها 
تظهــر كيم يونــغ أون، وهو يقرأ رســالة من 
الرئيــس ترامــب، قائــالً: “إن الرســالة ذات 
محتــوى ممتــاز”. وأضافــت وكالــة األنبــاء 
المركزيــة الكورية أنه “تقديرًا لملكة الحكم 
السياســي والشجاعة االســتثنائية للرئيس 
ترامــب، قــال كيــم يونــغ أون إنــه ســيفكر 
جديا في المحتوى المثير لالهتمام”. وجاء 
التقريــر بشــأن خطاب ترامب بعــد أيام من 

قمــة كيــم مــع الرئيــس الصيني الزائر شــي 
جيــن بينــغ، والتــي قال خبــراء إنهــا أبرزت 
بــزوغ الصيــن كالعب رئيســي فــي الجهود 

الدبلوماسية لحل األزمة.

وذكرت وسائل اإلعالم الكورية  «
الشمالية أن كيم وشي ناقشا 

الوضع السياسي المحيط بشبه 
الجزيرة الكورية، وتوصال إلى إجماع 

غير محدد بشأن قضايا مهمة. ومن 
المتوقع أن يجتمع شي مع ترامب 
في اليابان األسبوع المقبل، ويقول 

محللون إنه قد ينقل إليه رسالة من 
كيم حول المفاوضات النووية.

بيروت ـ أ ف ب

أسفرت غارات شنها سالح الجو السوري أمس األحد عن مقتل خمسة مدنيين 
علــى األقــل، بينهــم قاصــران، فــي محافظــة إدلــب الواقعــة شــمال غرب ســوريا 

والتي تتعرض لقصف شديد، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

وبلغت حصيلة قتلى الغارات التي شنها 
النظــام علــى هذه المنطقة منــذ األربعاء 

أكثر من 60 مدنيًا، بحسب المرصد.
فــي  األحــد  الخمســة  المدنيــون  وُقتــل 
الغــارات التــي شــنها الطيــران الســوري 
علــى قرية في منطقــة جبل الزاوية في 
جنــوب محافظــة إدلــب، وفًقــا لمــا ذكــر 
المرصــد والــذي أشــار كذلك إلــى إصابة 
تســعة اشــخاص بجروح. وكثف النظام 
الســوري وحليفتــه روســيا منــذ أواخــر 
إدلــب  لمحافظــة  اســتهدافهما  أبريــل 
والمناطــق المتاخمــة لها فــي محافظات 

حلب وحمــاة والالذقية، والتي تســيطر 
)الــذراع  الشــام  تحريــر  هيئــة  عليهــا 

السورية لتنظيم القاعدة سابقا(.

وتخضع المنطقة المستهدفة  «
الحدودية مع تركيا التفاق روسي-

تركي ينّص على إقامة منطقة 
منزوعة السالح تفصل بين قوات 

النظام والفصائل الجهادية 
والمقاتلة، لم يتم استكمال 

تنفيذه لرفض هذه الفصائل 
االنسحاب. وتّتهم دمشق أنقرة 

الداعمة للفصائل بالتلكؤ في 
تنفيذ االتفاق.

إيقاف متظاهرين بسبب 
رايات “غير وطنية”

كيم تلقى رسالة 
“ممتازة” من ترامب

مقتل 5 مدنيين في 
غارات للنظام على إدلب

تقرير للحكومة األميركية يدين معاملة الهند للمسلمين

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

كشــف التقريــر الســنوي لحكومة الواليات المتحدة حول الحريــة الدينية في العالم 
أن العنف المستهدف للمسلمين ما زال مستمرا في الهند، مؤكدا أن اعتداءات ضد 

معتنقي الديانة تكررت طوال سنة 2018.
وأكدت الوثيقة التي نشرتها صحيفة “ إندبندنت” البريطانية، أن “هجمات غوغائية 
من قبل مجموعات هندوســية متطرفة ضد األقليات، خاصة المســلمين، اســتمرت 
طوال السنة، احتجاجا على بيع الضحايا أو قتل بقر وثيران”، مضيفة أن السلطات 

الهندية “وفرت في أحيان كثيرة الحماية لمرتكبي أعمال العنف”.
وتناول التقرير اغتيال الطفلة المسلمة، أسيفا بانو، في يناير 2018 بتواطؤ مزعوم 

مع ضباط شرطة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في البالد وقتها.
وجــاء فيــه أن 4 من رجال الشــرطة وآخرين اختطفوا الطفلــة واقتادوها إلى معبد 
مجــاور واغتصبوهــا وقتلوها بهدف ترهيب المجتمع المســلم البدوي وإرغامه على 

مغادرة المنطقة”.
كما أشار التقرير إلى أن العنف الذي يتعرض له المسلمون يشمل أيضا تغيير أسماء 
المــدن والبلــدات التــي تحمــل خلفيــة مســلمة، ويقول ناشــطون إن هــذه الخطوات 

تهدف إلى “محو إسهام المسلمين في تاريخ الهند”.

دمشقبيونغ يانغالجزائر

حــذر مستشــار األمــن القومــي فــي البيت األبيض جــون بولتون طهران أمس األحد من إســاءة تفســير قــرار الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بإلغاء الضربة االنتقامية على إيران في اللحظة األخيرة على أنه “ضعف”.

وقــال بولتــون قبــل اجتماعــه مــع رئيس 
نتنياهــو  بنياميــن  اإلســرائيلي  الــوزراء 
فــي القــدس “يجــب أال تخطــئ إيــران أو 
أي جهــة أخــرى معاديــة باعتبــار التعقــل 
وضبــط النفــس األميركييــن ضعفــا”، بعد 
يوميــن علــى إلغــاء ضربــات علــى إيــران 
ردا علــى إســقاط طهران طائــرة أميركية 

مسّيرة الخميس.
وأضــاف “جيشــنا أعيد بنــاؤه وهو جاهز 

لالنطالق”.
إســرائيل  يــزور  الــذي  بولتــون  وأشــار 
لحضــور اجتمــاع ثالثــي مقــرر منذ وقت 
مــع نظيريــه اإلســرائيلي مئيــر بن شــبات 
والروســي نيكــوالي باتروشــيف، إلــى أن 
تجعــل  المنطقــة  فــي  الحاليــة  الظــروف 

محادثاتنا تأتي في الوقت المناسب”.
وفرضت واشــنطن سلسلة عقوبات على 
طهران بعد انســحاب ترامب من االتفاق 
والقــوى  إيــران  بيــن  التاريخــي  النــووي 

الكبرى العام الماضي.
عــن  اإلعــالن  “نتوقــع  بولتــون  وقــال 
العقوبــات الجديــدة التــي أشــار الرئيــس 

إليها اليوم اإلثنين، ترقبوا”.
مــن جانب آخر، حض المبعوث األميركي 
فــي  هــوك،  برايــان  إليــران،  الخــاص 
الكويــت، أمــس األحــد، دول العالــم علــى 
الضغــط علــى إيــران “لخفــض التصعيد”، 
مؤكــدا أن بــالده ال تســعى لنــزاع مســلح 

ضد الجمهورية اإلسالمية.
وقال هوك للصحافيين في ختام لقاء مع 

مســؤولين كويتييــن: “نشــجع كل الــدول 
الدبلوماســية  جهودهــا  اســتخدام  علــى 
التصعيــد  خفــض  علــى  إيــران  لحــض 
بالدبلوماســية”.  الدبلوماســية  ومقابلــة 
وشدد المبعوث األميركي على أن “تعزيز 
األمــن مــن أهــم أولويــات التعــاون بيــن 

أميركا والكويت”.
وأشــار إلــى أن “القــوات األميركيــة فــي 

الكويت تسهم في تعزيز أمن المنطقة”.
وأثنــى هــوك على “العمل الذي تم تنفيذه 
مؤخــرا في مجلس األمن بشــأن التعامل 

مع إيران”.
ويقــوم هــوك بجولــة في منطقــة الخليج 
لتبادل المعلومات في ظل توتر متصاعد 

بين واشنطن وطهران.

عواصم ـ وكاالت

بولتون يحذر إيران من اعتبار “التعقل” األميركي “ضعفا”
التصعيد لــخــفــض  ــران  طـــهـ ــى  ــل ع دولــــي  بــضــغــط  ــب  ــال ــط ي ــوك  ــ ه بـــرايـــان 

الخرطوم ـ وكاالتأديس أبابا ـ وكاالت

فــي  االحــد  أمــس  األحــداث  تســارعت وتائــر 
محــاول  عــن  الحكومــة  إعــالن  بعــد  إثيوبيــا، 
انقــالب فاشــلة في واليــة أمهرة شــمال غربي 
إثيوبيــا  البــالد. وأعلــن مكتــب رئيــس وزراء 
آبــي أحمــد أن رئيــس أركان الجيــش الجنــرال 
حارســه  يــد  علــى  قتــل  ميكونيــن،  ســياري 
إثــر محاولــة إنقالبيــة فــي واليــة  الشــخصي 
أمهــرة شــمال غربــي البــالد. وقبل ذلــك، قالت 
أمهــرة  واليــة  حاكــم  إن  حكوميــة  مصــادر 
أمباتشــو ميكونــن ومستشــاره لقيــا مصرعهما 
بعــد تعرضهمــا لهجــوم فــي مكتبيهمــا خــالل 

المحاولة االنقالبية في والية أمهرة.
فيمــا ذكــر التلفزيــون الحكومــي اإلثيوبــي أن 
الجنــرال أســامنيو تســيجي، الــذي كان يتولى 
منصــب رئيــس جهــاز األمــن فــي واليــة أمهرة 
كان وراء محاولــة االنقــالب التــي قتــل فيهــا 

اثنان من كبار المسؤولين.
وكان آبــي أحمــد قــد قــال في كلمــة ألقاها عبر 
التلفزيــون الوطنــي وظهــر فيهــا مرتديــا البزة 

لقــوا  المســؤولين  مــن  “عــددا  إن  العســكرية، 
عاصمــة  دار  بحــر  علــى  هجــوم  فــي  حتفهــم 
فــي  منصبــه  توليــه  ومنــذ  أمهــرة”.  منطقــة 
أبريــل 2018 بعد عامين مــن االضطرابات في 
إثيوبيا، يحاول رئيس الوزراء اإلصالحي آبي 
أحمــد تعزيز الديموقراطيــة في البالد. وخلف 
آبي أحمد، هايلي مريم ديسالين الذي استقال 
على خلفية انشقاقات متزايدة وسط “الجبهة 

الديمقراطية الثورية للشــعب اإلثيوبي”، وبعد 
المعاديــة  التظاهــرات  مــن  ســنتين  مــن  أكثــر 
 58 قتــل  الماضــي،  ســبتمبر  وفــي  للحكومــة. 
شــخصا علــى األقــل، معظمهــم مــن األقليــات 
العرقية بالقرب من العاصمة أديس أبابا، بينما 
نــزح 250 ألــف شــخص فــي غــرب البــالد فــي 
ديسمبر، فيما تؤكد منظمات غير حكومية، أن 

أسباب العنف في هذا البلد عرقية.

األحــد،  أمــس  أمــرت محكمــة ســودانية، 
بعــد  اإلنترنــت  بإعــادة خدمــة  الســلطات 
انقطاعهــا منذ بدايــة يونيو الحالي. وقال 
رفــع  إنــه  الحســن  عبدالعظيــم  المحامــي 
دعــوى ضد قطــع اإلنترنت. وأمس األحد، 

أمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها.
وقــال الحســن لفرانــس برس “رفعــت دعوى 
القاضيــة  أمــرت  واليــوم  أيــام  عشــرة  قبــل 
عواطف عبد اللطيف هيئة االتصاالت بإعادة 
خدمــة اإلنترنــت فــورا”. ويمكــن للســلطات 
اســتئناف الحكم لدى المحكمــة العليا. وكان 
المتحــدث باســم المجلس العســكري الحاكم 
في السودان، الفريق شمس الدين الكباشي، 
قال مطلع الشهر الحالي إن “مواقع التواصل 
االجتماعــي تمثل تهديدا لألمن القومي ولن 
عيــان،  شــهود  وبحســب  بإعادتهــا”.  نســمح 
واصــل قــادة االحتجاجــات تنظيــم حمــالت 
الســكنية وتجمعــات مســائية  فــي األحيــاء 
جانــب  مــن  حيــة.  حركتهــم  علــى  لالبقــاء 

آخــر، قــال المجلــس العســكري االنتقالي في 
مبــادرة  ينتظــر  كان  إنــه  أمــس،  الســودان، 
موحدة من الوسيطين اإلثيوبي واإلفريقي، 
ألجل حل األزمة في البالد. وقال المتحدث 
الديــن  شــمس  العكســري،  المجلــس  باســم 
كباشــي،  إن رئيــس المجلــس لــم يطلــع على 
الورقــة اإلثيوبيــة وهــي تخالــف االتفــاق مع 
رئيــس الــوزراء اإلثيوبي، أبي أحمد. وأشــار 

كباشــي إلــى وجــود اختــالف بيــن الورقتين 
االتفــاق  أن  واإلفريقيــة، مضيفــا  اإلثيوبيــة 
الــذي جــرى التوصــل إليــه، فــي وقت ســابق 
بتقديــم  يقضــي  كان  الجــاري،  يونيــو  مــن 
وأضــاف  الوســيطين.  بيــن  ورقــة مشــتركة 
كباشــي، خــالل مؤتمر صحفــي، أنه ال وجود 
التصــاالت مباشــرة مــع قــوى إعــالن الحرية 

والتغيير إال من خالل وسطاء.

االحتجاجات مستمرة منذ أشهر في السودانرئيس الوزراء اإلثيوبي يلقي كلمة أمام الجمهور على شاشات التلفزيون )أ ف ب(

وسط استمرار االحتجاجات وتنظيم حمالت في األحياء السكنية مقتل حاكم الوالية ورئيس أركان الجيش على يد حارسه الشخصي

محكمة سودانية تأمر بإعادة خدمة اإلنترنتمحاولة انقالب فاشلة في والية أمهرة اإلثيوبية

نتنياهو مصافحا بولتون خالل مؤتمر صحافي في القدس المحتلة )أ ف ب(
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اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيد بمكتبه، رئيــس مجلس إدارة بنــك البحرين والكويت علــي مراد، وذلك 
فــي إطــار التعــاون وتوحيــد الجهود من أجل إنجاح مبادرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثــل جاللة الملك لألعمال 

الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة والرامية إلنشاء 100 ملعب في الفرجان. 

 وفــي بدايــة اللقــاء، أشــاد وزيــر شــؤون 
الشــباب والرياضــة بالــدور البنــاء الــذي 
يقوم به بنك البحرين والكويت في دعم 
الحركــة الشــبابية والرياضيــة وسياســة 
مجلــس اإلدارة الحكيمــة والراميــة إلــى 
والرياضــي  الشــبابي  القطــاع  مســاندة 
لتنفيــذ  بنــاءة  شــراكة  فــي  والدخــول 

البرامج والمشــاريع التي تهتم بالشــباب، 
الشــباب  شــؤون  وزارة  أن  إلــى  مشــيًرا 
المزيــد  فتــح  علــى  حريصــة  والرياضــة 
مــن قنــوات التواصــل مــع بنــك البحرين 
والكويــت وتعزيــز التعاون المشــترك بما 
يخدم القطاعين الشبابي والرياضي في 
المملكــة وفًقــا لتوجيهــات ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وبمــا يتوافق 
مــع مبــادرات البرنامج الوطنــي لالرتقاء 
بالقطاع الشبابي والرياضي “استجابة”. 
 وبين وزير شؤون الشباب والرياضة أن 
حــرص بنك البحريــن والكويت لالطالع 
الشــيخ  ســمو  مبــادرة  تفاصيــل  علــى 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة والعمــل علــى 

دعمهــا يؤكــد حســن المســؤولية العاليــة 
يتبعهــا  التــي  الموفقــة  واالســتراتيجية 
لكافــة  والداعمــة  البنــك  إدارة  مجلــس 
المبادرات الوطنية المهمة تجاه الشــباب 
البحرينــي بمــا فيها مبادرة ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة والتي تعتبر من 
المبادرات النوعية الهامة على المســتوى 

المحلي واإلقليمي. 
 

ومن جانبه، أشــاد مــراد بالمبادرات التي 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  يقدمهــا 
التقــدم  لتحقيــق  والراميــة  خليفــة  آل 
واالزدهــار للحركــة الشــبابية والرياضية 
وضمــان تحقيقها إلنجــازات كبيرة ترفع 

مشــيًرا  عالًيــا،  وعلمهــا  البحريــن  اســم 
إلــى أن بنــك البحريــن والكويــت وضمن 
دعــم  إلــى  دائًمــا  يســعى  اســتراتيجية 

بيــن  تحمــل  التــي  الوطنيــة  المبــادرات 
ورســالة  وقيمــا  نبيلــة  أهداًفــا  طياتهــا 

عظيم تجاه شباب البحرين. 

 وأشار مراد أن مبادرة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة في إنشاء 100 ملعب 
فــي الفرجان تتضمن العديد من المعاني 
واألهــداف تجــاه أبنــاء المجتمــع، حيــث 
تكمن أهمية هذه المالعب الرياضية في 
إظهــار المواهب المتواجدة للشــباب في 
المناطــق واألحيــاء والفرجــان وإبرازهــا 
فــي المجتمــع الرياضــي والحفــاظ علــى 
يومــي،  حيــاة  أســلوب  الرياضــة  جعــل 
والكويــت  البحريــن  بنــك  أن  مضيًفــا 
سيســعى ألن يكــون داعًما لمبادرة ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.  
 وخالل اللقاء قّدم وزير شــؤون الشباب 
والرياضة شرحا مفصال عن مبادرة 100 
ملعــب وأهدافهــا واالســتراتيجية التــي 
ستتبعها الوزارة في التعاون مع مختلف 
الجهــات الحكوميــة والخاصــة مــن أجل 

تنفيذ المبادرة ونجاحها.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيـــد يبحــث مع مراد دعــم “مالعــب الفرجـــان”

 المؤيد يستقبل علي مراد

رياضــة  دورة  مــن  السادســة  النســخة  تشــهد 
المــرأة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي التي 
مــن المقــرر لهــا أن تقــام بشــهر أكتوبــر المقبــل 
2019 بدولــة الكويت الشــقيقة حدثين مهمين 
في مسيرتها منذ االنطالقة األولى للدورة عام 

.2007
وكانت اللجنــة التنظيمية لرياضة المرأة بدول 
الشــيخة  برئاســة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
نعيمــة األحمــد الصبــاح قد عقــدت اجتماعها الـ 
26 يوم الســبت الماضــي بالكويت وتم االتفاق 

على اقامة الدورة بشهر اكتوبر.
وبحسب معلومات “البالد سبورت” فإن الدورة 
ستشــهد ألول مــرة مشــاركة المملكــة العربيــة 
الســعودية فــي ظل الجهود التــي تبذلها الهيئة 
العامــة للرياضــة بالمملكــة لتفعيــل وتعزيز دور 
علــى  والتشــجيع  النســائي  الرياضــي  النشــاط 
إقامة األندية والمنتخبات النســائية، خصوصا 
وأن االجتمــاع شــهد تواجــد هايــدي العســكري 

عضــو اللجنــة التنظيمية لرياضــة المرأة والتي 
اعلنت مشاركة السعودية رسميا في الدورة.

كمــا مــن المؤمــل أن تشــهد الــدورة وألول مــرة 
إقامــة مســابقة كــرة القــدم داخل الصــاالت مع 
11 رياضــة أخــرى فــي ظــل المطالبــات الكثيــر 
مــن قبــل اللجــان األولمبيــة وممثلــي النشــاط 
النســوي بــإدراج اللعبــة فــي الدورة إلــى جانب 
الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والبولينج 

والتايكونــدو  الطاولــة  وكــرة  القــوى  وألعــاب 
والكاراتيــه والمبــارزة التــي كانــت مدرجــة في 

معظم الدورات الخمس الماضية.
ورغم اإلعالن الرســمي عن الدورة في وســائل 
اإلعــالم إال أن الــدول مازالــت بانتظار اســتالم 
الدعــوات الرســمية للمشــاركة مــن قبــل الدولة 
المنظمــة الكويــت بهــدف اإلعــداد والتحضيــر 
للــدورة. يذكــر أن الــدورة كان من المقرر لها أن 

تقــام مــن 3 لغايــة 13 مــارس الماضــي قبــل أن 
يتم تأجيلها إلى شهر أكتوبر المقبل. 

وانطلقــت الــدورة ألول مــرة فــي الكويــت عام 
2008 وأقيمت النسخة الثانية بدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة 2011 واســتضافت البحرين 
النسخة الثالثة العام 2013 أما النسخة الرابعة 
فقد اســتضافتها ســلطنة عمان 2015 واقيمت 

النسخة األخيرة بدولة قطر 2017.

من منافسات النسخة الماضية بالدوحة 2017الشيخة نعيمة األحمد الصباح

الــســعــوديـــــــــــة ومــشــاركـــــــــــــــــة  مـــرة  ألول  الــقــــــــــــــــــــدم  كـــرة  إدراج 
حدثان مهمان بالدورة السادسة لرياضة المرأة

البحرين تستضيف “الشرق األوسط للرجل الحديدي”
لنجاحها ــد  ــي ــأك ت ــة  ــول ــط ــب ال ــي  فـ ــة  ــارك ــش ــم ــل ل ــر  ــي ــكــب ال اإلقـــبـــال  حــمــد:  ــن  بـ نــاصــر 

 تستعد مملكة البحرين الستضافة بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 70.3 للعام 
الخامس على التوالي، وذلك يوم 7 ديسمبر القادم 2019، حيث سيشارك في البطولة 
نخبــة مــن الرياضييــن المحترفيــن إضافــة إلى تنظيــم مســابقتي آيرون كيــدز وآيرون 

غيرلز والتي شهدت مشاركة واسعة في النسخة السابقة. 

وتنفيــًذا لتوجيهــات ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــئون الشــباب رئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
تحضيراتهــا  المنظمــة  اللجنــة  بــدأت  والرياضــة، 
الســتضافة البطولة التي ستشــهد مشاركة واسعة 

من مختلف دول العالم. 
 وبهذه المناســبة، أكد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة أن الرعايــة التــي تحظــى بهــا رياضــة 
الترايثلــون من لــدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى 
حفظه هللا ورعاه لها انعكاســات كبيرة على نجاح 
الســنوات  طــوال  البحريــن  مملكــة  فــي  البطولــة 
الماضيــة، فضــالً عــن الدعم من الحكومــة الموقرة 
برئاســة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان آل خليفة رئيس الــوزراء الموقر وصاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة 
ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، مشيًرا سموه إلى أن هذه 
الرعايــة والدعــم سيســاهم بتحقيق كامــل النجاح 

للبطولة. 
 وأوضــح ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 

البطولــة  شــهدتها  التــي  الواســعة  المشــاركة  أن 
الحافــز  اللجنــة  تعطــي  الســابقة  النســخة  فــي 
الكبيــر لمواصلــة تحقيــق النجاح وعكــس الصورة 
المشــرقة لرياضة الترايثلون في الشــرق األوســط 
وتحديًدا في مملكة البحرين التي أصبحت وجهة 
مشــرقة الســتضافة البطوالت الكبرى في مختلف 
الرياضــات، منوًهــا ســموه بجهود اللجنــة المنظمة 
لكافــة  الخدمــات  أفضــل  توفيــر  علــى  وحرصهــا 

المشاركين. 
 ورحــب ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
بكافــة المشــاركين فــي النســخة الحاليــة، مؤكــًدا 
ســموه أن اللجنــة المنظمــة تمتلــك خبــرة واســعة 
فــي التنظيــم بعــد أن أشــرفت على البطولــة ألربع 
التوفيــق  كل  ســموه  متمنيــًا  ســابقة،  ســنوات 

والنجاح لكافة المشاركين. 
وأعرب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن 
بالــغ ســعادته بالمشــاركة الواســعة التــي شــهدتها 
العام الماضي في بطولتي اآليرون كيدز واآليرون 
غيرلــز، حيــث أوضــح ســموه أن البطولتين تعطي 
أن  المتوقــع  ومــن  للمشــاركة  لألطفــال  الدافــع 

يتضاعف العدد في النسخة الحالية. 

ناصر بن حمد... يوّجه اللجنة 
المنظمة باالستعداد 

 ووّجــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
اللجنــة المنظمــة لبطولــة الشــرق األوســط للرجــل 
الحديدي باالســتعداد األمثل للبطولة وإنهاء كافة 
الترتيبــات والتجهيــزات الخاصــة بالبطولــة التــي 

ستقام للعام الخامس على التوالي. 
 وباشــرت اللجنة المنظمة توجيهات ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، حيث انطلق عمل اللجنة 
وستعلن عن كافة التفاصيل خالل األيام المقبلة. 

الحاج: إقبال كبير على المشاركة 
 مــن جانبــه، أكــد مديــر البطولــة أحمــد الحــاج أن 

اللجنــة المنظمــة اعتمــدت موقــع البطولــة، إضافة 
ا علــى المشــاركة  إلــى أن هنــاك إقبــاالً كبيــًرا جــدًّ
والســيدات  بالرجــال  الخاصــة  المســابقات  فــي 
ومســابقتي اآليــرون كيــدز واآليرون غيرلــز، مبيًنا 
أن اللجنة المنظمة سوف تعلن عن كافة التفاصيل 

خالل األيام القليلة المقبلة. 
 وأوضح أحمد الحاج أن اإلقبال الكبير للمشــاركة 
يؤكد النجاح الباهر الذي شهدته النسخة السابقة، 
مبيًنــا أن اللجنــة المنظمــة فتحــت بــاب المشــاركة 
ا  خــالل األيــام الســابقة وهنــاك أعــداد كبيــرة جــدًّ
بادرت بالتسجيل واالستفسار عن كافة التفاصيل، 
موضًحــا أن الفترة المقبلة ستشــهد إقباالً أكثر من 

أجل المشاركة. 
 وأشــاد أحمد الحاج بالدور البارز الذي يلعبه ســمو 

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وحرص ســموه 
علــى تقديم كامــل الدعم للجنــة المنظمة من أجل 
تســجيل نجــاح جديــد لمملكــة البحريــن بعــد أن 
سجلت نجاحات متواصلة طوال األعوام السابقة 

التي استضافة فيها المملكة هذه البطولة. 
الباهــر  النجــاح  أن  الحــاج  أحمــد  وأوضــح 
الــذي شــهدته البطولة طوال الســنوات األربع 
الماضية يعطي اللجنة الحافز الكبير لمواصلة 
التنظيــم المثالــي وعكــس الصــورة المشــرقة 
للتطور الذي شــهدته هذه الرياضة في مملكة 
البحريــن وحققــت العديد مــن اإلنجازات عبر 
المتســابقين البحرينييــن وانعكــس ذلــك على 
التوفيــق  كل  ــا  متمنيًّ الخارجيــة،  المشــاركة 

والنجاح لكافة المشاركين. 

المرباطي: جاهزون للبطولة 
 كما أكدت أمل المرباطي الرئيس التنفيذي لشركة 
فعاليــات وهــي الجهــة المنظمــة لهــذا الحــدث، أن 
اللجنــة المنظمة جاهزة الســتضافة بطولة الشــرق 
األوســط للرجل الحديدي، مشــيرة إلى أن الشركة 
حريصــة علــى إخــراج البطولــة بأفضل صــورة من 
المتنوعــة  التنظيمــي والفعاليــات  الجانــب  خــالل 

المصاحبة للبطولة. 
الرجــل  رياضــة  أن  المرباطــي  أمــل  وأوضحــت   
الحديدي ســاهمت في توســيع الرياضة والترويج 

لمملكــة البحريــن والتشــجيع علــى تبنــي أســلوب 
إن  حيــث  المجتمــع،  فــي  ونشــط  صحــي  حيــاة 
مــن  واســعة  مشــاركة  شــهدت  الســابقة  النســخة 
ا مــن  الجنســين إضافــة إلــى مشــاركة واســعة جــدًّ
األطفال في بطولة اآليرون كيدز وبطولة اآليرون 
غيرلز، عالوة على المعرض المصاحب والفعاليات 

المتنوعة التي شهدتها البطولة. 
القــادم  االجتمــاع  أن  المرباطــي  أمــل  وأشــارت   
سيشــهد الكشــف عــن كافــة الفعاليــات المصاحبة، 
حيــث إن اللجنــة حريصــة على االســتعداد األمثل 
للبطولــة التــي ســتقام خالل شــهر ديســمبر القادم، 
مشــيدة بالمتابعة المستمرة من سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة. 

أجواء مميزة 
 ويعتبر هذا السباق أكثر من مجرد حدث رياضي، 
فهو يعتمد على التركيز الذهني والعزيمة والقدرة 
معــرض  البطولــة  تتضمــن  وكمــا  التحمــل،  علــى 
والكثير من األنشــطة تمتد لـ 3 أيام ليتيح للعوائل 
والمتفرجين فرصة االستمتاع بأجواٍء حماسية. 

 الترايثلــون هــي واحــدة مــن الرياضــات القليلــة 
التــي يتنافــس فيهــا المحترفــون جنًبــا إلــى جنــب 
مــع الرياضييــن الهواة، حيث يســعون نحو الهدف 
وبنفــس التحديــات، هــذا و توفــر بطولــة الشــرق 
األوســط للرجــل الحديــدي 70.3 البحريــن مقاعــد 

تؤهل لبطولة العالم للرجل الحديدي القادمة.

اللجنة اإلعالمية

أحمد الحاج امل المرباطي

7 ديسمبر 
موعًدا للبطولة 

وإعالن الجهوزية 
لالستضافة 

حسن علي

في إطار التعاون 
إلنجاح مبادرة 

سمو الشيخ ناصر 
بن حمد

المنامة - االتحاد العربي للكرة الطائرة

وقــع االتحــاد العربــي للكــرة الطائرة مع 
عقــد  الطائــرة  للكــرة  العمانــي  االتحــاد 
األولــى  العربيــة  البطولــة  اســتضافة 
 28 الـــ  والناشــئات والبطولــة  للناشــئين 
للرجــال والبطولة الـ 18 للســيدات للكرة 
الطائــرة الشــاطئية والتــي ســتحتضنها 
سلطنة عمان خالل الفترة من 16 لغاية 

24 أغسطس المقبل.
توقيــع  فــي  العربــي  االتحــاد  ومثــل   
االتفاقيــة بســلطنة عمــان األميــن العــام 
االتحــاد  جانــب  ومــن  خلفــان  جهــاد 
العمانــي رئيــس مجلــس اإلدارة الشــيخ 
بــدر بــن علــي الــرواس، وذلــك بحضــور 
الدكتور عامر الطوقي أمين سر االتحاد 
األميــن  الحلواجــي  وفــراس  العمانــي 

العام المساعد لالتحاد العربي.
العــام  األميــن  عّبــر  المناســبة،  وبهــذه 
عــن  خلفــان  جهــاد  العربــي  لالتحــاد 
االتفاقيــة  بتوقيــع  الكبيــرة  ســعادته 

مــع االتحــاد العمانــي معرًبــا عــن ثقتــه 
ســلطنة  فــي  األشــقاء  بقــدرة  الكبيــرة 
عمــان علــى اســتضافة البطولــة بأفضل 
صــورة وفًقــا لمــا تتمتع به الســلطنة من 
خبــرات تنظيميــة وكوادر بشــرية وبنية 
تحتيــة ومالعــب شــاطئية وفــق أعلــى 
المستويات، خصوًصا وأن سلطنة عمان 
بطــوالت  عــدة  اســتضافت  وأن  ســبق 

عربية من بينها شاطئية بنجاح كبير.
 وأضــاف “ســتكون ســلطنة عمــان علــى 
موعــد مع حــدث عربي تاريخــي بإقامة 
الناشــئين  بطولــة  مــن  نســخة  أول 
للمقتــرح  االســتجابة  بعــد  والناشــئات 
البحرينــي مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة 
لتنظيــم بطولــة شــاطئية علــى مســتوى 
أمــر  وهــو  باللعبــة،  لالرتقــاء  الناشــئين 
يســعدنا كثيًرا ويعّزز الجهود التي يقوم 
بها االتحاد في سبيل تطوير لعبة الكرة 

الطائرة في الوطن العربي”.

عمان تستضيف عربية شواطئ الطائرة



رّشح االتحاد البحريني لكرة القدم الحكم الدولي عيسى عبدهللا والحكم المساعد الدولي سيد فيصل علوي؛ للمشاركة في إدارة مباريات 
بطولة اتحاد غرب آسيا األولى للشباب 2019. 

 وســتقام منافســات البطولــة في فلســطين 
بمشــاركة 6 منتخبــات، وذلــك خــال الفترة 

23 وحتى 30 أغسطس المقبل.
 وسيشــارك الحكــم الدولــي عيســى عبدهللا 
فيصــل  ســيد  الدولــي  المســاعد  والحكــم 
علوي في إدارة مباريات البطولة التي تقام 

بنسختها األولى.
ويعتبــر الحكــم عيســى عبدهللا مــن الحكام 
الشــارة  علــى  حصلــوا  والذيــن  الشــباب، 

الدولية في )2017(، وسبق له المشاركة في 
إدارة مباريــات عديــدة بمســابقات مختلفة، 
الملــك  جالــة  كأس  نهائــي  أدار  قــد  وكان 
المفــدى “أغلــى الكــؤوس” للموســم -2018
الرفــاع  ناديــي  بيــن  أقيــم  والــذي   ،2019

والحد.
علــوي  فيصــل  ســيد  المســاعد  الحكــم  أمــا 
فإنــه حاصــل على الشــارة الدولية في العام 
)2016(، وهــو مــن الحــكام الذيــن يمتلكــون 

خبرة على مســتوى جيد؛ كونــه أدار العديد 
المســابقات  صعيــد  علــى  المباريــات  مــن 
اآلسيوية، كما أنه ضمن قائمة نخبة الحكام 
المساعدين بالقارة اآلسيوية للعام )2019(.

وتأتــي مشــاركة حكامنــا فــي بطولــة غــرب 
آســيا للشــباب تأكيــًدا علــى التواجــد المميز 
للصافــرة البحرينيــة علــى جميــع األصعــدة، 
وذلــك وفًقــا لمــا تحظى به من ســمعة طيبة 
عبر أدائها المميزة وإدارتها المقتدرة، والذي 

المراتــب  أعلــى  إلــى  الوصــول  مــن  مكنهــا 
وأقوى البطوالت في مختلف المستويات.

عيسى وفيصل يشاركان في تحكيم بطولة غرب آسيا

تنفيــًذا لمــا أعلن عنــه ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة سمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة والرياضة في البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشــبابي والرياضي “اســتجابة” والرامي إلى إدارة برنامج البعثات الرياضية 
في مجال كرة القدم، تمكن مركز وينرز لكرة القدم من إنهاء اإلجراءات البتعاث الالعب حمد شــريدة للدراســة في إحدى جامعات الواليات 

المتحدة األميركية. 

اختبــارات  أجــرى  قــد  وينــرز  مركــز  وكان   
المواهــب  مــن  عــدد  علــى  وعمليــة  علميــة 
 ”  EduSports برنامــج”  ضمــن  الرياضيــة 
بعثات  فرص  توفیر  في  یتخصص  والذي 
بعــد  وذلــك  القدم،  كرة  مجال  في  ریاضیة 
إقامــة االختبــارات العمليــة باســتاد البحرين 
الوطنــي فــي شــهر نوفمبــر مــن العــام 2018 
المرحلــة  العمليــة  حيــث تعتبــر االختبــارات 
األولــى ليتــم بعدهــا إقامــة المرحلــة الثانيــة 
والمتعلقــة بالمقابــات الشــخصية والمرحلة 
العمليــة  المقابــات  هــي  واألخيــرة  الثالثــة 

ونتائج الدراسة. 
التنفیذي  الرئیس  البنمحمد  فواز  وقــال   
لمركز وینرز “لقــد حــرص المركــز علــى تنفيذ 
توجيهــات ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
ومبــادرات  بنــود  بتنفيــذ  والخاصــة  خليفــة 

مــن  وذلــك  “اســتجابة”  الوطنــي  البرنامــج 
الــذي   ”EduSports” برنامج  إطــاق  خــال 
لاعبــي  الرياضيــة  البعثــات  خصــص إلدارة 
كــرة القــدم والذي يعتبر مــن البرامج الرائدة 
علــى مســتوى البحريــن والمنطقــة من خال 
منــح المواهب الرياضية بعثات دراســية في 

ارقى الجامعات العالمية”. 
  وبيــن البنمحمــد “إقامــة مركــز وينــرز لكــرة 
القدم االختبارات الثاثة باستضافة شركات 
و”ریجونال  بوینت”  ”فیرست  مثل  عالمیة 
سبورتس” لتقییم الطلبة واختیار المتمیزین 
تجارب  لقیت  وقد  الریاضیة  للبعثة  للتأهل 
األداء إقبااًل شاسًعا بتسجیل أكثر مــن 190 
األداء  لتجــارب  طالًبــا وطالبــة وحضورهــم 
بنــاًء  الاعبيــن  اختيــار  تــم  حيــث  العمليــة، 
علــى زيارات تمــت إلى المــدارس الحكومية 

والخاصــة واألكاديميــات الرياضيــة كمــا أن 
هــذه االختبارات أقيمت بالتعاون بين وزارة 

شؤون الشباب والرياضة وتمكين”. 
 وأشــار البنمحمــد “بعــد انتهــاء اإلجــراءات 
اإلداريــة فــي المراحــل الثــاث واســتخاص 
المتخصصــة  الشــركات  قبــل  مــن  النتائــج 
فــي ذلــك وقــع االختيــار علــى العــب مركــز 
وينــرز لكــرة القدم حمد شــريدة والذي حقق 
العامــات األرفــع فــي االختيــارات للحصول 

على البعثة الدراسية المخصصة لاعبين”. 
حمــد  الاعــب  “وقــع  البنمحمد  وأضــاف    
شــريدة عقــًدا مــع مركــز وينــرز لكــرة القــدم 
مــن أجــل العمــل علــى تســويق الاعــب مــن 
الناحيــة العلمية والفنية للدراســة في إحدى 
االختيــار  ووقــع  األميركيــة  فــي  الجامعــات 
على أن تكون تلك الجامعة في والية نورث 

كاروالينــا باعتبارهــا من الواليــات األميركية 
التــي تهتــم بكــرة القدم وتطويرهــا المواهب 

الرياضية ومنحها بعثات دراسية”. 
 وتابــع البنمحمد “لقــد قمنــا بالتباحــث حــول 
النضمــام  اختيارهــا  ســيتم  التــي  الجامعــة 
برنامجهــا  ضمــن  شــريدة  حمــد  الاعــب 
علــى  االختيــار  ووقــع  الرياضيــة  للبعثــات 
جامعــة جونســون آنــد ويلز والتــي تعتبر من 
وذلــك  لهــا  والمشــهود  المتميــزة  الجامعــات 
لانضمــام الاعب معها في البعثة الدراســية 
وتمثيل فريقها “وايل كاتس” والمركز بصدد 
تمهيــدا  اإلداريــة  اإلجــراءات  مــن  االنتهــاء 
والبعثــة  الدراســة  فــي  الاعــب  النضمــام 

الرياضية”. 
 وأعــرب البنمحمــد عــن تهانيــه لاعــب حمد 
االختبــارات  لكافــة  تخطيــه  علــى  شــريدة 
البعثــة  علــى  وحصولــه  والفنيــة  العمليــة 
ــا لاعب التوفيــق والنجاح  الدراســية، متمنيًّ
في هذه التجربة الجديدة والتي من المؤمل 
أن تكــون انعكاســاتها إيجابيــة علــى الاعب 

وعلى مسيرته في كرة القدم.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ــن حمد ــخ نـــاصـــر بـ ــي ــش ــو ال ــم ــه س ــق ــل ــذي أط ــ ــج “اســـتـــجـــابـــة” الـ ــام ــرن ــب نـــتـــاج ل

إنهــــاء إجراءات ابتعــــاث الالعــب حمــد شريــدة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

االثنين 24 يونيو 2019 
21 شوال 1440

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أشــار المــدرب الوطنــي لكرة اليد محمد المراغــي إلى أنه لم يتلق 
أي عــرض رســمي مــن ِقبل األنديــة المحلية للتعاقد معه للموســم 

الرياضي المقبل 2020 -  2019.
 وقال المراغي في تصريح لـ”الباد سبورت” منذ انقضاء الموسم 
المنصــرم وحتــى يومنا هذا لم يتلق أي عرض رســمي من األندية 
المنضويــة تحــت مظلــة اتحاد اليــد ومن ضمنها نــادي الدير الذي 
تولــى قيادتــه فــي الموســمين الماضيين، ولم يحــدث أي اجتماع 
بينــه وبيــن أطراف مــن مجلس إدارات األندية كما أشــيع مســبًقا 
فــي وســائل اإلعام. وأضاف المراغــي “كل ما تحصل عليه طيلة 
هذه الفترة مجرد “كام” من ِقبل أشخاص ليس لها صفة رسمية 
في ناديها، يستفسرون عن رغبته في تدريب هذا النادي أو ذاك”.

 الجدير ذكره، أن المراغي قد قاد الدير لمنصة التتويج بالموسم 
المنصرم عبر المركز الثالث لمسابقة دوري الكبار، وقبل ذلك ُتوج 
بكأس آســيا مع منتخبنا الوطني للناشــئين في عّمان مؤخًرا وهو 
على مشارف خوض غمار بطولة العالم بمقدونيا، وأيًضا قد حقق 
مســتويات ونتائــج أكثــر مــن رائعة حينمــا كان علــى رأس الجهاز 
الفنــي لفريــق االتفــاق ألكثر من 3 مواســم وخصوًصــا حينما ظفر 

بالمركز الثاني لمسابقة الكأس.

افتتــح األميــن العــام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيــم البوعينين، دورة االتحاد 
اآلســيوي لشــهادة تدريــب اللياقــة البدنيــة للمســتوى L2A، والتــي ينظمهــا االتحــاد 

البحريني خالل الفترة 23 وحتى 27 يونيو الجاري.

وجرت مراسم افتتاح الدورة في مقر االتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم. ويحاضــر فــي الــدورة 

المحاضر اآلسيوي الكويتي طارق البناي.
 وخــال كلمته بحفل االفتتاح، نقل البوعينين 
تحيــات مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكرة 
القــدم برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة الشــيخ 
إلــى  خليفــة،  آل  أحمــد  بــن  خليفــة  بــن  علــي 

الدارسين.
 وفــي كلمتــه الترحيبية، أكد البوعينين حرص 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم علــى تكثيــف 
تنظيم الدورات التدريبية للمدربين بالتنســيق 
والدوليــة،  القاريــة  االتحــادات  مــع  المباشــر 
ا تحقيق االستفادة من خبرات المحاضر  متمنيًّ
اآلســيوي البروفيسور الدكتور الكويتي طارق 

البناي.

 وأوضــح البوعينين أهميــة الدورات المختلفة 
فــي االرتقــاء بالمنظومــة التدريبيــة التــي مــن 
شــأنها أن تعــود على الكرة البحرينيــة بالفائدة 
وتساهم في تطوير اللعبة، منّوًها بالدور البارز 
للــدورات التخصصية كــدورات اللياقة البدنية 
فــي تعزيــز العمل الفنــي بالمنتخبــات واألندية 

الوطنية.
 وأشــاد البوعينيــن بتواجــد المحاضــر طــارق 
البنــاي، معرًبــا عــن شــكره لمــا يبذله مــن جهود 
متواصلــة بالتعــاون مــع االتحــاد عبــر تقديــم 
دورات اللياقة البدنية في مختلف المستويات 

اآلسيوية.
 ويشــارك فــي الــدورة 16 دارًســا وهــم: أحمــد 
عبــاس يوســف، أحمــد الســعد، حمــود الديــري، 
خميــس يوســف خميــس )الســعودية(، شــمس 

الديــن الناجي، صاح جوهر الجبيلي، الدكتور 
عبدالعزيــز  )الكويــت(،  العنــزي  عبدالعزيــز 
بلــول، عبــدهللا المهيــذب )الســعودية(، محســن 
الغانــم، محمــد  الجنبــي، محســن  عبدالوهــاب 
محمــد  )تونــس(،  الســامي  محمــد  المطــوع، 
صهيب )مصر(، هيثم جطل )ســوريا(، واثق أبو 

دية )السعودية(. محمد المراغي

إبراهيم البوعينين

تقــام للمســتوى L2A ويحاضــر فيهــا الكويتــي البنايكل مــا تحصــل عليــه طيلة هــذه الفتــرة مجــرد “كالم”

البوعينين يفتتح الدورة اآلسيوية للياقة البدنيةمراغـــي: لم أتـلـــق عرضــــا رسميــــا
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شارك األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد حسن النصف في حفل افتتاح 
المقر الجديد للجنة األولمبية الدولية بمدينة لوزان السويسرية والذي أقيم أمس 
األحــد، وذلــك نيابة عن ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفــة النائب األول لرئيس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.

 وشــهد األمين العام مراســم افتتاح “البيت 
األولمبــي” بحضور رئيــس اللجنة األولمبية 
بــاخ وبحضــور  الدوليــة األلمانــي تومــاس 
عــدد كبيــر مــن القيــادات وممثلــي اللجــان 
أنحــاء  مختلــف  مــن  الوطنيــة  األولمبيــة 
العالم، حيــث يأتي حفل االفتتاح بالتزامن 
مــع احتفال اللجنة األولمبية الدولية بمرور 
125 عاًما على تأسيســها، كما تم نقل حفل 
االفتتــاح علــى الهــواء مباشــرة علــى القناة 

األولمبية ووسائل التواصل االجتماعي.
الــذي  األولمبــي”  “البيــت  تشــييد  وكلــف 
يقــع علــى بحيــرة جنيــف نحــو 129 مليون 
للجنــة  الجديــد  المقــر  ويتســم  يــورو. 
بشــكل انســيابي رائــع، كمــا تمثــل واجهتــه 

األولمبيــة  اللجنــة  تنشــده  مــا  الزجاجيــة، 
الدولية في الدورات األولمبية بالمســتقبل، 
واالســتدامة،  والمرونــة  الشــفافية  وهــي 
ويســتوعب المقــر أكثــر مــن 500 موظــف 
كانــوا يعملون في 4 مباني للجنة األولمبية 

الدولية سابقا.
 ونظمــت اللجنــة األولمبيــة الدوليــة جولــة 
لكافــة ممثلــي اللجــان األولمبيــة الوطنيــة 
األولمبــي”  “البيــت  مرافــق  علــى  لاطــاع 
التــي  والتســهيات  الخدمــات  وأبــرز 

يتضمنها.
كمــا شــارك األمين العام خــال تواجده في 
جوائــز  وتوزيــع  االســتقبال  بحفــل  لــوزان 
اللجنــة األولمبيــة الدوليــة ألفضــل تغطيــة 

األولمبيــة  األلعــاب  لدورتــي  تلفزيونيــة 
األلعــاب  تشــانج ودورة  ببيونــج  الشــتوية 
األولمبيــة للشــباب باألرجنتيــن عــام 2018 

الذي أقيم يوم السبت الماضي.
 وخــال تواجــده في لــوزان التقــى األمين 
الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة  برئيــس  العــام 
تومــاس بــاخ وهنأه بمناســبة افتتاح البيت 
األولمبــي والــذي يشــكل بيتا لكل منتســبي 
الحركــة األولمبيــة فــي العالــم، معرًبــا عــن 
اعتزاز وتقدير اللجنــة األولمبية البحرينية 

آل  بــن حمــد  خالــد  الشــيخ  ســمو  برئاســة 
خليفــة للجهــود التــي تقــوم بهــا األولمبيــة 
وتعزيــز  بالرياضــة  االرتقــاء  فــي  الدوليــة 
الحركة األولمبية في مختلف بلدان العالم، 
مشــيًدا بمــا يتمتــع به المقــر الجديــد للجنة 
األولمبيــة مــن مرافــق وقاعــات وخدمــات 

ستشــكل نقلــة نوعيــة فــي مســيرة اللجنــة 
األولمبية الدولية.

مــن  عــدد  مــع  العــام  األميــن  التقــى  كمــا   
القيــادات العربية من بينهم صاحب الســمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل 
للشــباب  العامــة  الهيئــة  رئيــس  ســعود  آل 

الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  والرياضــة 
رئيس اللجنة األولمبية الســعودية، وطال 
اللجنــة  عــام  أميــن  الشــنقطي  أحمــد  بــن 
األولمبية اإلماراتيــة، وناصر أيمن المجالي 
أميــن عام اللجنة األولمبيــة األردنية وعدد 

آخر من القيادات واألبطال والرياضيين.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

افتتاح المقر الجديد للجنة األولمبية الدولية

النصف مع عدد من القيادات الرياضية العربية النصف مع رئيس اللجنة األولمبية الدولية

عيسى عبدالله سيد فيصل علوي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تقام لفئة 
الشباب في 

فلسطين خالل 
أغسطس المقبل

علي مجيد

النصف يشهد 
المراسم وحفل 

الجوائز في 
لوزان
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حصدت مملكة البحرين الميدالية الذهبية في وزن 77 بفئة الشباب بالنسخة الخامسة 
لبطولــة أوروبــا المفتوحــة لفنــون القتــال المختلطــة للهــواة، والتــي ينظمهــا االتحــاد 
الدولــي لفنــون القتــال المختلطــة IMMAF-WMMAA بالتعــاون مع االتحــاد اإليطالي 
لفنون القتال المختلطة FIGMMA في العاصمة اإليطالية “روما” الفترة 23-18 يونيو 
الجــاري، وذلــك علــى صالــة مجمــع “ Pellicone Pala “ الرياضي، بعــد أن أحرز الالعب 
مــراد علــي جوســينوف المركــز األول في هــذا الوزن، إثــر تفوقه على الالعب الروســي 
ســمور محمــد، فــي النــزال النهائــي الــذي أقيــم يــوم الســبت الموافــق 22 يونيــو، ضمــن 

منافسات البطولة.

 أولى الميداليات الذهبية

 وبهــذه المناســبة، أشــاد ســمو الشــيخ خالــد بن 
حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
حققهــا  التــي  بالنتيجــة  البحرينيــة،  األولمبيــة 
المنتخــب الوطنــي فــي فئــة الشــباب، بإحــرازه 
ميداليــة ذهبيــة و4 ميداليــات برونزيــة، مؤكًدا 
ســموه أن هــذه النتيجــة هــي أول الغيــث مــن 
حيــث  المشــاركة،  بهــذه  الذهبيــة  الميداليــات 
نــزاالت نهائيــة ســيخوضها الالعبــون   5 تبقــى 
فــي  “األحــد”  اليــوم  المرحلــة  لهــذه  المتأهلــون 
ختــام منافســات البطولــة، متطلًعــا ســموه فــي 
الوقــت ذاته أن يواصل العبــو المنتخب تقديم 
المســتويات المطلوبة، لحصد مزيد من النتائج 
المتميــزة فــي هــذه المشــاركة، والتــي تعــزز من 
موقع المنتخب الوطني على مستوى التصنيف 

العام لالتحاد الدولي لهذه اللعبة.

 تفاعل مميز

 وقد ثّمن ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
التفاعل المميزة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة 
مــع التصنيف العــام للمنتخبات الوطنية، والذي 
أصــدره مؤخــًرا االتحــاد الدولــي لفنــون القتــال 
المختلطــة، والذي شــهد تصدر مملكــة البحرين 
للتصنيف بعد أن حقق المنتخب الوطني لفنون 
القتــال المختلطــة لقب النســخة الثالثــة لبطولة 
أفريقيــا المفتوحة التــي أقيمت في الفترة -22 
25 مايــو بمدينة جوهانســبرغ بجنوب أفريقيا، 
واحتاللــه للمركــز الثانــي فــي النســخة الثانيــة 
لبطولة آســيا المفتوحة التي أقيمت في الفترة 
4-2 مايــو بالعاصمــة التايالنديــة بانكوك. حيث 
قامــت اللجنــة المنظمة بعرض هــذا إعالن على 
الشاشــة الموجــودة فــي صالــة البطولــة والتــي 
تضمنــت تهنئــة اللجنــة المنظمــة للبحريــن بعــد 

تصدرها لهذا التصنيف.
 حيث قال ســموه: “نثمن هذا التفاعل والبادرة 
الطيبــة مــن اللجنة المنظمة للنســخة الخامســة 
القتــال  لفنــون  المفتوحــة  أوروبــا  بطولــة  مــن 
الــذي  العــام  التصنيــف  مــع  للهــواة،  المختلطــة 

للمنتخبــات  مؤخــًرا  الدولــي  االتحــاد  أصــدره 
مملكــة  خاللــه  مــن  جــاءت  والــذي  الوطنيــة، 
البحرين في المركز األول، بعد النتائج المشرفة 
التــي حققهــا المنتخــب فــي بطولتــي أفريقيــا 

المفتوحة الثالثة وآسيا المفتوحة الثانية”.

 هدفنا األكبر

 وأضاف ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة: 
“نتطلــع لمواصلــة الظهــور بصــورة مشــرفة فــي 
جميــع المشــاركات والبطــوالت لحصــد المزيــد 
مــن اإلنجازات على صعيد رياضة فنون القتال 
المختلطــة. فهدفنا األكبر المنافســة وبقوة على 
الوطنيــة  للمنتخبــات  العــام  الترتيــب  صــدارة 
التــي ستشــارك فــي النســخة السادســة لبطولــة 
العالــم لفنــون القتــال المختلطــة للهــواة، والتــي 
ستســتضيفها وتنظمهــا مملكــة البحريــن خــالل 
أسبوع بريف الدولي للقتال 2019 الذي سيقام 
فــي الفتــرة -9 16 علــى صالــة مدينــة خليفــة 
علــى  األكبــر  الحــدث  يعــد  والــذي  الرياضيــة، 
القــارة اآلســيوية فــي رياضــة فنــون  مســتوى 
القتــال المختلطــة. فالمنتخــب نجح فــي إحراز 
بالنســخة  العــام  الترتيــب  فــي  الثانــي  المركــز 
الرابعــة لبطولــة العالــم عــام 2017، كمــا واحتل 
المنتخــب الوطنــي المركــز الثالــث في النســخة 
الخامســة التــي أقيمــت العــام الماضــي. فهدفنا 
صــدارة  الوطنــي  المنتخــب  يحتــل  أن  القــادم 

الترتيب في عالمية الهواة السادسة”.

 سموه يدعم العبي المنتخب 

 واصــل ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة 
دعمــه لالعبــي المنتخــب في هــذه البطولة، من 
خــالل مرافقة ســموه لجميع الالعبيــن منذ بدء 
النــزاالت. حيــث  إلــى  عمليــة اإلحمــاء وصــوال 
حرص سموه على الوقوف إلى جانب الالعبين 
أفضــل  تقديــم  أجــل  مــن  المعنويــات،  لرفــع 
المســتويات، والتــي انعكســت بصــورة واضحة 
علــى نتائجهم فــي نزاالت اليــوم الرابع من هذا 

الحدث.

 42 نزااًل في اليوم الرابع 

 بحضور ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
أجريــت يــوم “الســبت” النــزاالت النهائيــة لفئــة 
الشــباب ونــزاال الــدور قبــل النهائيــة بمنافســات 
بطولة أوروبا المفتوحة الخامسة لفنون القتال 
المختلطة للهواة، والتي شــهدت إقامة 42 نزاالً 
فــي أوزان فئــة الســيدات والرجال فــي األوزان 
الريشــة والخفيف والمتوســط وفوق المتوسط 
والثقيــل، والتي حضرها عضو اللجنة األولمبية 
لفنــون  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  البحرينيــة 
الخيــاط،  عبدالعزيــز  خالــد  المختلطــة  القتــال 
وأميــن الســر العــام لالتحــاد البحرينــي لفنــون 
ســيار،  خالــد  وليــد  الســيد  المختلطــة  القتــال 
ورئيس االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة 
كاريــث بــراون، وجميــع أعضــاء مجلــس إدارة 
االتحــاد الدولي، وممثلي المنتخبات المشــاركة 

فــي هــذه البطولة، وجمهور من محبي وعشــاق 
رياضة فنون القتال المختلطة.

 مراد بطاًل لوزن 77 بفئة الشباب

 ونجــح العــب المنتخب الوطنــي مراد علي من 
تحقيق االنتصار على حســاب الالعب الروســي 
ســمور محمــد، فــي النــزال الــذي جمعهمــا فــي 
نهائي وزن 77 بفئة الشــباب، وبهذا الفوز حصد 

الالعب مراد علي ذهبية هذا الوزن.
هــذه  “أهــدي  مــراد:  قــال  المناســبة،  وبهــذه   
النتيجة إلى مملكة البحرين وإلى ســمو الشــيخ 
منحنــي  فســموه  خليفــة.  آل  حمــد  بــن  خالــد 
ألــوان المنتخــب، وأحــرز  الفرصــة ألدافــع عــن 
هــذه النتيجــة المميــزة فــي مســيرتي برياضــة 
فنون القتال المختلطة. فلوال ســموه لما حققت 
هــذه النتيجــة، التــي أفتخــر بها وأتطلــع إلحراز 

المزيد من النتائج المشرفة التي تضاف لسجل 
الرياضة البحرينية الحافل باإلنجازات”.

 5 العبين في نهائي الكبار

 وقــد أســفرت نــزاالت فئــة الكبار، عــن تأهل 
 ،61 وزن  لنهائــي  محمــد  ادريــس  الالعــب 
البلغــاري  منافســه  مشــاركة  تعــذر  أن  بعــد 
دينيســالف هادزهييــف فــي النــزال بســبب 
اإلصابة. وتأهل الالعب شاميل غازي لنهائي 
120، بعــد أن تعــذر مشــاركة منافســه  وزن 
كيمو ميير في النزال بسبب اإلصابة. وتأهل 
الالعــب عبدالمنــاف محمــدوف إلــى نهائــي 
وزن 65، بعــد فــوزه علــى الالعــب األســباني 
رمضــان  الالعــب  وتأهــل  هيشــر،  إنريكــي 
جينتوف إلى نهائي وزن 77، بعد فوزه على 
اإليطالي داريو بيترولو، وتأهل الالعب باشا 

خاراخاشــييف إلــى نهائــي وزن فــوق 120، 
بعد فوزه على الروسي إسالم رمضان.

 اليعقوب يحصد برونزية 56 

كيلوغراما

 حصــد العــب المنتخــب عبــدهللا اليعقوب على 
الميدالية البرونزية بوزن 56 فئة الكبار، بعد أن 
خسر أمام الروسي سلجمان بيرشيجادوف في 
النزال الذي جمعهما في الدور قبل النهائي لهذا 
الــوزن. وبهــذه النتيجة انضــم الالعب اليعقوب 
إلــى الرباعــي مــن فئــة الشــباب، وهــم: إبراهيم 
درويش وشــاميل علي وعلي يعقوب ويوســف 
ســيار الذيــن حصلوا علــى الميداليــة البرونزية، 
بعــد خســارتهم في الدور قبــل النهائي في هذه 

الفئة.

سمو الشيخ خالد بن حمد  سمو الشيخ خالد بن حمد يتابع المنافسات

البحرين تحصد ذهبية وزن 77 لفئة الشباب
خالــد بــن حمد يشــهد اليــوم الرابــع لبطولة أوروبــا المفتوحــة الخامســة لفنــون القتال

روما - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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سمو الشيخ خالد بن حمد متوجا األبطال

لحظة إعالن الفائز من النزاالت

األكاديمية األولمبية تنظم دورة التحليل الحركي
الــمــتــقــدم ــة  ــي ــاض ــري ال اإلدارة  ــوم  ــل ــدب ل ــث  ــال ــث ال ــل  ــص ــف ال خــتــام 

بــدأت يــوم الســبت الماضــي دورة برنامج 
التحليل الحركي )الدارت فيش( للمدربين 
والتي تنظمها األكاديمية األولمبية التابعة 
يــوم  حتــى  البحرينيــة  األولمبيــة  للجنــة 
الخميس 27 يونيو الجاري وذلك بمشاركة 
21 دارًســا مــن مملكة البحريــن واثنان من 
مــن  الهاشــمية ودارس  األردنيــة  المملكــة 

المملكة العربية السعودية.
 وشــهد المدير التنفيذي للشئون الرياضية 
عبدالجليــل أســد اليــوم الثاني مــن الدورة 
التي تقام بقاعــة المحاضرات بمقر اللجنة 
الســيف  بضاحيــة  البحرينيــة  األولمبيــة 
بحضور مدير األكاديمية األولمبية د. نبيل 
طه، حيث وجه أســد كلمة للدارسين أشاد 
فيها بمشــاركتهم وحرصهم على االلتحاق 
الخطــة  إطــار  فــي  تأتــي  والتــي  بالــدورة 
الســنوية لألكاديميــة والراميــة إلــى صقــل 

وتطوير وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية.

 وأكــد أســد أهميــة دورة التحليل الحركي 
األلعــاب  بمختلــف  الفنــي  التحليــل  فــي 
الرياضيــة لمــا للتكنولوجيــا مــن دور هــام 
في استيضاح نقاط الضعف والقوة للفرق 
المدربيــن  مخرجــات  وتعزيــز  الرياضيــة 
وخدمتهــم فــي مجــال التحليــل لتحقيــق 
أفضــل النتائــج والمســتويات، مشــيًدا في 
الوقــت ذاتــه بالمحاضر والمــدرب الوطني 
التحليــل  برنامــج  خبيــر  فخــرو  محمــود 

الحركي وممثل الشركة في منطقة الشرق 
األوســط على ما يقوم بــه من جهود بارزة 
الحركــي،  التحليــل  برنامــج  تعليــم  فــي 
مثنًيــا كذلــك على دور مســاعده عبدالرضا 
المشــاركين  لجميــع  ــا  متمنيًّ الموســوي، 
التوفيــق والنجــاح فــي الــدورة وتحقيــق 
أعلى درجات االستفادة من الدورة والتي 

تقام للمرة الثانية في هذا العام.
يــوم  اختتمــت  آخــر،  صعيــد  وعلــى   

الثالــث  الفصــل  الماضــي  الخميــس 
الرياضيــة  اإلدارة  دبلــوم  برنامــج  مــن 
األكاديميــة  تنظمــه  والــذي  المتقــدم 
األولمبيــة بدعــم مــن برنامــج التضامن 
األولمبــي، حيــث أقيــم الفصــل الثالــث 
علــى امتــداد أســبوع كامــل حاضر فيه 
الخبيــر الرياضــي عبدالرضــا الموســوي 
التخطيــط  موضــوع  خاللــه  وتنــاول 

االستراتيجي.

عبدالجليل أسد يتوسط الدارسين بدورة التحليل الحركي جانب من دورة اإلدارة الرياضية المتقدمة

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

علي مجيد

أشــار مديــر لعبــة كــرة اليــد بنــادي باربــار 
علــي الجوكــم إلــى أنهــم بصــدد التوقيــع 
مع المدرب ســيدعلي فالحــي ليبقى على 
رأس الجهــاز الفنــي للموســم الثالــث على 

التوالي.
لـ”البــالد  تصريــح  فــي  الجوكــم  وقــال   
مــع  باربــار  نــادي  مفاوضــات  ســبورت” 
ــا بالشــكل اإليجابــي،  فالحــي انتهــت فعليًّ
ولم يتبق إال التوقيع الرســمي والمفترض 
أن يكــون خــالل الفتــرة المقبلــة. وأضــاف 
الجوكــم أنــه وبعــد التوقيــع الرســمي مــع 
المــدرب فالحي ســيتم النظر مًعا ألســماء 
المنصــرم  بالموســم  المنتدبيــن  الالعبيــن 
وهما “أحمد موســى وعبدهللا الســالطنة” 
وإمكانيــة التعاقــد معهــم مجدًدا بحســب 
رغبــة المــدرب، كــون الحديــث اآلن حول 
أن  وخصوًصــا  نفًعــا  يجــدي  ال  الالعبيــن 

المدرب لم يوقع بالشكل الرسمي.
وحــول قــرار الدولي الســابق وابــن النادي 
جعفر عبدالقادر باالعتزال، كشف الجوكم 

أن باربار في محاوالت حثيثة مع الالعب 
للعدول عن قراره واالستمرار في صفوف 
البنفســج وخصوًصــا أن لديــه اإلمكانيات 
لالســتمرار لســنوات إضافيــة، يخــدم بهــا 

الفريق ويستفيد منها الالعبون.
فــي  باربــار  تســجيل  مســتجدات  وعــن   
أبطــال   22 لألنديــة  اآلســيوية  البطولــة 
الــدوري لكــرة اليد، بين الجوكــم أن ناديه 
شــؤون  وزارة  دعــم  خطــاب  دمــج  قــد 
موافقتــه  وخطــاب  والرياضــة  الشــباب 
المنافســات  فــي  بالمشــاركة  الرســمية 
البحرينــي  لالتحــاد  وأرســلهما  اآلســيوية 
لكــرة اليــد الــذي ســيتحرك بمســاعيه مــع 
اليــد  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  مســؤولي 
بإدخــال باربــار ضمــن قائمــة المشــاركين 

بعدما أغلق باب التسجيل.

الجوكم: التوقيع مع المدرب فالحي قريًبا

علي الجوكم



ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أكــد القائــم بأعمــال الوكيــل المســاعد للرقابــة والتراخيــص الشــيخ صقــر بــن 
سلمان آل خليفة أن وزارة شؤون الشباب والرياضة تضع ملف استحقاقات 
الرياضييــن مــن ضمــن أولوياتهــا وتعمــل مــن أجل إيجــاد حلول مناســبة لهذا 

الملف بما يضمن حقوق جميع األطراف بما فيها الرياضيين. 

وقــال د. الشــيخ صقــر بــن ســلمان آل 
خليفــة “لقــد بذلت الــوزارة في اآلونة 
األخيــرة جهــود طيبــة مــن أجل وضع 
حلــول  وضــع  علــى  للعمــل  أســاس 
وتطلــب  األطــراف،  لجميــع  مناســبة 
الــوزارة فــي هــذا الشــأن مــن جميــع 
الرياضييــن ســواء أكانــوا إدارييــن أم 
مدربين أم العبين تسجيل مطالباتهم 
المســتندات  كافــة  وإرفــاق  الماليــة 
علــى  وإرســالها  ذلــك  تثبــت  التــي 
Lald@mys.gov. البريد اإللكترونــي
الهواتــف  أرقــام  عبــر  والتواصــل   bh

 .”17114024 - 17114000
وبيــن د. الشــيخ صقــر بــن ســلمان آل 
خليفة “ســتقوم وزارة شؤون الشباب 
والرياضة بتسجيل المطالبات المالية 
علــى  والعمــل  بالرياضييــن  الخاصــة 
دراستها والتأكد من سالمتها بالشكل 
القانونــي وســتعمل بصــورة مســتمرة 
لعقــد لقــاءات ودية تجمع بيــن وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة واالتحــاد 
النــادي  وإدارة  باللعبــة  المعنــي 
والرياضييــن مــن أجــل الوصــول إلــى 

الحلول”. 
وأضاف د. الشــيخ صقر بن سلمان آل 
خليفــة “إن إدارة الشــؤون القانونيــة 

شــؤون  وزارة  فــي  والتراخيــص 
الشــباب والرياضة على اســتعداد تام 
الرياضييــن وإرشــادهم  مــع  للتعــاون 
فــي حال توقيــع العقــود الجديدة مع 
األنديــة الوطنيــة وأهــم البنــود التــي 
العقــد باإلضافــة  يجــب أن يتضمنهــا 
المعنيــة  الجهــات  فــي  توثيقــه  إلــى 
يضمــن  الــذي  األمــر  العــدل”  “كاتــب 

حقوق الجهات المتعاقدة”.
ســلمان  بــن  صقــر  الشــيخ  د.  وتابــع 
للتأكــد  الرياضييــن  آل خليفــة ندعــو 
مــن توثيــق عقودهــم ووضــع شــروط 
التحكيــم الالزمــة وفًقا للنظــام المتبع 
بــه فــي االتحــاد المعنــي للعبة حســب 

افضل الممارسات الدولية.

أعلــن نــادي الحــد عــن ضــم المحترف 
بذلــك  ليعــزز  عامــر؛  إســراء  الســوري 
القــدم  لكــرة  األول  الفريــق  صفــوف 
المقبــل  الرياضــي  الموســم  خــالل 

.2019/2020
بغريــب  ليــس  عامــر  إســراء  ويعتبــر 
علــى المالعــب البحرينية، إذ ســبق له 
اللعــب فــي صفــوف ناديي البســيتين 
والمالكيــة، وكانــت من أبــرز إنجازاته 
األولــى  الدرجــة  دوري  لقــب  إحــراز 
رفقة نادي المالكية الذي حصد الدرع 
الموســم  تاريخــه  فــي  األولــى  للمــرة 

.2016/2017
وســيكون المحتــرف الســوري تعزيــًزا 

الحــداوي  الفريــق  لصفــوف  جيــًدا 
تحــت قيــادة المدرب الوطنــي محمد 

الشمالن.
إلــى ذلك، أعلن نادي الحد عن تجديد 
الختــال؛  الالعــب أحمــد  التعاقــد مــع 
فــي  الفريــق  تمثيــل  بذلــك  ليواصــل 

الموسم الجديد.

دعوة الرياضيين لتسجيل مطالباتهم المالية

الحد يضم السوري إسراء عامر

خليل والغريب يشاركان في برنامج المرحلة اإلعدادية

“أحمر الناشئين” يختتم مشاركته في “عربية السلة”

فالمرزي: التجديد لشهاب والبحث عن حارس

ــرة الــقــدم ــكـ ــوي لـ ــ ــي ــ ــاد اآلس ــ ــح ــ ــام االت ــكـ ضــمــن أكـــاديـــمـــيـــة حـ

ــس أمــــــــام الـــجـــزائـــر ــ ــام ــ ــخ ــ ــاءه ال ــ ــقـ ــ ــر لـ ــسـ ــخـ مــنــتــخــبــنــا يـ

األعمـــال والرياضـــة” ســـينجز  “الشـــباب  الميزانيـــة مـــن قبـــل  تســـيير 

خليــل  أحمــد  الشــابان  الحكمــان  يشــارك 
المرحلــة  برنامــج  فــي  الغريــب،  وأحمــد 
التابعــة  الحــكام  ألكاديميــة  اإلعداديــة 

لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وســيقام البرنامج خــالل الفترة 24 وحتى 
28 يونيــو الجاري في العاصمــة الماليزية- 
عمــل  ورش  علــى  ويشــتمل  كوااللمبــور، 

نظرية وجلسات تدريب عملية.
وكان الحكمان أحمد خليل وأحمد الغريب 
تمكنا من اجتيــاز المرحلة األولى للبرنامج 
بنجــاح، والتــي اســتمرت علــى مــدى عــام 
كامــل، بعــد جهود كبيــرة قام بهــا الحكمان 
المرحلــة،  متطلبــات  اســتيفاء  إطــار  فــي 
وذلــك بمتابعة لجنــة الحكام باتحــاد الكرة 

البحريني وإشراف قسم شؤون الحكام.
وقــّدم االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم على 
إثــر هــذا االجتيــاز، دعــوة للحكميــن أحمــد 
فــي  للمشــاركة  الغريــب؛  وأحمــد  خليــل 
ألكاديميــة  التابــع  الثانيــة  الســنة  برنامــج 
الحكام اآلســيوية، والذي دشن في نوفمبر 

من العام الماضي.
ويعد الحكمان أحمد خليل وأحمد الغريب 
مــن حكام الدرجة األولى الشــباب، والذين 

ينتظرهم مستقبل واعد في التحكيم.

وأكاديمية الحكام هو مشروع كبير قام به 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم نحــو إعداد 
لشــروط  ووفقــا  جــدد،  آســيويين  حــكام 

عالمية.
ويأتــي مــن ضمــن أبــرز الشــروط الالزمــة 
لدخــول األكاديمية: العمــر، اللياقة البدنية، 
إتقــان اللغــة اإلنجليزيــة، المقامــة البدنيــة، 
عــالوة علــى اإللمــام الكبيــر بقانــون اللعبــة 
ومنــح االتحاد اآلســيوي مقعدين لحكمين 
مــن كل بلــد ينضوي اتحاده تحــت مظلته، 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رشــح  إذ 
الغريــب  وأحمــد  خليــل  أحمــد  الحكميــن 
للمشــاركة، خصوصا وأن االتحاد اآلسيوي 
يشــترط في الحكميــن أال يقل عمرهما عن 

23 عاًما وال يزيد على 29.
وبحســب برنامــج األكاديمية، فــإن الخطة 
المعــدة للحــكام المشــاركين تســتمر ألربعة 
أعوام، على أن يتجمع الحكام في كل عام 
خــالل 4 مناســبات فــي العاصمــة الماليزية 

)كوااللمبور(، وذلك لمدة 5 أيام.
وإلى جانب الحكمين خليل والغريب، فإن 
الحكم الشــاب اآلخر محمد خالد من ضمن 
المشــاركين في برنامج المرحلة االبتدائية 

للدفعة الجديدة من الحكام اآلسيويين.

الســلة  لكــرة  الوطنــي  منتخبنــا  اختتــم 
للناشــئين مشــاركته في البطولــة العربية 
 16 تحــت  الســلة  لكــرة  عشــرة  الثامنــة 
ســنة، التــي تحتضنها العاصمــة المصرية 
القاهرة باســتضافة االتحاد المصري في 
الفتــرة مــن 18 حتــى 25 يونيــو الجــاري، 
بمشاركة 6 منتخبات عربية هي: الجزائر، 
إلــى  إضافــة  الســعودية،  لبنــان،  تونــس، 

مصر المستضيف ومنتخبنا الوطني.

 وخســر منتخبنــا فــي آخــر لقاءاتــه بالبطولة 
أمــام منتخــب الجزائــر بنتيجــة 61/52، فــي 
مســاء  المنتخبيــن  جمعــت  التــي  المبــاراة 
أمــس األحــد، علــى صالــة الشــباب والرياضة 
بمدينــة 6 أكتوبــر، في ختام منافســات الدور 

التمهيدي من البطولة.
ــا جيًدا خــالل اللقاء  وقــدم منتخبنــا أداًء فنيًّ
فــي الجانبيــن الدفاعــي والهجومــي، تواصال 
البطولــة،  فــي  التصاعــدي  المنتخــب  ألداء 
وجاءت نتائج أشواط المباراة كاآلتي: 20/8 
الجزائــر   15/13 البحريــن،   14/9 الجزائــر، 

و17/17.
المركــز  علــى  بالحصــول  منتخبنــا  واكتفــى 
الســادس علــى ســلم الترتيــب العــام للبطولة 
الــدور  خــالل  لقــاءات   5 خــاض  أن  بعــد 
التمهيــدي، حيــث اســتهل مشــواره بمواجهــة 
المنتخــب المصــري، ثم واجه تونــس ولبنان، 
وأعقبهــا بمواجهــة الســعودية، قبل أن يالقي 
المنتخــب الجزائــري يــوم أمــس فــي ختــام 

مشاركته في المنافسات العربية.
البطولــة  فــي  منتخبنــا  مشــاركة  وجــاءت 
العربيــة ضمــن محطــات اإلعــداد والتحضيــر 
لالســتحقاق اآلســيوي الــذي ينتظــر منتخب 
الناشــئين والمتمثــل فــي البطولــة اآلســيوية 
المؤهلــة لبطولــة العالــم المقــرر لهــا أن تقــام 
أواخر العام الجاري في الجمهورية الصينية.

ومثــل منتخبنــا فــي البطولــة 12 العًبــا وهم: 
عمــار يوســف، حســن عزيــز، ناصــر العنــزور، 
عمــران عبد هللا، علي محمــود، علي العجمي 
)المنامــة(، عمــار جاســم، عبــد القــادر صــالح، 
خالــد نبيــل، ابراهيــم محمــد )الحالــة(، عباس 

البصــري )النويــدرات(، ومحمــد عبــدهللا مــن 
نادي سماهيج . 

غوسا: هدفنا األول هذا الموسم هو 
آسيا

الســلة  لكــرة  الوطنــي  منتخبنــا  مــدرب  قــال 
للناشــئين الصربي “Vanja Gusa” ، إن المشاركة 
في البطولة العربية شكلت فرصة جيدة إلعداد 
المنتخــب نحــو الهــدف األهــم الذي نتطلــع إليه 

هذا الموسم.
وأوضح غوســا أن البطولة مثلت فرصة مثالية 
لتقييم مستوى المنتخب، والوقوف على بعض 
الفنــي  الجهــاز  التــي يحتاجهــا  المهمــة  النقــاط 
الستكمال فترة التحضيرات في الفترة المقبلة.

وبيــن غوســا أن المشــاركة فــي البطولــة جاءت 
برغبــة مــن إدارة المنتخــب والجهازيــن الفنــي 
يتضمــن  قــوي  معســكر  إقامــة  فــي  واإلداري 
ولــذا  البطــوالت،  وصبغــة  القويــة  المنافســة 
جــاء االختيار األنســب بالمشــاركة في النســخة 

الجديدة من البطولة.

مباريــات  لعــب  المنتخــب  أن  غوســا  وذكــر 
تنافســية على مســتوى عال أمام منتخبات من 
المدرســتين األفريقيــة واآلســيوية، موضًحا أن 
هذه المباريات القوية تعزز من توجهات الجهاز 
الفني للمنتخب للوقوف على جاهزية المنتخب 
وتقييم المســتوى، للظهور على أفضل أداء في 
االســتحقاق المهــم الذي ينتظــر المنتخب نهاية 

العام الجاري.   
وأضــاف غوســا أن المنتخبــات المشــاركة فــي 
القويــة  الجســمانية  بالبنيــة  تمتــاز  البطولــة 
ثمــار  ســيجني  منتخبنــا  أن  مؤكــًدا  لالعبيهــا، 
تلــك  مــع  االحتــكاك  خــالل  مــن  المشــاركة 
المنتخبات، مبيًنا أن نتائج منتخبنا في البطولة 
ال تبعــث علــى القلــق، بقدر ما هــي محطة مهمة 
للجهاز الفنــي والالعبين لالســتفادة واالحتكاك 
واكتســاب المزيــد مــن الخبــرات، للوصــول إلــى 

الجاهزية المطلوبة في النهائيات اآلسيوية.
وقــال غوســا إن المنتخب سيســتأنف تدريباته 

فــور عودته إلى البحرين، وذلك بمشــاركة بقية 
الالعبيــن الذيــن لم يشــاركوا في هــذه البطولة، 
مبدًيــا تفاؤلــه الكبيــر بمســتقبل المنتخــب الذي 
سيشــكل نــواة لمنتخب الرجال في المســتقبل، 
علــى  تتفــوق  مــا  دائًمــا  البحريــن  أن  مؤكــًدا 

المنتخبات األخرى بالمهارة والسرعة. 

برنامج استشفاء مكثف

اتبــع الجهــاز الفنــي لمنتخبنــا الوطنــي التركيــز 
علــى عمليــات استشــفاء الالعبيــن مــن خــالل 
اختصاصــي  بإشــراف  مكثــف  طبــي  برنامــج 
خاللــه  تــم  ماركــو،  الصربــي  الطبيعــي  العــالج 
إخضــاع الالعبيــن لــه طيلة فتــرة البطولة وبعد 
انتهــاء كل لقــاء، إذ بذل العبو منتخبنا الوطني 
ضغــط  ظــل  فــي  البطولــة،  فــي  كبيــًرا  جهــًدا 
المباريات التي شهدها جدول المنافسات، وهو 
ما اســتهلك الكثير من طاقــة الالعبين وزاد من 

المجهود والحمل البدني عليهم.

كشــف مديــر لعبة كــرة اليد بنــادي النجمة خالد 
فالمــرزي أن ناديــه بصــدد التجديد مــع الدولي 
حسن شهاب للبقاء مع الفريق وتمثيل صفوفه 

لمواسم مقبلة.
وقــال فالمــزي فــي تصريــح لـ”البــالد ســبورت” 
يوجــد توافــق تام ورغبة مــن الطرفين “النجمة 
وشــهاب” للتجديــد على العقد واالســتمرار مًعا، 
وال يتبقــى إال التوقيــع الرســمي والمفتــرض أن 
يبــرم خــالل األيــام المقبلــة. وأضــاف أن ناديــه 
أيًضــا يبحــث عــن حارس يحــل بديــالً للحارس 
النــادي  خــدم  الــذي  عبداألميــر  هشــام  الخبيــر 
ا مع انتهاء  لسنوات طويلة واعتزل اللعبة رسميًّ
للحــارس  معاونــًا  ويكــون  المنصــرم،  الموســم 

الدولي الحالي محمد عبدالحسين.
الفريــق،  لتدعيــم  خطــوات  هنــاك  كان  وعمــا 

ــا  أشــار فالمــرزي إلــى أن األمــور مســتتبة حاليًّ
بوجود كافة الالعبين، ومع تجديد عقد شــهاب 
ســيتم  آخــر،  حــارس  مــع  للتعاقــد  والوصــول 
النظــر مع الجهاز الفني بقيادة التونســي حافظ 
الزوابي لهذا األمر ومن ثم لكل حادث حديث. 
أن  فالمــرزي  وضــح  العمريــة،  الفئــات  وحــول 

ملــف األجهــزة الفنيــة للفئــات العمريــة ســيطرأ 
عليهــا التغييــر وخصوًصــا بعــد خــروج المــدرب 
لتدريــب  انتقــل  الــذي  “تايســون”  علــي عبــاس 
صغــار نــادي الديــر، وأن ناديه لديه عدة أســماء 
مطروحة لشــغر هذه المناصب ومازال يتفاضل 

فيما بينها.

صــرف  بانتظــار  ناديــه  أن  فالمــرزي  وأكــد 
الميزانيــة المخصصة لناديه باإلضافة لوعود 
بتســيير  والرياضــة  الشــباب  شــئون  وزيــر 
مشروع االستثمار والذي من شأنه أن يعطي 
بشــكل  أعمالهــا  كافــة  إلنجــاز  دافًعــا  اإلدارة 

سليم.

 أحمد خليل وأحمد الغريب
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مدرب منتخبنا الصربي غوسا

خالد فالمرزي حسن شهاب

أحمد مهدي

جي إف إتش

أعلنــت اليــوم مجموعة جي إف إتش 
الماليــة عن تدشــين هويتها الرياضية 
“XLR8”، التــي ســتكون بمثابــة مظلة 
جامعــة تهــدف المجموعة مــن خاللها 
إلــى توحيد وتطويــر برامجها لرعاية 
األنشــطة والفعاليــات الرياضيــة التي 
ســواء  البحريــن،  مملكــة  فــي  تنظــم 
بالتعــاون مــع شــركاء آخريــن أو مــن 
خالل ابتكار أفكار وفعاليات رياضية 
جديــدة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تهــدف 
“XLR8” إلــى المســاعدة علــى ترويــج 
لمجموعــة  االســتثمارية  المشــاريع 
جــي إف إتــش من خالل اســتخدامها 
التــي  الرياضيــة  للســياحة  كمقاصــد 
والمشــجعين  المتســابقين  ســتجذب 
أنحــاء  مختلــف  ومــن  المنطقــة  مــن 

العالم إلى البحرين. 
 لقــد كانــت جــي إف إتــش ومــا زالــت 
ا للعديــد مــن الفعاليــات  داعًمــا رئيســيًّ
المملكــة،  فــي  الوطنيــة  الرياضيــة 
والتي تهدف، في إطار الرؤية 2030.
 الجديــر بالذكــر أن مجموعة جي إف 
إتــش تحرص فــي كل عــام على دعم 
مثــل  الوطنيــة  الرياضيــة  الفعاليــات 
ســباق  للقــدرة،  الملــك  جاللــة  كأس 
الجائــزة الكبــرى الفورمــوال 1 واليــوم 
الرياضــي لمملكــة البحريــن، وغيرهــا 
الرياضيــة  مــن األنشــطة والفعاليــات 

األخرى. 
 فــي إطار االســتعداد إلطــالق مبادرة 
أول  عــن  اإلعــالن  ســيتم   ،”XLR8“
وقــت  فــي  الجديــدة  للهويــة  فعاليــة 
الحــق مــن هذا العــام، وســوف تهدف 
إلى تشــجيع األفراد من جميع األعمار 
أجــل  مــن  الرياضــة  علــى  لإلقبــال 

أسلوب حياة أفضل وأكثر صحة.
شــئون  وزيــر  قــال  المناســبة،  بهــذه 
توفيــق  أيمــن  والرياضــة،  الشــباب 
المؤيد بقوله: “نحن نشــيد بهذا النوع 
مــن المبــادرات مــن القطــاع الخــاص 
المملكــة  جهــود  مــع  تتماشــى  التــي 
الراميــة إلــى تعزيــز دور ومســاهمات 
التنميــة  تجــاه  الرياضيــة  األنشــطة 

للبحريــن  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
والمواطنيــن، إذ تحــرص الدولــة على 
تخصيــص ميزانيات خاصة للرياضة، 
ونتطلع ألن يتبع القطاع الخاص مثل 
هــذا النهــج مثلما فعلت جي إف إتش 
التي نرحب ونشــيد بمبادرتها. نتمنى 
لمجموعــة جــي إف إتــش النجاح في 
تدشــين هويتهــم الرياضيــة الجديدة 
“XLR8” فــي إطــار جهودهــم لتطويــر 
الرياضيــة  والفعاليــات  المبــادرات 
العديــد  دعــم  ومواصلــة  الجديــدة 
الحاليــة  اإلقليميــة  الفعاليــات  مــن 
التــي وضعــت البحريــن على الســاحة 

الرياضية العالمية”.
الريــس،  أضــاف هشــام  مــن جانبــه،   
جــي  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
“نحــن  بقولــه:  الماليــة  إتــش  إف 
ســعداء باإلعــالن عــن إطــالق هويتنا 
 ،”XLR8“ الرياضية الجديدة المبتكرة
التــي نهــدف مــن خاللهــا إلــى تعزيــز 
الجهــود الكبيــرة وااللتــزام المتواصل 
تجــاه  إتــش  إف  جــي  جانــب  مــن 
فــي  بهــا  والنهــوض  الرياضــة  دعــم 
مملكــة البحريــن، فضــال عــن الترويج 
مختلــف  فــي  التطويريــة  لمشــاريعنا 
أنحــاء المملكة والتي ســتكون بمثابة 
مقاصــد للســياحة الرياضيــة العالميــة 
المســتوى التــي ستســاعد على جذب 
مختلــف  مــن  والمتســابقين  الــزوار 
البحريــن.  إلــى مملكــة  العالــم  أنحــاء 
لقد كانت البحرين وما زالت تحتضن 
العديــد من الفعاليات التــي تقام على 
حرصــت  والتــي  الرياضيــة،  الســاحة 

جي إف إتش دومًا على دعمها”.

“جي إف إتش” تدشن هويتها الرياضية

هشام الريس



قــال مدرب فنزويال رافاييل دوداميل في 
مؤتمــر صحافي عقــب الفوز علــى بوليفيا 
)1-3(، والتأهــل لربــع نهائــي كوبــا أميــركا، 
فــي  المقامــة  البطولــة  وصــل  فريقــه  إن 
البرازيــل بهــدف “خــوض 6 مباريــات”، في 
إشــارة لرغبته في الوصــول للنهائي. وأكد 
دوداميل في المؤتمر “لقد أظهرنا أننا لدينا 
مــا نقولــه وأننــا جديــرون. جئنــا لخوض 6 
مباريات، لعبنا 3 وســنعمل من أجل تجاوز 
الرابعة”. وأكد المدرب أن فريقه قدم أمام 
لذلــك  وجديــة”،  واحتــرام  “قــوة  بوليفيــا 
اعتبر أن “النقاط الثالث كانت مســتحقة”. 
مــع  البطولــة  فــي  المقبلــة  المرحلــة  وعــن 
دوداميــل  حــذر  اإلقصائيــة،  األدوار  بــدء 
مــن أن هامــش الخطــأ يــكاد ال يذكــر لذلك 
فــي  غايــة  الدفاعيــة  الصالبــة  أن  اعتبــر 
األهميــة. وقــال: “يوًمــا بعد يــوم نثبت أننا 
منتخــب متكامــل علــى كافة المســتويات. 
يجب االســتمرار على هذا النهج. لن نقوم 
بشيء مغاير، وليس لدينا دوافع للتغيير”. 
ربــع  فــي  فنزويــال  منتخــب  وســيواجه 
النهائي، وصيف المجموعة الثانية الجمعة 

على ملعب )ماراكانا(.

البصلة الصغيرة
قبــل انطــاق كأس كوبــا أميــركا، كان القليــل من المشــجعين خــارج البرازيل يســمعون عن 
الجنــاح إيفرتــون، لكــن بالتأكيــد ارتفعت أســهمه اآلن بعد سلســلة من العــروض الرائعة مع 

البرازيل التي بدأت تستعيد كبرياء الماضي.

واختير إيفرتون، 23 عاًما، كأفضل العب في 
المباراة خــالل فوز البرازيل صاحبة الضيافة 
)0-5( على بيرو مســاء الســبت، وسجل هدًفا 
رائًعــا فــي أول مبــاراة كاملــة لــه مــع منتخــب 

بالده.
وكانت مشــاركته في الجهة اليســرى متوقعة 
أمــام بيرو بعد نزولــه بديالً في مباراتين، كما 

أنه هز الشباك في أول مباراة بالبطولة.
النحيــل،  الالعــب  لفــت  وفــي أول مباراتيــن 
بقصة شعره التي تشبه المجندين ووشم في 

الــرأس، األنظار وســط مطالبــات من الجمهور 
بمنحه فرص أكبر في اللعب دون تقييده في 

دور البديل.
وظهر إيفرتون، المعروف باســم “ســيبولينيا” 
إلــى شــخصية  نســبة  الصغيــرة”  “البصلــة  أو 
كارتونية برازيلية تحمل نفس االسم، نشيًطا 
الجبهــة  مــن  التوغــل  فــي  وبارًعــا  وســريًعا 
اليســرى نحــو العمــق ثــم التســديد، أو تمريــر 

كرات عرضية.
حتــى  الجماهيــر  المهاريــة  لمســاته  وأبهــرت 

أصبحت تتغنى باسمه في المدرجات.
لكن إيفرتون يحبذ مدح العمل الجماعي بدالً 

من تقبل اإلشادة الفردية.
وقــال للصحفييــن: “إذا كانــت هنــاك حالة من 

غيــاب الثقــة فــي الفريــق مــن قبــل، فأعتقــد 
أننــا لعبنا اليــوم مباراة ممتــازة. كررنا ما قمنا 
بــه فــي المباريــات الســابقة وصنعنــا العديــد 
مــن الفــرص لكــن اآلن تحولــت الفــرص إلــى 

البرازيــل  مــدرب  تيتــي  ورفــض  أهــداف”. 
اإلشــادة بإيفرتــون بمفرده لكــن يمكن لالعب 
أن يطمئــن على مشــاركته أساســيا من جديد 
في مباراة دور الثمانية يوم الخميس بملعب 

ناديه جريميو.
وقــال إيفرتــون “ســعادتي مــن نــوع خــاص. 
ســأعود إلــى ملعــب فريقي وأنا مــع المنتخب 

الوطني. أعرف كل متر في هذا الملعب”.

وكاالت

وكاالت وكاالت

وكاالت

راية التحدي

كشــف تقرير صحافي فرنســي أمس األحد، عن 
الوجهــة المحتملــة لبــول بوجبــا، العــب وســط 

مانشستر يونايتد بالموسم المقبل.
وبحســب تقاريــر فرنســية، فــإن ريــال مدريــد 
قــرر إغــالق ملف بوجبــا تماًما، واالنســحاب من 

التفاوض مع اليونايتد على ضم الالعب.
وأشــار إلــى أن ســبب قــرار ريــال مدريــد يعــود 
إلى تعنت يونايتد في شــروطه لالســتغناء عن 
خدمات النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

وأوضــح الموقع الفرنســي، أن إدارة الشــياطين 
الحمر، سبق أن رفضت محاولتين من مسؤولي 

الميرنجي للتعاقد مع بوجبا.
ويتجه ريال مدريد، حالًيا للتفاوض لضم واحد 
مــن الثنائــي كريســتيان إريكســن )توتنهــام(، أو 
تانجــي ندومبيلــي )ليــون(، مــن أجــل دعم خط 

الوسط بصفقة مميزة.
ُيذكر أن الكثير من التقارير، أفادت  «

بأن إدارة مانشستر يونايتد، اشترطت 
الحصول على مقابل يتراوح من 

150 إلى 170 مليون يورو، من أجل 
االستغناء عن بوجبا.

صــب المكســيكي خافيير أجيري المديــر الفني لمنتخب 
مصــر جــام غضبــه علــى مــروان محســن مهاجــم فريــق 
األهلي بعد ظهوره بمســتوى متواضع في مباراة افتتاح 
الجمعــة  يــوم  زيمبابــوي،  أمــام  األفريقيــة،  األمــم  كأس 
الماضــي. وذكــرت مصــادر مــن داخــل منتخــب مصــر أن 
أجيــري غاضــب مــن مســتوى مــروان محســن فــي لقــاء 
التشــكيل  عــن  إبعــاده  بقــوة  يــدرس  لذلــك  زيمبابــوي، 
األساســي، فــي لقاء الكونغــو الديمقراطية يــوم األربعاء 

المقبل في ثاني جوالت المجموعة األولى.
وذكــرت تقاريــر أن مــروان لــم يلتــزم بتعليمــات أجيــري 
ســوى 10 دقائق فقط في بداية اللقاء، موضحا أنه كان 
مكلفا بأدوار تكتيكية لفك الرقابة عن محمد صالح نجم 

ليفربول اإلنجليزي.
الالعبيــن  مــع  جلســة  ســيعقد  أجيــري  أن  وأوضحــت 
ويتحــدث عــن بعــض األخطــاء التــي ظهــرت فــي لقــاء 
زيمبابــوي مجــددا، بعــد أن تطرق لها فــي اجتماع قصير 

أمس السبت.
وتراجع منتخب مصر الذي فاز على زيمبابوي  «

0-1، إلى المركز الثاني في المجموعة األولى، خلف 
أوغندا التي فازت بثنائية نظيفة على حساب 

بول بوجباالكونغو الديمقراطية.

انسحاب ريال مدريد غضب أجيري

وكاالت

اتخــذ قائــد المنتخــب البرازيلــي دانــي ألفيــش، 
المشــارك حاليا مع بالده في بطولة كوبا أميركا 
التــي تســتضيفها على أرضها، قــرار الرحيل عن 
باريس ســان جرمان الفرنســي بحســب ما أعلن 

األحد في حسابه على انستغرام.
وقــال ألفيــش )36 عامــا( ان “لــكل شــيء بداية، 
أضــع  لكــي  حــان  والوقــت  ونهايــة،  منتصــف 
نقطــة النهاية هنا”، شــاكرا “جميع العاملين على 
اليــوم  مودتهــم واحترامهــم وانخراطهــم منــذ 
األول. أنتــم تســاهمون علــى جعــل هــذا النــادي 

أكثر تميزا”.
وانضــم ألفيــش الــى ســان جرمــان فــي صيــف 
2017 بعد موســم واحد في صفوف يوفنتوس 
اإليطالــي، وتــوج مــع النــادي الباريســي بلقــب 
الــدوري فــي موســميه معــه، كمــا أحــرز الــكأس 

وكأس الرابطة العام 2018.
وتابــع العــب برشــلونة اإلســباني الســابق الــذي 
العاصمــة  نــادي  مــع  عقــده  نهايــة  الــى  وصــل 
الفرنســية “اليوم، أنهي حقبة أخرى من حياتي، 
والخبــرات.  التعلــم  االنتصــارات،  مــن  حقبــة 
أود أن أشــكر عائلــة باريــس ســان جرمــان على 
منحــي فرصــة أن نكتب معــا صفحة في تاريخ 

النادي...”.
ويأتي قرار ألفيش بعد ســاعات على مســاهمته 
فــي قيادة منتخب بــالده الى الدور ربع النهائي 
لبطولة كوبا أميركا بتسجيله أحد أهداف الفوز 
الكاسح على البيرو )-5صفر( في الجولة الثالثة 

األخيرة من دور المجموعات.
وتوجــه البرازيلــي الــى مشــجعي ســان جرمــان 
بالقــول “أعتــذر، إذا لــم أكــن، فــي أي وقــت مــن 
األوقــات، علــى المســتوى المطلوب. أعتــذر إذا، 
في وقت ما، ارتكبت خطأ. حاولت ببساطة أن 

أبذل قصارى جهدي”.

وبعــد أن كان مــع برشــلونة اإلســباني مــن بيــن 
الظهيــر  مركــز  الذيــن شــغلوا  الالعبيــن  أفضــل 
النــادي  مــع  الكثيــر  ألفيــش  يقــدم  لــم  األيمــن، 
الباريســي، متأثــرا بتقدمــه بالعمــر وباالصابــات 
التي الحقته، السيما التي تعرض لها في ركبته 
خــالل نهائي كأس فرنســا العام 2018 ما حرمه 
مــن المشــاركة مــع بــالده فــي مونديــال روســيا 

الصيف الماضي.
ودافــع ألفيــش عــن ألوان ســان جرمــان في 73 
مبــاراة بالمجمــل، وســجل للنــادي الباريســي 8 

أهداف مع 18 تمريرة حاسمة.

داني ألفيش

ألفيش يترك باريس

sports@albiladpress.com
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أقر المهاجم الدولي اإلسباني السابق فرناندو توريس األحد بأن جسده لم يعد قادرا على تحمل المتطلبات البدنية لكرة القدم، ولهذا السبب اتخذ 
قرار االعتزال مع رغبة بعدم االبتعاد نهائيا عن اللعبة ألنه يمني النفس بأن ينتقل الى التدريب مستقبا.

وأعلــن توريــس )35 عامــا( عــن قــرار االعتــزال 
الجمعة في حسابه على تويتر، قائال “لدي شيء 
مهم ســأعلنه. بعد 18 عاما مليئة بالشغف، حان 

الوقت النهاء مسيرتي كالعب في المالعب”.
ثــم عقــد األحــد مؤتمــرا صحافيــا فــي اليابــان 
حيث يخوض عامه األخير كالعب في صفوف 
ســاغان توســو، أشــار فيــه الــى أنــه شــخص ال 
يرضــى إال وأن يكــون قــادرا علــى تقديــم أعلى 
المستويات “وأريد دائما أن أكون صادقا وأؤدي 
على المستوى الذي أعتقد أنه يجب علي ذلك”.

وأضــاف توريس الذي يخوض مباراته األخيرة 
فــي  الســابق  زميلــه  ضــد  أغســطس   23 فــي 
حيــن  إنييســتا  أندريــس  اإلســباني  المنتخــب 
يلتقــي ســاغان توســو مــع فيســيل كوبــي فــي 
المرحلة الرابعة والعشــرين من الدوري المحلي، 

“لطالمــا قدمــت كل مــا أملــك ومــا زلــت ســأفعل 
ذلك في الشهرين المقبلين”.

وســيودع توريس فريقه ســاغان توســو، القابع 
حاليــا فــي المركــز األخير، قبــل 10 مراحل على 
انتهــاء الــدوري الــذي وصــل حاليا الــى مرحلته 

الخامسة عشرة من أصل 34.
نينــو”  “إل  فكشــف  المســتقبل،  بخصــوص  أمــا 
بأنــه ســيبقى فــي ســاغان توســو لكــن فــي دور 
لتعزيــز  األرجــح  علــى  يكــون  قــد  استشــاري، 
صفــوف الفريــق بالعبيــن إســبان واعدين، دون 
التدريــب  الــى  مســتقبال  االنتقــال  يســتبعد  أن 
فــي أوروبــا أو تولــي مهمــة مديــر أحــد الفــرق، 
موضحــا “أريد وحســب أن أمضي بعض الوقت 
مــع عائلتــي والتفكير بالخطــوة التالية - ال أعلم 
إذا ســيكون األمر )وظيفته المستقبلة( التدريب 

أو اإلدارة”.
وتابــع توريــس الــذي ســجل 38 هدفــا فــي 110 
مباريــات دوليــة مــع منتخــب إســبانيا، ابرزهــا 
هــدف الفــوز علــى المانيــا فــي المبــاراة النهائية 
ســندرس  أننــا  “أعتقــد   ،2008 أوروبــا  لــكأس 
األنديــة  أحــد  مــن  االتصــال”  بانتظــار  األمريــن 
المهتمــة بــه، مبقيا البــاب مفتوحا أمــام احتمال 
العــودة الى فريق بدايته أتلتيكو مدريد بعد أن 

ينال شهادته كمدرب.

وأردف “عندما كنت طفال، تلقيت اتصاال  «
لكي أصبح العب كرة قدم. أنا متأكد أن هذا 
النوع من االتصاالت )للتعاقد معه كمدرب 
أو مدير فريق( يحصل أيضا. لست مضطرا 

للبحث عنها”.

وكاالت

المغامرة الجديدة

فرناندو توريس

وكاالت

حقــق المنتخــب األميركــي، حامــل اللقــب وأحــد المضيفيــن الثاثــة 
لبطولــة الــكأس الذهبيــة لمنتخبــات الكونــكاكاف، فــوزا ثأريا كاســحا 
علــى ترينيــداد وتوباغــو 6 - صفــر فــي الجولــة الثانيــة مــن منافســات 
المجموعــة الثالثــة، ضامنا بطاقــة تأهله الى ربع النهائــي بصحبة بنما 

التي تغلبت على غيانا 2-4 أيضا.

وبعــد أن اســتهل حملة دفاعه عن 
اللقــب بفــوز كبيــر علــى غيانــا 4 - 
األميركــي  المنتخــب  كان  صفــر، 
أمام فرصة ثمينة للثأر من نظيره 
قبــل  حرمــه  الــذي  الترينيــدادي 
عاميــن مــن التأهــل الــى مونديال 
فــي  عليــه  بالفــوز   2018 روســيا 
الــدور  مــن  األخيــرة  الجولــة 

الخامس الحاسم 2-1.
وتســببت تلــك الهزيمــة باســتقالة 
بــروس أرينا من تدريب المنتخب 
األميركــي، قبــل أن يلحــق بــه بعد 
االتحــاد  رئيــس  معــدودة  أشــهر 

المحلي للعبة سونيل غوالتي.

الفرصــة  مــن  األميركيــون  وأفــاد 
التــي أتيحــت لهــم فــي كليفالنــد 
وصبــوا  وجــه،  أكمــل  علــى 
المنتخــب  علــى  غضبهــم  جــام 
الترينيدادي وأقصوه من البطولة 

باكتساحه 6-0.
ولحقت الواليات المتحدة  «

وبنما بكوستاريكا، المضيفة 
األخرى للبطولة الى جانب 

جامايكا، وهايتي اللتين 
حسمتا بطاقتي المجموعة 

الثانية بعد خروجهما 
منتصرتين من الجولتين 

األوليين.

فوز ثأري

إيفرتون



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

ضمن إطار التزامها المســتمر بتطوير أفضل الســيارات على اإلطالق وإرســاء معايير جديدة لتلبية وتجاوز تطلعات عمالئها، أطلقت شــركة إبراهيم 
ا التــي يتوفر منها طراز “هايبــِرد” الكهربائي.  خليــل كانــو الوكيــل الحصــري لســيارات تويوتا في مملكة البحرين ســيارة تويوتــا Corolla الجديدة كليًّ
ويعد توفير طراز الهايبرد للجيل الـ 12 من ســيارة تويوتا Corolla تأكيَد إيمان شــركة تويوتا الراســخ بتقديم ســيارات صديقة للبيئة تتميز بتوفير 

تجربة قيادة تفاعلية أكثر تشويًقا. 

تحمل ســيارة تويوتا Corolla لقب 
أفضل ســيارات شركة تويوتا مبيًعا 
على اإلطالق، إذ تم بيع ما يزيد عن 
46 مليون ســيارة منهــا حول العالم 
منذ إطالق الجيل األول في اليابان 
عــام 1966. ومــع التطــور المســتمر 
لــكل جيــل جديــد مــن الســيارة، تــم 
تتناســب  جديــدة  وظائــف  تقديــم 
مــع متطلبــات واحتياجــات العمالء 
المتنوعة والمتطورة باســتمرار، مع 
الحفــاظ على المقومــات الجوهرية 
لسيارة تويوتا Corolla، التي تجمع 
وســهولة  العاليــة  الموثوقيــة  بيــن 
طالمــا  الــذي  األمــر  االســتخدام، 
ُعرفــت به هذه الســيارة منذ إطالق 

الجيل األول منها.
 وتعليًقا على هذه المناسبة، تحدث 
المديــر األول لتســويق تويوتــا فــي 
شــركة إبراهيــم خليــل كانــو، أيمــن 
Co� تويوتــا ســيارة  عــن   شــحادة 

rolla قائــالً: “يحظى عــدد قليل من 
الــذي  القــوي  بالحضــور  الســيارات 
 ،Corolla تتمتــع بــه ســيارة تويوتــا
حيــث إنهــا أّسســت لنفســها مكانــة 
منــذ ظهورهــا  وســمعة مرموقتيــن 
األول.  كمــا نســتغل هــذه الفرصــة 

لنتقدم بالشــكر لعمالئنــا المخلصين 
لدعمهــم الثابت ولثقتهم في عالمة 
تويوتــا التــي نمثلهــا فــي البحريــن. 
 Corolla أن  متيقنــون  ونحــن 
ا ســتحقق نجاًحا باهًرا  الجديدة كليًّ
في الســوق البحرينيــة لما تتمتع به 
من مزايا فريدة منها الكفاءة العالية 
فــي اســتهالك الوقود فــي طرازاتها 

العادية والهجينة “الهايبرد”.

ــا بــاهــًرا ــاًح ــج شـــحـــادة: واثـــقـــون أنــهــا ســتــحــصــد ن

تويوتا Corolla 2020 اآلن في البحرين

التهانــي  العلــي  محمــد  إبراهيــم  تلقــى 
واألصدقــاء  األهــل  مــن  والتبريــكات 

بمناسبة حصوله على درجة البكالوريوس 
في إدارة األعمال من كلية العلوم اإلدارية 

فــي جامعــة العلــوم التطبيقيــة، وعقبــال 
الدكتوراه.

احتفلت شيخة عادل خليفة الزايد بتخرجها 
وحصولهــا  التطبيقيــة  العلــوم  جامعــة  مــن 
علــى درجــة البكالوريــوس ووجهــت الشــكر 
الجزيــل واالمتنــان إلدارة الجامعــة وقالت: 
جميــع  عــن  وباألصالــة  نفســي  عــن  “نيابــة 
الخريجيــن أتقدم بإهــداء نجاحي وتفوقي 
إلــى  األعمــال  إدارة  البكالوريــوس  بدرجــة 
رئيــس الجامعــة وهيب أحمــد الخاجة وكل 
الشكر لجميع منتسبي الجامعة على دعمهم 
بــُكل حــس ومســؤولية  ومســاندة الطــالب 

واهتمام”.

العلي يتلقى تهاني التخرج الزايد تحتفل بتخرجها من “العلوم التطبيقية”

24 يونيو 2019 االثنين
للتواصل: 2117111509 شوال 1440

“بتلكو” تشارك في أسبوع االتصاالت الدولية “إنجاز البحرين” تكرم شركاءها
فرصة لتبادل المعلومات والخبرات ومناقشة فرص التعاون إلهام الشباب البحريني للنجاح في االقتصاد العالمي

تشــارك شــركة بتلكو في فعاليات اســبوع االتصاالت الدولية (ITW) 2019 الذي يعقد في الفترة ما بين 23 وحتى 26 يونيو 
بمدينــة أتالنتــا، الواليــات المتحــدة األميركية ويســتقطب ما يقارب 2000 شــركة من 135 دولة وبحضور 7000 شــخص من 

جميع القطاعات المهتمة باالتصاالت والخدمات المتعلقة بها.

ويعــد هــذا الحــدث الســنوي هــو األبــرز 
فيمــا يتعلق بحلــول االتصــاالت الدولية 
المعلومــات  لتبــادل  فرصــة  ويعتبــر 
التعــاون  فــرص  ومناقشــة  والخبــرات 
والشــراكة بيــن كبــرى شــركات االتصــال 

ومزودي الخدمة. 
وتحرص بتلكو على حضور هذا الملتقى 
لما يمثله من أهمية لمنتجاتها المختصة 
بشــبكات االتصــال الدوليــة مثــل منصــة 
المحايــدة  الرقميــة   Global Zone
Ma�  ومنصــة المنامــة لتبــادل اإلنترنــت
nama IX، باإلضافــة إلــى شــبكة بتلكــو 
الدوليــة المتمركــزة حول تســهيل حركة 

البيانات وتعزيز مراكز عبور البيانات.
وســوف يمثل الرئيس التنفيذي لقطاع 
األعمــال العالمية عادل الديلمي، شــركة 
بتلكــو فــي أســبوع االتصــاالت الدوليــة 
“نحــرص  قائــالً:  صــرح  والــذي   ،2019
دائمــًا علــى الوقــوف علــى كل مــا هــو 
الدوليــة  االتصــاالت  عالــم  فــي  جديــد 
والحلــول الرقمية والخدمــات المتعلقة 
باإلضافــة  البيانــات  ونقــل  باإلنترنــت 
إلــى التواصــل مــع كبــرى الشــركات في 
الخبــرات معهــم  المجــال وتبــادل  هــذا 
بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية الشــركة 

للتحول الرقمي”.

نظمت مؤسســة إنجاز البحرين حديثًا حفلها 
الســنوي وذلك تقديرا لجهود ودعم شــركائها 
والمتطوعيــن لبرامــج المؤسســة. وقــد حضر 
الحفــل الــذي أقيــم فــي آرت روتانــا – أمــواج 
كل مــن الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة إنجــاز 

البحرين.
هناء ســرواني، وأعضــاء مجلس إدارة إنجاز 
شــركاء  وممثليــن  والمتطوعيــن  البحريــن 
القطاعيــن  مــن  االســتراتيجيين  المؤسســة 
العــام والخاص. قامت إنجــاز البحرين خالل 
الحــدث بتكريم جميع شــركائها والمتطوعين 
فــي  المؤسســة  تجــاه  وتفانيهــم  لجهودهــم 
تقديــم برامجهــا الهادفــة إلــى إلهــام الشــباب 
العالمــي  االقتصــاد  فــي  للنجــاح  البحرينــي 
وذلك بتقديم شــهادات تقدير وجوائز فردية 
خــالل الحــدث.  وتضمــن الحفــل عــددا مــن 
الفقرات منها عرض ترفيهي إضافة إلى كلمة 

افتتاحيــة لهناء ســرواني، الرئيــس التنفيذي 
لمؤسســة إنجــاز البحريــن وســحوبات علــى 
جوائــز قيمــة قدمت لجميــع الحضور في جو 
ملــيء بالمتعة والحمــاس. وفي نهاية الحفل 
تــم تكريم الشــركاء والمتطوعيــن وتبع حفل 
التكريم وجبة عشــاء قدمت لجميع الشركاء 
والمتطوعيــن المشــاركين فــي برامــج العــام 
الدراسي 2018/2019. كما كان للفرق الفائزة 
بمسابقة الشركة حضور في هذا الحدث، من 

خالل عرض وتسويق منتجاتهم. 
هنــاء  رحبــت  االفتتاحيــة،  كلمتهــا  وفــي 
للشــركاء  امتنانهــا  عــن  وعبــرت  بالضيــوف 
المســتمر  ودعمهــم  لتعاونهــم  والمتطوعيــن 
برامجهــا  لتنفيــذ  البحريــن  إنجــاز  لمؤسســة 
وتحقيــق أهدافها، مؤكدة على أهمية الرؤية 
والعمــل الجماعــي واالبتــكار كعوامــل نجــاح 
حاســمة لضمــان تحقيــق اإلنجاز والتحســين 

المستمر.
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احتفلت الجالية البرتغالية بيومها الوطني 
في النــادي الملكي للغولف الرفاع، وقد تم 
تنظيــم الفعاليــة من قبــل النقيــب أمين بو 

داغر وعقيلته بنديتا. 
وشــارك في الفعالية أكثر من 150 شــخص 
بمــا فيهــم دبلوماســيين وكبار المســؤولين 
ورجال وسيدات األعمال، بحضور الوكيل 
المســاعد لشــؤون الــدول الغربيــة واألفــرو 

توفيــق  الخارجيــة  الــوزارة  فــي  آســيوية 
المنصور كضيف شرف. 

وزارة  وكيــل  تحيــات  الســفير  ونقــل 
بالــوزارة  الدوليــة  للشــؤون  الخارجيــة 
الخارجيــة الشــيخ عبــد هللا بــن أحمــد بــن 
للجمهوريــة  متمنيــًا  خليفــة  آل  هللا  عبــد 
التقــدم  مــن  المزيــد  وشــعبها  البرتغاليــة 

واالزدهار.

الجالية البرتغالية تحتفل بالعيد الوطني بالنادي الملكي

عادل الديلمي
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التزم بالوعود وال تتهرب

امامك مشروع ناجح في العمل 

انت من يقرر البداية والنهاية

افضل رياضة تناسبك هي المشي

ادرس األمور من جميع النواحي

انت في حاجة الى سفر مع االهل

وفر مالك وال تكن مبذرا 

اتبع نصيحة.. ما قل ودل فقط
 

المستقبل أمامك وينتظر خطواتك

قم بزيارة المكتبات لتستفيد 

ال تتهور في قضية العمل نهائيا 

ال تجعل نفسك عرضة ألمراض العصر

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي
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 نشوب معركة نسيب 

بين الدولة العثمانية 
ووالي مصر محمد 
علي باشا والتي 
انتهت بهزيمة 

العثمانيين 
وفتحت الطريق 

أمام إبراهيم باشا 
للوصول إلى عاصمة دولة 

الخالفة 

تسابق المعجبون 
بالممثل األميركي كيانو 
ريفز، للمطالبة باختياره 

شخصية 2019، في 
تصنيف مجلة تايم، 

وذلك بإطالق عريضة 
من قبل أحد المتابعين 

.”change.org”على

tariq.albahar
@albiladpress.com

بالذكــرى الـــ 50 لتأســيس اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة

تكريم المخرج البحريني بسام الذوادي

احتفــاال بالذكرى الخمســين لتأسيســه، ينظم اتحاد اذاعات الــدول العربية هذا 
العام دورة اســتثنائية في تونس تمتد على أربعة ايام وبحضور كبار الضيوف 
من عالم االذاعة والتلفزيون والسينما في العالم العربي، وبتكريم خاص لمملكة 
البحرين عبر المخرج البحريني الكبير بســام الذوادي، نظرا لمكانته الكبيرة في 
عالم السينما الخليجية والعربية، حيث يعد الذوادي أحد أهم رواد السينما في 
البحرين، اشــتهرت له أفالم كثيرة منها فيلم: الحاجز، الزائر، وحكاية بحرينية، 
كمــا شــارك فــي مهرجانات عربية وعالمية عدة كرئيــس لجان تحكيم الى جانب 
خبرتــه الطويلــة فــي عالــم الفــن الســابع وله لمســات كبيرة فــي عالــم التلفزيون 

واالذاعة الى جانب كما هو معروف بالسينما.

تحتضن  الــتــوالــي  على  الثانية  وللمرة 
مدينة الثقافة بالعاصمة تونس فعاليات 
الـــــدورة الــعــشــريــن لــلــمــهــرجــان الــعــربــي 
27الى  من  وذلــك  والتليفزيون  لالذاعة 
المهرجان  ويــنــظــم  الـــقـــادم،  الــشــهــر   30
تّم  وقد  العربية،  الــدول  اذاعــات  اتحاد 
االختيارعلى أن توضع الدورة الجديدة 

تحت شعار “دورة خمسينية االتحاد 
“ الذي يبلغ هذه السنة 50 سنة من 

تأسيسه. 
ــي  ــعــرب ــان ال ــرجـ ــهـ ــمـ ــى الـ ــولـ ــتـ ويـ
لالذاعة والتليفزيون تكريم عدد 
من كبار المسؤولين في اإلعالم 
ــاب  ــكــّت ــمــســمــوع وال ــمــرئــي وال ال

والــمــخــرجــيــن والــفــّنــانــيــن واإلعــالمــيــيــن 
البارزين في الساحة اإلبداعية العربية. 
على  مسابقات  عدة  البرنامج  ويتضمن 
غرار المسابقات االذاعية والتليفزيونية 
وتــــقــــدم الـــمـــســـلـــســـالت االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــة  ــ ــدي ــ ــي ــ ــوم ــكــ ــ وال
فيلم  والتيلي 
ــي  ــقـ ــائـ ــوثـ والـ
الـــــــــــــعـــــــــــــام 
والــمــنــوعــات 
ــرات  ــهـ ــسـ والـ
الــــــفــــــنــــــيــــــة 
وبـــــــــرامـــــــــج 
األطـــــــــــــفـــــــــــــال 
والبرامج الرياضة 
الى جانب المسابقات 

والــمــســابــقــات  ــمــوازيــة  ال التليفزيونية 
اإلذاعية.

ضيفة  فلسطين  ســتــحــّل  الــعــام  ــذا  وهــ
بعد  الثانية  وهــي  ــدورة،  ــ ال على  شــرف 
وسيكون  السعودية.  العربية  المملكة 
برمجة  مع  موعد  على  المهرجان  رّواد 
بحسب  ــّوعــة  ومــتــن ثــريــة  فلسطينية 
)إعــالمــيــة وفنية  تــصــاريــح صــحــافــيــة 
وتــراثــيــة( مــن اقـــتـــراح الــهــيــئــة الــعــامــة 
الفلسطينية.  والتلفزيون  اإلذاعــة  لهيئة 
للمهرجان  الجديدة  الــدورة  سُتخّصص 
الـــــدورة  ــشــعــار  ب عـــالقـــة  نــــــدوات ذات 
وقضاياه،  البصري  السمعي  وبــاإلعــالم 
تنظيم  جــانــب  الـــى  ومستقبال  حــاضــرا 
المستجّدات  حـــول  هندسية  ــات  ورشــ

الحاصلة في المجال التكنولوجي.

إسبو

بــحــســب ويــكــبــيــديــا إســبــو هــي منظمة 
قــرار  بــمــوجــب  أنــشــئــت  عــربــيــة،  مهنية 
أكتوبر،   15 في  العربية  ــدول  ال جامعة 
إلى  ويهدف  الخرطوم،  بمدينة   ،1955
بين  الــتــعــاون  وتوثيق  الــروابــط  تقوية 
إذاعات الدول العربية الصوتية والمرئية 
باشر  ومضمونًا،  شكالً  إنتاجها  وتطوير 
 ،1969 فــبــرايــر،   9 االتـــحـــاد عــمــلــُه فــي 
واتخذ من الجمهورية التونسية العربية 

مقرًا لُه.
العربية من  الدول  إذاعات  إتحاد  ُيعتبر 
أعرق مؤسسات العمل العربي المشترك 
ُعقد  إذ  العربية،  الــدول  لجامعة  التابعة 
أول   ،1955 عـــام  أغــســطــس  شــهــر  فـــي 

أبرز  من  وكان  العرب  لإلذاعيين  مؤتمر 
إنشاء  اتفاقية  مشروع  إقــرار  توصياته 

اتحاد إذاعات الدول العربية.
أول  عــقــدت   ،1969 عـــام  فــبــرايــر  وفـــي 
جــمــعــيــة عــامــة عـــاديـــة فـــي الــخــرطــوم 
اتحاد  إنــشــاء  عــن  رسميا  خاللها  أعــلــن 
إذاعات الدول العربية الذي كان الهدف 
وتوثيق  الــروابــط  “تقوية  تأسيسه  من 
العربية  ــدول  ــ ال إذاعــــات  بــيــن  الــتــعــاون 
الصوتية والمرئية وتطوير فنونها شكالً 
تعزيز  فــي  برسالتها  لتقوم  ومــضــمــونــًا 
روح اإلخاء العربي وتنشئة جيل عربي 
واستنادا  العربية”.  بقوميته  ُمعتز  واع 
إلى قرارات الجمعية العامة لالتحاد في 
المنعقدة  السادسة  االستثنائية  دورتها 
تم   ،1995 ديــســمــبــر،   24 فــي  بــتــونــس 
تعديل اتفاقية االتحاد على النحو الذي 
الذاتي  التمويل  نظام  باعتماد  يسمح 
الحاصلة في  الــتــحــوالت  كــل  ومــواكــبــة 

الميدان السمعي والبصري.
في  لالتحاد  العامة  الجمعية  وصادقت 
المنعقدة  السابعة  االستثنائية  دورتــهــا 
على   ،1999 نــوفــمــبــر،   30 فــي  بــتــونــس 
تعديل اتفاقية االتحاد والنظام الداخلي 
التنفيذي  والمجلس  الــعــامــة  للجمعية 
والــلــجــان الــدائــمــة لــالتــحــاد بــمــا يسمح 
ــإنــشــاء الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلــشــؤون  ب
ــزة الــتــشــريــعــيــة  ــهـ الـــطـــارئـــة كــأحــد األجـ
فـــي االتـــحـــاد، وتــفــعــيــل دور األعــضــاء 
المجلس  فـــي  بتمثيلهم  الــمــشــاركــيــن 
للشؤون  التنفيذي  والمكتب  التنفيذي 
ــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لــلــشــؤون  الـــطـــارئـــة وال

اإلدارية والمالية والقانونية.

أزمــة  بعد  ــــزواج  ال مــن  موقفها  السباعي،  نــاهــد  المصرية  الفنانة  حسمت 
في  لالرتباط  مستعدة  ليست  أنها  مؤكدة،  الماضي،  العام  أواخــر  انفصالها، 

الوقت الحالي نهائًيا.
على  التلفزيونية،  البرامج  أحد  في  استضافتها  خالل  السباعي،  وشــددت 
تكون  أْن  أنها ترفض قطعًيا  إلى  مــرة، الفتًة،  أكثر من  الــزواج  نبذها فكرة 

الزوجة الثانية، مهما كانت األسباب والدوافع.
وأشارت، إلى أنها مثل كل الفتيات تحلم بالزواج، واإلنجاب، وتكوين أسرة، 
ألنها  و”طيب”  “جــدع”  رجاًل  زوجها  يكون  أن  متمنية  غير مستعدة،  ولكنها 
العمل  نهاية  أن  المسلسل،  وأكــدت، عن خالفات  الجوزاء.  برج  إلى  تنتمي 

كانت مصدر خالٍف بينها، وبين حسن الرداد.

ناهد السباعي ترفض الزوجة الثانية

24 يونيو 2019 االثنين
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مع إطالق دورته الثانية في يوليو المقبل، قرر مهرجان منارات للسينما 
المتوســطية في تونــس االحتفاء بالســينما المصريــة واإليطالية 
وتســليط الضوء على أحدث ما أنتجتا في العقود القليلة الماضية. 
وقالــت المنتجــة درة بوشوشــة مديــرة المهرجــان فــي مؤتمــر 
صحافي: اختار المهرجان في دورته الثانية تكريم السينما المصرية 

المعاصرة والسينما االيطالية المعاصرة. وأضافت أن إلهام شاهين 
ونيللــي كريــم ومحمــود حميــدة ويســري نصرالله من مصــر، وحلمي 

الدريدي من تونس، واألخوين داردين من بلجيكا.

خاضت الممثلة السورية نسرين طافش تجربة غنائية جديدة، 
بعد أن أطلقت أغنية “الحلــوة” باللهجة المصرية، وأغنية 
“أهال وســهال باألحباب” باللهجة الشــامية، وبدأت تحصد 
إعجابــا وتفاعــال واســعا، خاصــة أن أغنيــة “أهال وســهال 
باألحباب” أهدتهــا لتاريخ الفنانة القديــرة طروب، وتحمل 

طابع الصيف والمرح. وتثبت نسرين من جديد تنوعها بنجاح 
أغنيــة “مو صدق حبك” باللهجة العراقيــة التي تلقى رواجا في 

الخليج العربي، وتستعد لطرح أغنية “نجمة قطبية” باللهجة الجزائرية.

يســتأنف الفنان محمــد إمــام تصوير مشــاهد فيلمه “لص 
بغــداد” في الديكــورات المخصصة بالعمل، نهاية الشــهر 
الجــاري وكان قــد توقــف التصويــر طوال شــهر رمضان 
الماضي النشــغال إمــام في تصوير مسلســله “هوجان” 
والــذي حقق نجاحا جماهيريا خالل عرضــه، ومن المتوقع 

االنتهــاء تماما من تصوير الفيلم خالل الفترة المقبلة إال أنه 
لــم يتم تحديد ما إذا كان ســيعرض خالل موســم عيد األضحى 

المقبل أو في إجازة منتصف العام الدراسي.

لص بغدادتجربة جديدةمهرجان منارات

طارق البحار



العد التنازلي النطالق مهرجان صيف البحرين مستمر

»  Murder Mystery “ فيلم جينيفر أنيستون وأدم ساندلر الجديد
“ يحقق أكبر رقم في المشاهدات في عطلة نهاية األسبوع األولى 

من عرض الفيلم في تاريخ نتفلكس Netflix. الفيلم الجديد لم يالق 
إعجاب النقاد ولكن ذلك لم يمنع Murder Mystery من الوصول إلى 
أعلى عدد من الجماهير للدرجة التي جعلته يحقق الرقم األكبر خالل 

عطلة نهاية األسبوع االفتتاحية في تاريخ نتفلكس، وذلك بحسب بيان 
.Netflix جهة انتاج الفيلم

تواصــل هيئــة البحرين للثقافة واآلثار اســتعداداتها إلطالق مهرجان صيف البحرين في نســخته الحادية عشــرة، 
وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 27 يونيو 2019م في خيمة نخول بجانب قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح 
بمدينــة الرفــاع، حيــث تحضر الهيئة لموســم الصيف هــذا العام برنامجًا حافالً باألنشــطة الثقافية تقدمه للجمهور 

من كافة الفئات واألعمار ما بين خيمة نخول في الرفاع والصالة الثقافية في المنامة. 

ــان صــيــف  ــهـــرجـ ــــي مـ ــأت ــ وي
ــبــحــريــن هــذه  ال
ضمن  الــســنــة 
بــــــرنــــــامــــــج 
هـــــيـــــئـــــة 
لبحرين  ا
ــثــقــافــة  ــل ل
واآلثــــــــــــــــار 
لــــاحــــتــــفــــاء 
ــيــة  بــالــمــنــجــزات اإلنــســان
والــــحــــضــــاريــــة لــمــمــلــكــة 
ــبـــحـــريـــن بـــعـــنـــوان “مـــن  الـ
ويستمر  آخــــر”،  ــى  إلـ يــوبــيــل 
لمدة شهر كامل حتى 27 يوليو 

المقبل. 
ستكون  الــثــقــافــيــة  فــالــصــالــة 
ــد مــــع عــــروض  ــوعــ ــى مــ ــلـ عـ
جميع  مــن  قــادمــة  فنية 

ــالـــم، ســتــصــنــع لـــروادهـــا  ــعـ أنـــحـــاء الـ
مجاالت  في  مميزة  ثقافية  تجارب 
فيوم  والمسرح،  والفن  كالموسيقى 
الصالة  تستضيف  2018م  يونيو   28
التي  أفريقيا”  “ستيب  لفرقة  عرضًا 
ــة بــرقــصــات  ــصــال ســتــلــهــب خــشــبــة ال
ــوان  ــــس وغــيــرهــا مـــن ألـ ــبــريــك دان ال
الـــرقـــص األفــريــقــيــة الــتــقــلــيــديــة مع 
وقصصية  غــنــائــيــة  عــنــاصــر  تــقــديــم 
وفكاهية. أما يوم 11 يوليو 2019م 
فستقام على خشبة الصالة الثقافية 
سيقوم  والــتــي  رابــونــزيــل،  مسرحية 
بإنتاجها  لــأطــفــال  مــيــســوال  مــســرح 
50 طفاً  حــوالــي  اختيار  مــن خــال 
لتمثيلها، حيث سيقوم  البحرين  من 
المسرحي  العرض  بتقديم  األطــفــال 
الـــشـــيـــق بـــعـــد خــضــوعــهــم لــســلــســلــة 
الــتــي  الــتــعــلــيــمــيــة  الــعــمــل  مـــن ورش 

تستهدف مجاالت المسرح المختلفة.  
ومن المنامة إلى الرفاع، تقدم هيئة 
ــثــقــافــة فـــي خــيــمــة نــخــول وجــهــة  ال
المتعة  عن  الباحثين  لجميع  جديدة 
المميزة،  الثقافية  واألجــواء  والفرح 
حــيــث ســتــقــام فـــي الــخــيــمــة بــرامــج 
واألعـــمـــار  األذواق  لــجــمــيــع  مــائــمــة 
تشمل ورش عمل إبداعية الكتشاف 
ــمــواهــب والــطــاقــات لــدى  وتــنــمــيــة ال
زوار الخيمة الصغار، هذا إضافة إلى 
نخول  مسرح  على  مباشرة  عــروض 
ــن األلـــعـــاب واألنــشــطــة  وســلــســلــة مـ

الترفيهية والرياضية.

االثنين
24 يونيو 2019 
21 شوال 1440
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شكره  عن  سويد  عبدهللا  الفنان  اعــرب 
حضر  الـــذي  الكبير  للجمهور  وتــقــديــره 
مــســرحــيــة “جـــنـــون ســبــع نـــجـــوم” الــتــي 
عرضت على خشبة نادي مدينة عيسى 
ــفــطــر، مــوضــحــا أن  خـــال ايــــام عــيــد ال
في  األثــر  بالغ  لــه  كــان  الجمهور  تفاعل 

حماس الفنانين وعطائهم.
ــح ســويــد  ــ ــده فــقــد أوضـ ــديـ ــن جـ ــا عـ أمــ
الــمــشــاريــع الفنية  الــعــديــد مــن  أن هــنــاك 
ــمــــســــرح أو  ــ ــوى ال ــتـ ــسـ ــى مـ ــلـ ســـــــواء عـ
التلفزيون وأيضا عبر منصات التواصل 
في  عنها  أعلن  أن  ويفضل  االجتماعي، 

وقتها.

نــجــوم سبع   “ ــمــعــروف أن مــســرحــيــة  ال
ونادي  عبدهللا جميل  إنتاج  من  نجوم” 
مــديــنــة عــيــســى، ومــــن تــألــيــف جــمــال 
ــدا لــلــه  ــبـ ــاق عـ الـــصـــقـــر وإخــــــــراج إســــحــ
زويد،  رشيد، شيخة  وتمثيل، مصطفى 
نسرين  بوسعد،  محمد  شاهين،  محمد 
قمبر،  إيــمــان  إبــراهــيــم،  شــريــف،، خليل 
علي،  رزان  جــاســم،  محمد  قطب،  هبة 
والمخرج المساعد إيمان قمبر والتأليف 
وتصميم  الــنــجــدي  يــوســف  الموسيقي 
الديكور علي الفردان وتصميم المابس 
ــرح تــوفــيــق ورســم  ــوارات فـ ــسـ ــسـ واإلكـ

وتصميم لوحات الرمال زهرة الناصر.

الفني  المعرض  االثنين  اليوم  مساء  يختتم 
ســيــن”لــلــفــنــانــات  “آرت  الــبــحــريــنــي  الــثــاثــي 
السندي  مريم  الــعــرادي،  ســارا  التشكيليات” 
ونوف الرفاعي” في جمعية الثقافة والفنون 
ثاثية  بحرينية  تجربة  مقدمًا  الــدمــام،  في 
التجربة  هــذه  استمدت  ومتنوعة،  مختلفة 
روحـــهـــا مـــن مــنــطــلــق األســالــيــب الــمــتــنــوعــة 
الفنانات  أعادت  حيث  المختلفة  والمدارس 
بطريقة  أعمالهم  طــرح  خالها  مــن  الــثــاث 
حداثية معاصرة ترتكز فيها كل تجربة على 
تــصــور ســارا  فــكــرة ومــغــامــرة مميزة. حيث 

العرادي في أعمالها الحالة األنثوية بمختلف 
على  تباينها  في  معتمدة  الجمالية  تجلياتها 
ــوان الــقــويــة الــواضــحــة، بينما  ــ ــفــراغ واأللـ ال
اإلعتيادية  الحالة  من  الرفاعي  نوف  تخرج 
للعمل  اإلخراجي  الطابع  في  متأثرة  للوحة 
لمسات  ومضفية  البحريني  الــتــراث  ببعض 
لتخلق  الــمــعــاصــرة  ــة  ــحــداث ال مـــن  مختلفة 
عالمين مختلفين،  بين  مميز  واتصال  تباين 
وتأتي أعمال مريم السندي بطريقة مبسطة 
مــحــددة تختلف في  بــوجــوه  لــبــورتــريــهــات 
عالم  خالها  من  لتصنع  وتوجهاتها  أفكارها 
انساني واجتماعي تخرج من خالها بصور 
وانشغاالتنا  حــاالتــنــا  مختلف  عــن  تعبيرية 

الحياتية والفكرية.
فترة  خال  الثقافي  الجزيرة  مركز  يقيم 
واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  الصيف 
ــارات  ــ ــزيـ ــ كـــــالـــــدورات والـــمـــســـابـــقـــات والـ
ــك فـــي الــفــتــرة مـــن 25  ــ الــســيــاحــيــة، وذلـ
المركز  صــالــة  على  يوليو   25 إلــى  يونيو 
الطلبة  البرامج  من  وسيستفيد  بالحالة، 
ــة  ــ ــدادي ــل اإلعــ ــراحـ ــمـ ــات فـــي الـ ــبـ ــالـ ــطـ والـ
البرامج  وتشتمل  والجامعة.  والثانوية 
الفوتوغرافي،  التصوير  أساسيات  على 
الناجح،  القائد  الفيديو،  أساسيات تصوير 

الصحة  بــالــمــوبــايــل،  الــتــصــويــر  احـــتـــراف 
مذيعا،  تصبح  كــيــف  بــالــجــســم،  والــعــنــايــة 
ــاعــة الــمــحــتــوى  ــم، صــن ــرســ ــ ــيـــات ال أســـاسـ
الــتــواصــل  مــواقــع  إدارة  الــيــوتــيــوب،  فــي 
االجــتــمــاعــي، مــســابــقــات ثــقــافــيــة، حفظ 
مها  سياحية،  زيــارات  العربية،  القصيدة 
ــرســم، وغــيــرهــا من  ســأفــكــر، أســاســيــات ال
الطلبة  على  بالنفع  تعود  التي  الفعاليات 

والطالبات.
الثقافي  الجزيرة  مركز  ان  بالذكر  يجدر 
ينظم وعلى مدار العام العديد من الندوات 

في تتناول مختلف المواضيع.

برنامج صيفي حافل بـ“الجزيرة الثقافي”اليوم ختام معرض “آرت سين”سويد: سأعلن عن جديدي في وقته

قــود   “ مسرحية  عــمــل  فــريــق  يستعد 
بعد  خليجية،  بــجــولــة  لــلــقــيــام  ــايــت”  ن
خـــتـــام عـــروضـــهـــا فـــي الـــكـــويـــت على 
الفنانة  وأعربت  اليرموك  نادي  مسرح 
بنجاح  سعادتها  عــن  الــكــنــدري  هــنــادي 
عــودة  فــي  رغبتها  مبدية  المسرحية، 
الـــعـــروض مـــجـــددًا مــن خـــال الــجــولــة 
الخليجية تلك السيما بعد النجاح الذي 
حققته في الكويت، والذي بدا جليا من 
السوشيال  في  الواسع  التفاعل  خال 
ميديا، ومن ترحيب الجمهور بعرضها. 

من  مجموعة  المسرحية  فــي  وشـــارك 
الــنــجــوم الــشــبــاب واألطــــفــــال، حيث 
هنادي  الفنانة  دور”مــانــويــا”  جسدت 
بدور  قامت  الصراف  وفــرح  الكندري، 
الــحــداد بشخصية  “ســيــلــيــا”، ومــحــمــد 
ــبـــدهللا “النـــــا”،  “كـــــارلـــــوس”، وشـــهـــد عـ
باالضافة الى ادوار كل من رتاج العلي، 
وفيصل فريد، وياسر الحداد، وموسى 

كاظم، وإيمان فيصل.
محمد  تأليف  من  المسرحية  ان  يذكر 

الشريدة، وإخراج شمان النصار.

Good night جولة خليجية لمسرحية األطفال

دشــن مركز عبدالرحمن كانو الثقافي في يوم الثالثاء الماضي الموافق 11 يونيو بحضور 
جماهيري متميز مقر مبنى المركز الجديد بمنطقة البحير في الرفاع، بإقامة أمســية فنية 
بعنوان “تجربة األلبوم األول لهارموني “لهذا ســنبقى” للفنان محمد أســيري، الفنان يوســف 

الجابري، والفنان محمد الحسنو أدار األمسية الفنان عيسى هجرس.

األمسية  هــجــرس  عيسى  الــفــنــان  واســتــهــل 
بالدور  واإلشـــادة  والعرفان  الشكر  بتوجيه 
كانو  عبدالرحمن  ــراحــل  ال للوجيه  الكبير 
طــيــب هللا ثـــراه ولــعــائــلــة كــانــو الــكــرام في 
البحرين  الثقافية في مملكة  الساحة  إثراء 
فكان  الثقافي  كــانــو  لمركز  الكبير  بالدعم 
الدعم  هذا  وجــوه  أحد  الجديد  المبنى  مقر 
عبر  كلماته  بداية  وفي  والمستمر.  الجميل 
ــفــنــان مــحــمــد أســـيـــري عـــن فــرحــه ومـــدى  ال
اعـــتـــزازه بـــان تــكــون هـــذه األمــســيــة الفنية 
في  المقامة  الفعاليات  أولى  هي  لهارموني 
المقر الجديد للمركز، وقد أضاف بأن مبادرة 

تجربة  ــأول  كـ بــدايــاتــهــا  انبثقت  هــارمــونــي 
الشباب  تــاء  مهرجان  خــال  من  موسيقية 
حجرتي  “فــي  بــعــنــوان  شعرية  فعالية  فــي 
للشاعر يونس سلمان حيث صاحب  وطن” 
وصاحبه  بالغناء  الشاعر  الــجــابــري  الفنان 
الفنان محمد أسيري والفنان محمد الحسن 
بالعزف على الآلالت الموسيقية لتكون هذه 
التجربة انطاقة لمبادرة هارموني وتنطلق 
من بعدها عدد من التجارب الفنية المميزة.

فكرة  بأن  الحسن  محمد  الفنان  وضح  كما 
إطــاق واخــتــيــار مسمى “هــارمــونــي” يعود 
الموسيقي  التوافق  عن  التعبير  في  للرغبة 

األنماط  بين  كالتوافق  مختلفة  ألوان  لعدة 
الموسيقية  لــألــحــان  والــعــصــريــة  الــتــراثــيــة 
فكل فنان يصب بأفكاره المختلفة ليتناغم 
كما  جديدة.  فنية  بتجربة  ويتوافق  اللحن 
تم عرض عدد من األعمال المسجلة للفرقة 
األولــى.  الفرقة  بروفات  من  الحضور  على 
وأضاف الفنان محمد أسيري والفنان محمد 
الحسن بأن األلبوم الصادر للفرقة مكون من 

مجموعة من األعمال التي تم تجمعيها على 
المستمع  يجد  ال  قد  الزمن  من  فترة  مــدى 
متفرقة  مجموعة  فهي  متصلة  فكرة  بينها 
في  ضمها  تم  الفرقة  أعمال  من  ومنفصلة 
ألــبــوم واحـــد. وفــي خــتــام األمسية قدمت 
الفرقة للحضور عددا من األغنيات الجميلة 
بصوت الفنان محمد أسيري والفنان يوسف 

الجابري.

ــى” ــق ــب ــن س “لــــهــــذا  لـــهـــارمـــونـــي  األول  ــوم  ــ ــبـ ــ األلـ ــة  ــربـ ــجـ تـ
“كانو الثقافي” يدشن مقر المبنى الجديد بأولى فعالياته الفنية

محرر مسافات

خاص

محرر مسافات 

من انشطة المركز
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حــذر األطبــاء مــن تعلــق األطفــال الشــديد باألجهــزة 
أكــد  إذ  طويلــة،  لفتــرات  عليهــا  واللعــب  اللوحيــة 
مختصون أن هذه األجهزة ُتصّعب على الطفل كيفية 
اإلمساك بالقلم الرصاص العادي، والكتابة على الورق.

العائلــة  وشــباب  أطفــال  وكالــة  لــدى  أطبــاء  وذكــر 
لألبحــاث أن االســتخدام المكثف للشاشــات اللمســية، 
ســواء الهواتــف الذكيــة أو األجهزة اللوحيــة، ُيحد من 
نمــو وتطــور عضــات أصابــع األطفــال وُتضعــف قــوة 

قبضة اليد. كما تجعل هذه األجهزة األطفال يشعرون 
بصعوبــة فــي حمــل القلــم الرصــاص أو األلوان بشــكل 
باربــي  األطفــال،  طبيبــة  وأشــارت  وســليم.  صحيــح 
كارك، إلــى أن االنتقــال مــن األلعــاب التقليديــة إلــى 
األجهــزة اللوحيــة يعرقــل نمــو األطفــال في ســنواتهم 
األولى. وأشارت إلى أن بعض األهالي يجدون سهولة 
في إعطاء الطفل آيباد للعب عليه، أكثر من تشــجيعه 

على استخدام مكعبات وبناء منزل مثاً.

غــادرت ملكــة بريطانيــا إليزابيــث الثانيــة، قصــر باكنغهــام “مرعوبة”؛ 
بســبب غزو الجرذان له، وقفا لصحيفة “The Sun”، التي أشــارت إلى 

أن القوارض ُرصدت تحديدا في مطبخ القصر.

مصــدر  علــى  الصحيفــة  ونقلــت 
خبــراء  اســتدعاء  تــم  إنــه  قولــه 
مكافحــة اآلفــات، إلى القصر الذي 
أن  مضيفــا   ،1703 العــام  تأســس 
العاملين في القصر تلقوا تعليمات 
بشــأن كيفية منع انتشــار الفئران، 

الخزانــات  أبــواب  إغــاق  مثــل 
وإزالــة بقايــا الطعــام مــن األماكــن 
المفتوحــة. وتشــير الصحيفة إلى 
أن القــوارض تعــد مشــكلة كبيــرة 
علــى  ينطبــق  وهــذا  لنــدن،  فــي 

المباني القديمة خصوصا.

األجهزة اللوحية تعرقل نمو األطفال

الجرذان تطرد الملكة إليزابيث من قصر باكنغهام

مرتادو الشاطئ في جزيرة كوني بمدينة نيويورك 
يستمتعون بأشعة الشمس )أ ف ب(

“مسافرة مزعجة” تتسبب في مناورة جوية خطيرة
اعتقلــت الســلطات البريطانيــة مســافرة “مزعجــة للغاية”، دفعت طاقــم طائرة إلى 

االستغاثة بساح الجو الملكي أثناء رحلة جوية.
وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن مقاتلتين من ساح الجو الملكي تسببا 
فــي خــرق حاجز الصوت شــمال شــرقي منطقة لنــدن الكبرى، أثنــاء مرافقة طائرة 

ركاب مدنية، أبلغ طاقمها عن المسافرة.
وأضافــت الصحيفــة أن الســلطات اعتقلــت امــرأة تبلــغ مــن العمــر 25 عامــا، بعــد 
“هجوم” لم تعرف تفاصيله بعد، على متن رحلة جوية، األمر الذي استدعى تحرك 

المقاتلتين لمرافقة الطائرة أثناء العودة إلى مطار لندن ستانستد.
وذكــرت خطــوط طيران “جيت 2” البريطانية أنه بســبب “مســافرة مزعجة للغاية” 
علــى متــن رحلــة مــن ستانســتد إلــى مدينــة داالمــان فــي تركيــا، الســبت، ُأجبــرت 

الطائرة للعودة إلى مطار لندن.
وقالت شرطة مقاطعة إسيكس اإلنجليزية إن السلطات اعتقلت الراكبة لاشتباه 

في هجوم، وتعريض طائرة للخطر.
وتسببت المقاتلتان، وهما من طراز تايفون، في اختراق حاجز الصوت في شمال 
شرق منطقة لندن الكبرى، أثناء تحليقهما العتراض الطائرة ومرافقتها مرة أخرى 

إلى ستانستد، مما دفع السكان إلى االتصال بالطوارئ.
ونقلــت “غارديــان” عــن رجــل وصفه للضجيــج الصوتــي، وكأنه “انفجــار كبير فجر 

نافذتي تقريبا”.
وغردت الشرطة، قائلة “عدد كبير من االتصاالت بالطوارئ بشأن انفجار قوي. لقد 
قمنا بالتنسيق مع شرطة إسيكس التي أكدت أن ما حدث اختراق لحاجز الصوت 
من طائرة عابرة”. وقالت متحدثة باسم خطوط طيران “جيت 2”: “نحن على علم 

بحادث يتعلق براكبة مزعجة للغاية على متن رحلة من ستانستد إلى داالمان. لقد 
عادت الطائرة بأمان ونحن على اتصال بالســلطات المعنية لدعم تحقيقاتها. نحن 
نعمل بجد لضمان وصول المسافرين الباقين إلى وجهتهم في أقرب وقت ممكن”.

وقالت متحدثة باســم شــرطة إســيكس “علمنا بوجود مســافرة مزعجة على متن 
طائرة متجهة إلى ستانستد هذا المساء، السبت 22 يونيو”.

وتابعت “هناك احتمال أن يكون السكان في مكان قريب قد سمعوا  «
صوتا صاخبا، مرتبطا في الغالب باختراق حاجز الصوت؛ ألن طائرتين 
مقاتلتين )من طراز تايفون( انحدرتا إلى المجال الجوي بستانستد”. 
وأشارت إلى حضور الضباط، واعتقال امرأة تبلغ من العمر 25 عاما 

لالشتباه في وقوع هجوم، وتعريض طائرة للخطر.

لجــأت ملكــة جمــال أســترالية إلى وســائل التواصــل االجتماعــي؛ لتطلب 
ببالــي  مطــار  فــي  لمــأزق  تعرضــت  أن  بعــد  متابعيهــا  مــن  المســاعدة 
اإلندونيســية. ونشــرت العارضــة وملكــة الجمــال الســابقة تيغــان مارتن، 
صــورة عــن “قصتهــا” فــي تطبيــق إنســتغرام، تظهــر فيهــا جــواز ســفرها 
وقــد تعــرض طرفــه لبقعــة من الماء، األمــر الذي دفع الســلطات في مطار 

“دينباسار” إلى منعها من ركوب الطائرة.
وقالت العارضة في منشورها “لم يسمح لي بالصعود إلى رحلتي؛ بسبب 
بقعــة المــاء هــذه على طرف جواز ســفري! هــل تعرض أحدكــم لمثل هذا 

الموقف؟”.
وأضافت الشابة، البالغة من العمر 26 عاما، في مقطع فيديو أن السلطات 
في المطار أوقفت عددا من األشخاص أيضا؛ بسبب جوازات سفر تالفة.

وعــادت مارتــن لتنشــر يــوم الســبت “قصــة” على حســابها في إنســتغرام؛ 
لتطمئن متابعيها بشأن جواز سفرها، موضحة أنها تمكنت من حل األزمة 

وحجز تذكرة للعودة إلى أستراليا، حسب ما ذكر موقع “فوكس نيوز”.

“بقعة ماء” تضع ملكة جمال 
أسترالية في مأزق

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الممثلة والكاتبة أنابيل أتاناسيو تحضر عرض فيلم “ميكي والدب” خال 
مهرجان نانتوكيت السينمائي للعام 2019 في ماساتشوستس )أ ف ب(

السنة الحادية عشرة - العدد 3905 

االثنين
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21 شوال 1440

كشــف تحقيــق أجرتــه شــركة قطــارات يابانيــة أن حلزونــا عديــم القوقعة 
)بزاق( تسبب في تعطيل حركة عشرات القطارات وتأخير موعد انطالقها 

بعد أن تسلل داخل علبة كهربائية وأوقف عملها في جزيرة كيوشو.

رايلــواي  “كيوشــو  شركــة  وقالــت 
ســببه  الــذي  العطــل  إن  كومبانــي” 
الحلــزون أدى إلــى تأخيــر أكثــر مــن 
12 ألف مســافر عن االلتحاق بأماكن 

عملهم.
وأضافــت أن التيــار الكهربائــي قطــع 

يوم 30 مايو في العديد من خطوط 
الســكة الحديديــة جنــوب الجزيــرة، 
قطــارا   26 رحــات  إلغــاء  حتــم  مــا 
وتأخيــر أخــرى، وهــو ما ســبب حالة 
مــن الفوضــى فــي شــبكة القطــارات 
المعروفة بفعاليتها ودقة مواعيدها.

حلزون يعطل حركة عشرات القطارات في اليابان

التواصــل  مواقــع  رواد  تــداول 
االجتماعي فيديــو جديدا للنرويجية 
“المــرأة  بـــ  الملقبــة  كيرســتين  آيــا 
الحصــان” على المهارات غيــر العادية 
التــي تجيدهــا مــن هرولة وقفــز فوق 

الحواجز كالحصان الجامح.
 30 البالغــة  كيرســتين  واشــتهرت 
عامــا علــى نطــاق واســع بعــد انتشــار 
علــى  تنشــرها  التــي  الفيديوهــات 
شــبكات التواصــل االجتماعي بســبب 
النــادرة. وقالــت كيرســتين  موهبتهــا 
تعشــق  إنهــا  صحافــي  لقــاء  فــي 
الفروســية منــذ صغرهــا، وإن أهلها لم 

يتمكنــوا من تلبية رغبتها بشــراء مهر 
تركبه عندما كانت طفلة؛ بسبب عدم 
القــدرة الماليــة على شــرائه واالعتناء 
أن  يومهــا  فقــررت  حينهــا،  فــي  بــه 
تصبح هي نفسها حصانا يقفز ويعدو 

مسابقا الريح.

المرأة “الحصان”.. تركض وتقفز كالفرس الجامحة

السلطات اعتقلت الراكبة لالشتباه في هجوم
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