
تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح أمس. 

واســتهل ســموه الجلســة بمتابعــة حزمة 
ســموه  أصدرهــا  التــي  التوجيهــات 
بشــأن تطويــر مجموعــة مــن الخدمــات 
والمرافــق فــي مختلف مناطــق البحرين 
واســتعراض مــا تــم بخصوصهــا ســواء 
أو  العامــة  باألســواق  المتعلقــة  تلــك 
الشــعبية والمرافــق والخدمــات المتصلة 

بالمواطنين.
 ووّجــه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
وصيانــة  تطويــر  متابعــة  إلــى  الــوزراء 
والعمــل  الشــعبي  جدحفــص  ســوق 
علــى إحيائــه وجعلــه ملّبًيــا الحتياجــات 
المواطنين في المنطقة، كما وّجه سموه 
إلى اإلســراع فــي تنفيذ مشــروع تطوير 
شــارع رّيا بمحافظــة المحرق، فيما وّجه 
ســموه إلــى التحقــق مــن كفــاءة شــبكة 

الصرف الصحي ومعالجة أية تســريبات 
في المنطقة الجديدة بالحد.

كمــا وجــه ســموه إلــى أن تكــون شــبكة 
الزيــادة  اســتيعاب  علــى  قــادرة  الطــرق 
المســتمرة في أعداد السيارات ومعالجة 

االختناقات المرورية.
ووّجه سموه إلى توسيع دائرة األفضلية 
ــا للمؤسســات الصغيرة  التــي تمنــح حاليًّ
والمتوســطة في مشــتريات ومناقصات 
الحكومــة وفي المرافــق الخدمية داخل 
منشــآت الجهــات الحكوميــة، حيــث قّرر 
المجلــس أن تشــمل األفضليــة المعمــول 
ــا بنســبة 10 % فــي مزايــدات  بهــا حاليًّ
المناقصــات  أيًضــا  الحكوميــة  المرافــق 
وبــذات النســبة وهي 10 % للمؤسســات 

الصغيرة والمتوسطة.

جاللة الملك يمنح  السفير البريطاني 
وسام البحرين من الدرجة األولى
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تراجعــا  رســمية  إحصــاءات  ســجلت 
فــي أعــداد خريجــي جامعــة البحرين 
مقارنــة بالمقبوليــن ســنويا إلــى نحــو 
وأشــارت  ســنوات.   10 خــال  الثلــث 
الخريجيــن  معــدل  أن  إلــى  األرقــام 
تراجع من 75.6 % في العام الدراسي 
2008 و2009 إلــى 39.9 % فــي العام 

الدراسي 2017 و2018.
يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي شــهدت 
فيه أعــداد المقبولين ارتفاعا بلغ نحو 
46 % للعــام الدراســي 2018 و2019، 
حيــث بلغــت أعــداد المقبوليــن 7275 
مقارنــة بعــدد 3923 مقبــوال فــي العام 

الدراسة 2008 و2009. 

تراجع معدل خريجي جامعة 
البحرين إلى الثلث في 10 سنوات

المنامة - بنا

استقبل عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة أمــس في قصر الصخير ســفير المملكة المتحدة 
لــدى مملكــة البحريــن ســايمون مارتــن. واســتعرض جالــة 
العاهــل مــع الســفير البريطاني العاقــات الثنائيــة الوطيدة 
بين البلدين الصديقين، معرًبا جالته عن اعتزازه بما يربط 
مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة الصديقة مــن عاقات 
تاريخيــة متميــزة وشــراكة وثيقــة، والتــي تمتــد لســنوات 
طويلــة من التنســيق والتعاون المثمر في شــتى المجاالت. 

وأكــد جالتــه حــرص المملكــة وتطلعهــا المســتمر لتوطيــد 
وترســيخ عاقاتهــا العريقة مع المملكــة المتحدة بما يخدم 
بالخيــر  ويعــود  للبلديــن  المشــتركة  والتطلعــات  المصالــح 
والمنفعــة علــى الشــعبين الصديقيــن. وتقديًرا مــن صاحب 
الجالة لجهود الســفير ســايمون مارتن في تعزيز العاقات 
وســام  فمنحــه  جالتــه  تفضــل  البريطانيــة،  البحرينيــة 
البحرين من الدرجة األولى. وأعرب الســفير البريطاني عن 
شــكره الجزيل وتقديره البالغ لجالة الملك على منحه هذا 
الوســام، وعلــى الجهــود الكبيــرة لجالتــه ودوره في تعزيز 

عاقات التعاون المتميزة بين المملكتين الصديقتين.

“األوروبــي” يدعــو لوقــف انتهــاك االتفــاق النــووي... وأميــركا: لــن نتراجــع

طهران تتجاوز حد 4.5 % في تخصيب اليورانيوم

عواصم ـ وكاالت

دعــا االتحــاد األوروبــي أمــس إيــران إلــى “وقــف” كل أنشــطتها 
لتخصيــب اليورانيــوم المخالفــة اللتزاماتهــا الواردة فــي االتفاق 

المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.
وبدأت إيران صباح االثنين تخصيب اليورانيوم بمســتوى يفوق 
الـــ4.5 %، بحســب مــا أفادت وكالة أنبــاء الطلبة اإليرانية )إســنا( 

نقاً عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية.
وقــال نائــب الرئيــس األميركــي مايــك بنــس، أمــس، إن الواليات 
المتحــدة مســتعدة إلجــراء محادثــات مع إيــران بشــأن برنامجها 
النــووي وال تســعى للحــرب لكنــه أوضــح أن إدارة الرئيس دونالد 

ترامب مستعدة لحماية المصالح األميركية واألميركيين.
وأوضــح بنــس “يجــب علــى إيــران أال تســيء فهم ضبــط النفس 

األميركي بأنه ضعف لعزمها”.
وأكــد أن “الواليــات المتحــدة ال تســعى لحــرب مــع إيــران. نحــن 
نرغــب فــي الحــوار. نحــن مســتعدون لإلنصــات. لكــن أميــركا لن 
تتراجــع”. وحــذر الرئيــس اإليرانــي األســبق محمــد خاتمــي فــي 
اجتماعه مع أعضاء نقابة المهندسين من سقوط النظام اإليراني 
على يد المعارضة بســبب فشــل المشــروع اإلصاحي في الباد، 

القلق الدولي من انتهاك طهران لالتفاق النووي يتصاعد.حسب وصفه.

سمو رئيس الوزراء يوجه لتطوير سوق جدحفص الشعبي
والمناقصات الــمــشــتــريــات  ــي  ف والــمــتــوســطــة”  “الــصــغــيــرة  ـــ  ل األفــضــلــيــة  مــنــح  تــوســيــع 

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مترئًسا جلسة مجلس الوزراء 

عاد البطلفن الشاي بفرنسامساع لرفع السودان من اإلرهاب125 مليونا قرض لـ“التسهيالت”ال إصابات بحريق مزرعة المالكية
شهدت قرية المالكية ظهر أمس  «

حريقا في إحدى مزارعها، دون 
وقوع أي إصابات بشرية للعمال 

الموجودين في المزرعة. وأشاد 
النائب محمود البحراني بالجهود 

المخلصة لرجال الدفاع المدني 
إلطفاء الحريق.

نجحت شركة البحرين للتسهيالت  «
التجارية في إقفال تسهيالت قرض 

مجمع بقيمة 125 مليون دوالر وأجل 
استحقاق لمدة خمس سنوات، وذلك 
بترتيب من بنك الخليج الدولي، البنك 
األهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، 

والبنك العربي.

أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن  «
فهم السلمي أمس أن البرلمان العربي 
سيواصل عمله في تنفيذ خطة العمل 

التي بدأها في وقت سابق لمطالبته 
اإلدارة األميركية ومجلسي الشيوخ 

والنواب لرفع السودان من قائمة 
الدول الراعية لإلرهاب.

قدمت الفنانة البحرينية مياسة  «
السويدي معرضها الشخصي األول 

“فن الشاي” في فرنسا مؤخرا، 
مستعرضًة مجموعة من اللوحات 
المتفاوتة األحجام، التي سبق لها 

عرضها في المملكة ضمن فعاليات 
مهرجان “الطعام ثقافة”.

تغنت الصحافة  «
البرازيلية بتتويج 

منتخبها بلقب كوبا 
أمريكا 2019، بعد الفوز 

في النهائي على بيرو 
)1-3(، حيث كان العنوان األبرز “عودة البطل”، في إشارة 

لتحقيق هذا اإلنجاز بعد غياب 12 عاما.
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الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
ــيـــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو  ورئـ
الــمــلــكــي األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن سلمان 
القائد  نائب  العهد  وولــي  خليفة  آل 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
برقيات  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
التونسية  الجمهورية  لرئيس  تهنئة 
السبسي،  قــايــد  الــبــاجــي  الــشــقــيــقــة 
معربين عن خالص تهانيهم بمناسبة 
خروجه من المستشفى، بعد أن مّن 
هللا عليه بالشفاء، سائلين المولى عز 

وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

المنامة- بنا

البحرين تهنئ 

02الرئيس التونسي

تسريع تطوير شارع رّيا  
والتحقق من كفاءة 
شبكة الصرف في   

الحد الجديدة 

توفير بدائل يمكن 
استخدامها كوسائل 
للري والتخضير في 

المناطق الجنوبية

استيعاب الزيادة 
المستمرة في أعداد 

السيارات ومعالجة 
االختناقات المرورية

تقليص الوكالء 
المساعدين وتعديل 

هيكل وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة

توسيع منح األفضلية 
للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في 
المشتريات والمناقصات

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة االعتيادية األسبوعية 
لمجلــس الــوزراء، وذلــك بقصــر القضيبيــة صبــاح أمس. وقد أدلــى األمين العــام لمجلس الوزراء ياســر الناصر 

عقب الجلسة بالتصريح التالي:

 اســتهل صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة 
بمتابعــة حزمة التوجيهات التي أصدرها ســموه بشــأن 
تطويــر مجموعــة من الخدمات والمرافــق في مختلف 
مناطــق البحرين واســتعراض ما تم بخصوصها ســواء 
تلــك المتعلقــة باألســواق العامــة أو الشــعبية والمرافق 

والخدمات المتصلة بالمواطنين.
 ووّجــه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء إلــى 
الشــعبي  جدحفــص  ســوق  وصيانــة  تطويــر  متابعــة 
الحتياجــات  ملّبًيــا  وجعلــه  إحيائــه  علــى  والعمــل 
المواطنين في المنطقة، كما وّجه ســموه إلى اإلســراع 
في تنفيذ مشروع تطوير شارع رّيا بمحافظة المحرق، 
فيما وّجه سموه إلى التحقق من كفاءة شبكة الصرف 
الصحي ومعالجة أية تســريبات في المنطقة الجديدة 
بالحــد، باإلضافــة إلــى متابعة األمــور الخدمية األخرى 
التــي تدعم الدور الصناعي واالســتثماري في المناطق 

القريبة من الحد كمنطقة البحرين اللوجستية.

كمــا وجــه ســموه إلــى أن تكــون شــبكة الطــرق قــادرة 
على اســتيعاب الزيادة المســتمرة في أعداد الســيارات 
ومعالجــة االختناقــات المروريــة، إلــى ذلــك فقــد وجــه 
صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء إلى اإلسراع في 
توفيــر البدائــل التــي يمكن اســتخدامها كوســائل للري 
والتخضيــر فــي المناطــق الجنوبيــة والنائيــة كدراســة 
إنشاء الخزانات لتعظيم االستفادة من المياه المعالجة 
ــا وحســن اســتغاللها فــي مكافحــة التصحــر وبما  ثالثيًّ
يضمن حفظها من الهدر، وكلف ســموه اللجنة الوزارية 

للمشاريع التنموية والبنية التحتية بدراسة ذلك.
مــن جانــب آخــر، فقد رّحــب مجلــس الــوزراء باالتفاق 
جمهوريــة  فــي  االنتقاليــة  المرحلــة  ترتيبــات  علــى 
بأنهــا خطــوة  المجلــس  الشــقيقة واعتبرهــا  الســودان 
الســودان  اســتقرار  علــى طريــق دعــم مســيرة  بنــاءة 

وحفظ أمنه وازدهاره.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

اســتعرض ما تم بشــأن توجيهات تطوير مجموعة الخدمات والمرافق في مختلف المناطق

سمو رئيس الوزراء يوّجه بمتابعة تطوير سوق جدحفص

بعــد ذلك، نظــر المجلس المذكــرات المدرجة 
علــى جدول أعمالــه واتخذ بشــأنها القرارات 

التالية:
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وّجــه  أوالً: 
الــوزراء إلــى توســيع دائــرة األفضليــة التــي 
ا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تمنح حاليًّ
فــي مشــتريات ومناقصــات الحكومــة وفــي 
الجهــات  المرافــق الخدميــة داخــل منشــآت 
الحكوميــة، حيــث قــّرر المجلــس أن تشــمل 
 10 بنســبة  ــا  حاليًّ بهــا  المعمــول  األفضليــة 
% فــي مزايــدات المرافــق الحكوميــة أيًضــا 
 %  10 وهــي  النســبة  وبــذات  المناقصــات 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد 
االطالع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض 
القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  مــن 
رئيــس  نائــب  عرضهــا  والتــي  والتشــريعية 

مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
علــى  بنــاًء  الــوزراء  مجلــس  وافــق  ثانًيــا: 
برئاســة  المدنيــة  الخدمــة  مجلــس  توصيــة 
نائــب  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  صاحــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة 
الصناعــة والتجارة والســياحة بتقليص عدد 
الــوكالء المســاعدين مــن 6 إلــى 4 مناصــب 

وخفــض عــدد اإلدارات من 14 إلى 12 إدارة، 
للهيئــة  التنظيمــي  الهيــكل  علــى  والموافقــة 
الوطنيــة لعلــوم الفضــاء ليتكــّون مــن رئيس 
تنفيــذي وأربــع إدارات، والتــي عرضهــا نائب 
رئيــس مجلس الــوزراء نائــب رئيس مجلس 

الخدمة المدنية.
االســتعدادات  الــوزراء  مجلــس  تابــع  ثالًثــا: 
لمواجهــة  اتخــذت  التــي  واإلجــراءات 
متطلبــات الصيف مــن الكهرباء والماء وذلك 
نقــل  وكفــاءة  اإلنتــاج  كفايــة  صعيــد  علــى 
الكهربــاء والماء من خالل تدشــين الخطوط 
والمحطــات الجديــدة وصيانة خطوط النقل 

الحالية وتحديــث خطط الطوارئ وجاهزية 
شبكة التوزيع.

المبذولــة  الجهــود  علــى  المجلــس  وأثنــى 
مــن وزيــر الكهربــاء والمــاء وهيئــة الكهربــاء 
والماء في التحسن الملحوظ في عدد ومدد 
االنقطاعــات مقارنــة باألعــوام الماضية، وقد 
أطلــع وزير الكهربــاء والماء المجلس على ما 
تــم اتخــاذه تفصيــالً لمواجهة فصــل الصيف 
علــى صعيد مراحــل اإلنتاج والنقل والتوزيع 
من خالل المذكرة المرفوعة لهذا الغرض إلى 

مجلس الوزراء.
رابًعــا: اعتمــد مجلــس الوزراء إطــار مراجعة 

البرامــج األكاديميــة فــي مؤسســات التعليــم 
العالــي للدورة الثانيــة، وذلك عمالً بالتوصية 
لتطويــر  األعلــى  المجلــس  مــن  المرفوعــة 
التعليــم والتدريب، والمذكــرة المرفوعة لهذا 
الغــرض مــن وزيــر المواصــالت واالتصاالت، 
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم 

والتدريب.
خامًســا: وافــق مجلــس الــوزراء بنــاء علــى 
توصيــة اللجنــة الوزاريــة للشــؤون القانونية 
والتشــريعية علــى رد الحكومة علــى اقتراح 
برغبــة بشــأن االســتفادة مــن برنامــج مزايــا 

اإلسكاني.

قرارات المجلس

ياسر الناصر
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يتقدم  

عبداهللا بن حسن سيف 
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية  

وأبناء المرحوم وبناته   
بخالص الشكر والتقدير واالمتنان إلى  

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
  عاهل البالد المفدى حفظه اهللا ورعاه   عاهل البالد المفدى حفظه اهللا ورعاه 

وإلى صـاحـب السمو الملكي األمير خليـفة بن سلـمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهللا ورعاه 

وإلى صاحــب السمو الملكي األمير سلــمان بن حمـــد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهللا ورعاه  

اب سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر  وإلى أصحاب السمو والمعالي نوّ

وإلى معالي الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
وزير الديوان الملكي الموقر وزير الديوان الملكي الموقر 

وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
مستشار سمو رئيس الوزراء الموقر

وإلى أصحاب السمو والمعالي أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة وإلى أصحاب السمو والمعالي أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة 
وأصحاب  المحافظين  والسعادة  السمو  وأصحاب  والنواب  الشورى  مجلسي  وأعضاء  والمستشارين  الوزراء 
الفضيلة والسماحة العلماء ورجال الدين األفاضل والقضاة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأصحاب السعادة 
السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والوكالء والوكالء المساعدين وكبار المسؤولين في المملكة والمديرين 
ورجال األعمال ومديري اإلدارات والبنوك والشركات والمؤسسات والوجهاء واألعيان وضباط وأفراد وزارتي الدفاع 
والصناديق  والمهنية  والسياسية  األهلية  والجمعيات  المجالس  وأعضاء  ورؤساء  الوطني  والحرس  والداخلية 
الصحافة  ورجال  والمعلمين  والمحامين  والمهندسين  األطباء  والسادة  والرياضية  الثقافية  واألندية  الخيرية 
واإلعالم وجميع اإلخوة واألهل واألصدقاء والمعارف وإلى كل من واسانا بالوقفة الصادقة وشاركنا المصاب واإلعالم وجميع اإلخوة واألهل واألصدقاء والمعارف وإلى كل من واسانا بالوقفة الصادقة وشاركنا المصاب 

األليم سواء بالحضور أم النشر برقيًا أو هاتفيًا من داخل مملكة البحرين وخارجها. 

بوفاة فقيدنا الغالي المغفور له بإذن اهللا تعالى  

الحاج غانم بن حسن سيف 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا 

جميعا الصبر والسلوان، وأال يريهم مكروها في عزيز لديهم انه سميع مجيب الدعاء  
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أكــد المديــر العــام لمعهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( رائــد شــمس 
أن المعهــد يعمــل علــى تطويــر منظومــة أدواتــه اإلداريــة 
وبرامجــه التدريبية ضمــن جهوٍد متواصلة لتعزيز مســيرة 
التنمية التي تشهدها البحرين، مشيًرا إلى أن معهد اإلدارة 
العامــة أنشــأ، فــي مبــادرة جديدة، قاعــدة بيانات للشــركاء 
االستشــاريين بحيــث توّفــر مجموعة متنّوعة مــن الكوادر 
االستشــارية التــي ستوّســع وتحّســن باقــة الخدمــات التي 

يقّدمها لمختلف الجهات الرســمية. وقال شــمس إن المعهد 
يطمــح إلــى أن يصبــح وجهــة للخدمات اإلداريــة المتنوعة 
عبــر صناعــة قاعدة غنيــة من أصحاب القــدرات والخبرات 
المتميزة، موضًحا أن قاعدة بيانات الشركاء االستشاريين 
فــي المعهــد ســتقّدم خدمــات تواكــب متطلبــات المرحلــة 
الحاليــة والمســتقبلية لخطــط التنميــة الشــاملة التي تقوم 
علــى تنفيذهــا البحريــن، إضافــًة إلــى كونهــا تأتــي ضمــن 
استراتيجية المعهد الرامية إلى تحسين األداء الحكومي.
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أعلنــت المحافظــة الجنوبيــة أنه ضمن فعاليات برنامج ســمو المحافظ األمني االجتماعــي، أقيم المعرض التثقيفي عما تضمنه 
البرنامــج فــي مجــال التوعيــة والتثقيــف األمنــي والمجتمعــي لمــا يحتويه من أقســام وموضوعــات ذات صلة بحماية الناشــئة 

والشباب من الظواهر السلبية والمخاطر التي تمس أمن وسالمة المجتمع وذلك بمجمع اإلنماء بمنطقة الرفاع.

وفي هذا الســياق، أكــدت مدير إدارة البرامج 
االجتماعيــة وشــؤون المجتمــع فاطمــة الغتم 
أن توجيهات محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة تؤكــد 
مــع اإلدارة  المجتمعيــة  الشــراكة  تعزيــز دور 
لمكافحــة  العامــة  واإلدارة  للمــرور  العامــة 
واإللكترونــي  االقتصــادي  واألمــن  الفســاد 

فــي هــذا البرنامــج األمنــي الــذي يعــد األول 
مــن نوعــه فــي التثقيــف األمنــي والمجتمعي 
اإليجابي، موضحًة في الوقت نفســه أن هذه 
الفعاليــة هــي ضمن سلســلة الفعاليات وورش 
االســتفادة  تجــارب  تســتعرض  التــي  العمــل 
وإمــكان  المشــاركين  الطلبــة  جانــب  مــن 

المحافــظ  ســمو  برنامــج  مخرجــات  تطبيــق 
كمــا  الواقــع.  أرض  علــى  المجتمعــي  األمنــي 
أشــارت إلــى توعيــة الطلبة المشــاركين حول 
فــي  المروريــة  األمــن والســامة  اشــتراطات 
الطــرق وكيفية المســاهمة الفَعالة في الثقافة 
المروريــة، إضافــة إلــى التثقيــف اإللكترونــي 

حــول مخاطــر األلعــاب الرقميــة الــذي يســهم 
في حماية الناشــئة والشــباب من الممارســات 

اإللكترونية كافة.
أفــراد  مــن  عــدد  أكبــر  المعــرض  ويســتهدف 
المجتمع انطاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية 

في المجال األمني واالجتماعي.

جانب من المعرض التثقيفي

المنامة - وزارة الداخلية

معرض تثقيفي ضمن برنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي
الغتـــم: توجيهــات سمــو الشيــخ خليفــة بــن علــي تعــزز دور الشراكــة المجتمعيــة

المنامة - معهد اإلدارة العامة

معهد “بيبا” ُينِشئ قاعدة بيانات للشركاء االستشاريين

رائد بن شمس
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المنامة - وزارة اإلسكان المنامة - المجلس األعلى للصحة

أكــد وزيــر اإلســكان باســم الحمــر أن التوجه 
نحــو بنــاء مدن ذكية يتطلــب وضع ومعايير 
ومؤشــرات تنظيميــة، وأن يتــم ذلــك بصورة 
تدريجيــة وبأســاليب تخطيطيــة مدروســة، 
مشيرا إلى أن مسألة تكوين مجتمعات تقنية 
بــات أمرا ضروريا في ظل الرغبة في تنامي 
لتطويــر  الجيــدة  الحلــول  وإيجــاد  االبتــكار 
المشــاريع الســكانية عبــر العالقــة التفاعليــة 
بيــن المواطنيــن والحكومات.جــاء ذلك لدى 
البحريــن  أعضــاء جمعيــة  الوزيــر  اســتقبال 
للمدن الذكية، حيث جرى استعراض أهداف 
المــدن  مفهــوم  لتفعيــل  ورؤيتهــا  الجمعيــة 
الذكية من خالل تشجيع األجهزة الحكومية 
والقطــاع الخاص على إنشــاء المدن الذكية، 
وإيجــاد بنيــة تحتيــة أساســية توفــر حلــوال 

ذكية وبيئة نظيفة ومستدامة.
ونــوه الحمــر إلــى أن البحريــن تعــد مــن أبرز 
اإلبــداع  مســألة  علــى  تركــز  التــي  الــدول 
والمــدن  المجتمعــات  لتطويــر  واالبتــكار 

أحــد  بــأن  ذلــك  علــى  مدلــال  الجديــدة، 
االلتزامــات اإلســكانية الــواردة فــي برنامــج 
علــى  يحــث   2019-2022 الحكومــة  عمــل 
ضرورة االبتــكار والبحث عن حلول جديدة 

لتطوير ملف السكن االجتماعي.
وأضــاف أن العديــد مــن دول العالــم تقــوم 
حاليــا بتوصيــل المــدن بتقنيــة الـــ 5G التــي 
تعظم من اإلمكانات ورفع كفاءة اســتخدام 
الوســائل والوســائط التقنيــة، ويعــزز كفاءة 

وقدرات البنية التحتية، مشــيرا إلى أن ذلك 
أمــرا أساســيا، ويمثــل أحــد مقومــات  بــات 

المدن الذكية.
وقــال إن فكــرة المدن الذكية من الممكن أن 
يتم تفعيلها تدريجيا في البحرين من خالل 
اســتهداف أحــد األحيــاء القديمــة، وتطبيــق 
تلــك  يهيــئ  بمــا  عليهــا،  الذكيــة  المعاييــر 
األحيــاء أن تشــجع المواطنيــن علــى العودة 

للسكن بها. 

الضمــان  صنــدوق  إدارة  مجلــس  عقــد 
الصحي )شفاء( اجتماعه االعتيادي بمقر 
المجلس برئاســة رئيس المجلس األعلى 
للصحــة، رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق 
الضمــان الصحــي الفريــق طبيب الشــيخ 
محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، بحضــور 
وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي نائــب 
رئيس المجلس الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفــة، ووزير الصحة فائقة الصالح، 
ووزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
البحريــن  مصــرف  ومحافــظ  حميــدان، 
المركزي رشيد المعراج، وعائشة بوعنق، 

وفريد غازي.
األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن  وقــال 
“اســتهل  النواخــذة:  إبراهيــم  للصحــة 
الرئيــس االجتماع بالترحيــب باألعضاء، 
ثــم بحــث المجلــس المواضيــع المدرجــة 
أبرزهــا:  ومــن  األعمــال،  جــدول  علــى 
مناقشــة مقترح االســتفادة مــن التجربة 

مخــازن  مشــروع  بشــأن  الســعودية 
األدويــة، كمــا ناقــش مقترحــا بتأســيس 

شركة للمعلومات الصحية التأمينية”.
شــراء  عــن  المســؤول  الصنــدوق  ويعــد 
مــزودي  مــن  الصحيــة  الخدمــات 
تمويــل  فــي  دوره  ويتمثــل  الخدمــة، 
لألشــخاص  المقدمــة  الصحيــة  المنافــع 
تأمينيــا،  تغطيتهــم  يتولــى  الذيــن 
حصولهــم  وســرعة  ســهولة  وضمــان 
علــى الخدمــات الصحيــة والتعاقــد مــع 
مقدمي الخدمة الصحية لتقديم المنافع 

يتولــى  الذيــن  للمســتفيدين  الصحيــة 
الصنــدوق توفيــر تغطيــة تأمينيــة لهــم، 
والمعلومــات  البيانــات  وتحليــل  وجمــع 
باألشــخاص  المتعلقــة  واإلحصــاءات 
الذيــن يتولــى الصنــدوق توفيــر تغطيــة 
تأمينية لهــم، وإصدار قواعد وإجراءات 
الصحــي  الضمــان  اشــتراكات  تحصيــل 
مــع  بالتنســيق  للصنــدوق  المســتحقة 
وتملــك  المعنيــة،  الحكوميــة  الجهــات 
وإدارة  والعقاريــة  المنقولــة  األمــوال 

واستثمار أي من موارد الصندوق.

وزير اإلسكان مستقبال أعضاء جمعية البحرين للمدن الذكية

الحمر يؤكد أهمية تحديد المعايير والمؤشرات التنظيمية “شفاء” يناقش تأسيس شركة للمعلومات الصحية التأمينية

تفعيل المدن الذكية تدريجيا باستهداف أحد األحياء القديمة االستفادة من تجربة السعودية بشأن مخازن األدوية

مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي يعقد اجتماعه االعتيادي

تواصــل مملكــة البحرين تحقيق المنجزات الحضارية خــال حضورها اجتماع لجنة التراث 
العالمي الثالث واألربعين والمستمر في العاصمة األذربيجانية باكو، حيث تم انتخاب مدير 
إدارة المتاحــف واآلثــار بهيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار الشــيخ خليفة بن أحمــد آل خليفة 
رئيســا لفريــق عمــل مراجعة المبادئ التوجيهية التفاقية التــراث العالمي خال العام 2019. 
وتشــارك مملكــة البحريــن ممثلــة بهيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار فــي اجتماع لجنــة التراث 

العالمي في دورتها الحالية كعضو في اللجنة المكّونة من 21 دولة.

وتعــد المبــادئ التوجيهيــة التفاقيــة التــراث 
العالمي أداة تساهم في تسهيل عملية تنفيذ 
االتفاقيــة، حيث تعــد مرجعا للدول األطراف 
فــي اتفاقية التــراث العالمي واللجنة الدولية 
الحكومية لحماية التراث الثقافي والطبيعي 
ذي القيمــة العالميــة االســتثنائية والمعروفــة 
اليونيســكو  مركــز  العالمــي،  التــراث  بلجنــة 
للتــراث العالمي باعتباره “أمانة” لجنة التراث 
التفاقيــة  االستشــارية  والهيئــات  العالمــي 
التــراث  مواقــع  ومديــرو  العالمــي  التــراث 

والمعنيون بحماية ممتلكات التراث العالمي.
 وتهــدف المبــادئ التوجيهيــة لتيســير تنفيــذ 
تســجيل  عبــر  العالمــي  التــراث  اتفاقيــة 
أو  العالمــي  التــراث  قائمــة  فــي  الممتلــكات 
فــي قائمــة التــراث العالمي المعــرض للخطر، 
حمايــة ممتلــكات التــراث العالمــي وصونهــا، 
تقديــم المســاعدة الماليــة في إطــار صندوق 
الوطنــي  الدعــم  وحشــد  العالمــي  التــراث 

والدولي لصالح االتفاقية .
وتمّكنت البحرين خالل اجتماع لجنة التراث 

العالمــي لهــذا العــام مــن إدراج موقــع “تــالل 
مدافــن دلمــون” علــى قائمــة التــراث العالمي. 
ويعــد موقع تالل مدافــن دلمون ثالث مواقع 
بعــد  العالمــي  التــراث  قائمــة  علــى  البحريــن 
موقــع قلعــة البحرين الــذي ُأدرج العام 2005 
وموقع طريق اللؤلؤ في المحّرق والذي ُأدرج 

على القائمة العام 2012.
يذكــر أن البحرين كانت قد انتخبت لعضوية 

لجنــة التراث العالمي خالل االجتماع الواحد 
والعشــرين للجمعيــة العامة للدول المشــاركة 
 ،1972 للعــام  العالمــي  التــراث  اتفاقيــة  فــي 
والــذي عقــد نهايــة العــام 2017. وبنــاء علــى 
هــذه العضوية، فإن البحرين تســاهم بفعالية 
فــي تقييــم ملفــات ترشــيح المواقــع لدخــول 
لجنــة التــراث العالمــي، والتــي وصلــت إلــى 
الفنيــة  إلــى تقديــم اآلراء  37 ملفــا، إضافــة 

والتقنية حول الملفات والتأكد من مطابقتها 
لدخــول  الضروريــة  الدوليــة  لالشــتراطات 
القائمــة. وتشــّكل لجنــة التــراث العالمــي أداة 
مهمــة فــي تفعيــل وتطبيــق اتفاقيــة التــراث 
العالمــي للعــام 1972، حيــث تجتمــع اللجنــة 
ســنويا مــن أجــل النظــر فــي ملفــات ترشــيح 
مواقع الدول المشاركة في االتفاقية، لدخول 
قائمة التراث العالمي. هذا إضافة إلى متابعة 

حالــة صون وحفظ وإدارة المواقع المســجلة 
وكانــت  الــدول.  مختلــف  فــي  القائمــة  فــي 
مملكــة البحريــن قــد اســتضافت خــالل العام 
2018 اجتمــاع لجنــة التــراث العالمــي الثاني 
واألربعين في المنامة وذلك بعد فوز المملكة 
بمــا  الماضــي،  العــام  اللجنــة  برئاســة  كذلــك 
يعكس نجاح البحرين على المستوى الدولي 

في مجال حماية التراث العالمي .

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

تكليف البحرين مراجعة المبادئ التوجيهية التفاقية التراث العالمي

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

التقــى وزيــر الكهربــاء والمــاء عبــد 
الحســين ميرزا المستشار اإلقليمي 
فــي  المســتدامة  بالطاقــة  المعنــي 
األمــم  لبرنامــج  اإلقليمــي  المقــر 
فــي  الكائــن  اإلنمائــي  المتحــدة 
المملكة األردنية الهاشمية ستيفان 
جاتونغا، للبحث في أوجه التعاون 
واالهتمــام المشــترك فــي مجــاالت 
الطاقة المستدامة، حيث استعرض 
مــع جاتونغــا الخطــى الجــادة التــي 
فــي  البحريــن  مملكــة  تتخذهــا 
مجــاالت الطاقــة المســتدامة، ومــا 

حققتــه مــن إنجــازات وتقــدم، ومــا 
لذلك من إســهام واعد تجاه تحول 
االقتصــاد فــي مملكــة البحرين إلى 
ميــرزا  وناقــش  أخضــر.  اقتصــاد 
وأعضــاء مركــز الطاقة المســتدامة 
بمن فيهم الرئيس التنفيذي باإلنابة 
أليكســندر الســماهيجي عــدًدا مــن 
المبــادرات المســتقبلية المهمــة في 
هــذه المســيرة مــع جاتونغــا، والتي 
الوطنيــة  للخطــة  تفعيــالً  تأتــي 
للطاقة المتجددة والخطة الوطنية 

لكفاءة الطاقة.

اهتمام بحريني تركماني لالرتقاء بالعالقات ألفضل المستوياتتعاون مع “إنمائي األردن” بالطاقة
الخليج العربي وآسيا الوسطى تواجهان خطر التدخالت اإليرانية غير المشروعة

عقــد االجتمــاع الثانــي للمشــاورات السياســية بيــن مملكة البحريــن وجمهورية تركمانســتان في 
عشــق آبــاد أمــس برئاســة وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد 
آل خليفــة، وعــن الجانــب التركمانــي نائــب وزيــر الخارجيــة بيردينيــاز مياتييف.وأعرب الشــيخ 
عبــدهللا بــن أحمــد عــن شــكره وتقديــره لحكومــة تركمانســتان علــى اســتضافة االجتمــاع الثاني 
للمشاورات السياسية، مؤكًدا أن البحرين تبدي اهتماًما كبيًرا بتعزيز عاقات التعاون، وتعظيم 
المنافــع الثنائيــة القائمة.وبحــث الجانبان مجاالت التعــاون الثنائي، وتطوير التعاون المشــترك، 
فــي مختلــف المجــاالت، كمــا تم تبــادل وجهات النظــر حول األوضــاع والتطــورات الجارية على 

الساحتين اإلقليمية والدولية، ومكافحة التطرف واإلرهاب.

 وأكــد الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد أن االجتمــاع 
يكتسب أهمية بالغة، في ضوء الزيارة السامية 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفة، إلى تركمانســتان في مارس 
2019، والتــي شــكلت نقلــة نوعيــة كبــرى فــي 
مســار العالقــات بيــن البلدين. وقــال: إنني على 
يقيــن تــام، بــأن البحريــن بقيــادة جاللــة الملك، 
وجمهوريــة تركمانســتان بقيــادة الرئيس قربان 
لشــراكة  راســخة  أســس  يضعــان  محمــدوف، 

األمــد،  وطويلــة  وبنــاءة  شــاملة  اســتراتيجية 
مثمًنا ما أســفر عنه االجتماع األول للمشــاورات 
السياسية، والذي استضافته المنامة في يوليو 
الماضي، من نتائج إيجابية وطيبة، وفتح آفاق 
جديدة للتعاون المثمر، مبيًنا أن البحرين كانت 
مــن أوائل الدول التي ترســل وفًدا، لزيارة البلد 

الصديق، بعد نيل استقالله العام 1991.
وأكــد أن البحرين، تتمتع بثروة بشــرية مؤهلة، 
جغرافــي  وموقــع  جاذبــة،  اســتثمارية  وبيئــة 

لتطويــر  واســًعا  مجــاالً  يفتــح  وهــذا  متميــز، 
االســتثماري،  المجــال  فــي  المتبــادل  التعــاون 
البحرينيــة  اللجنــة  تأســيس  بجهــود  مرحًبــا 
االقتصــادي،  للتعــاون  المشــتركة  التركمانيــة 

وكذلك إنشاء مجلس لألعمال بين البلدين.
وأفاد بأن البلدين يتفقان في المواقف والمبادئ 
العامــة تجاه القضايا الرئيســية، وفي مقدمتها، 
استتباب األمن واالستقرار، ومكافحة اإلرهاب، 
الشــؤون  فــي  الخارجيــة  التدخــالت  ورفــض 
الداخلية، مجــدًدا دعم البحرين لنموذج الحياد 

اإليجابي الذي تنتهجه تركمانستان.
وآســيا  العربــي  الخليــج  منطقتــي  أن  وأكــد 
الوســطى، تواجهــان خطــر التدخــالت اإليرانية 
غير المشــروعة، والتي تتنافى مع مبادئ حسن 
والمواثيــق  األعــراف  مــع  وتتعــارض  الجــوار، 
الدولية، وتعتبر تهديًدا مباشــًرا لألمن اإلقليمي 
والســلم العالمــي، مشــدًدا علــى أهميــة توحيــد 
أشــكاله،  بــكل  اإلرهــاب  لمكافحــة  الجهــود 
ضروريــة  كخطــوة  تمويلــه،  منابــع  وتجفيــف 

وحاسمة في تعزيز االستقرار واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

محرر الشؤون المحلية

إلــى  بزيــارة  قمبــر  عمــار  النائــب  قــام 
وتــم  الصالــح،  فائقــة  الصحــة  وزيــرة 
اســتعراض  موضوعــات تتعلق بالملف 
الصحــي وآخــر مســتجدات المشــاريع 
الصحيــة فــي المنطقة.وتمت مناقشــة 
موضــوع تحويــل مركــز بنــك البحرين 
الوطنــي الصحــي فــي عراد إلــى مركز 

خدماتــي علــى مــدار اليــوم. وتطــرق 
المواضيــع،  مــن  العديــد  إلــى  قمبــر 
أبرزهــا نظــام تتبع األدويــة، واألخطاء 
الطبيــة ولجان التحقيق، ودعم بحرنة 
بمقتــرح  وتقــدم  الطبيــة.  الوظائــف 
لفتــح مجال حجز المواعيد إلكترونًيا، 

خصوصا مواعيد عيادات األسنان.

مقترح حجز مواعيد األسنان إلكترونًيا

الصالح يضع قرارات مؤتمر “الشورى” على طاولة التنفيذ
مصـــادر “^”: لجنـــة تنفيـــذ التوصيـــات تنعقـــد بالمجلـــس اليـــوم

وضــع رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالح قــرارات مؤتمــر المجلس علــى طاولة 
التنفيذ من خال توقيعه أمس على قرار تشكيل لجنة تنفيذ توصيات المؤتمر.

وحصلــت “البالد” على نســخة من القرار 
اإلداري الذي كلف رئيســة لجنة الشؤون 
دالل  بالمجلــس  والتشــريعية  القانونيــة 

الزايد برئاسة اللجنة.
منهــم   7 عضــوا،   13 اللجنــة  وضمــت 
رؤوساء ورش العمل المنعقدة بالمؤتمر، 
باللجنــة  أعضــاء  آخريــن  وشــوريين 

التحضيرية والمنظمة للمؤتمر.
وأعضــاء اللجنــة هــم: خالــد المســقطي، 
الرميحــي،  وخميــس  الفاضــل،  وجهــاد 
ومحمــد علــي حســن، وبســام البنمحمد، 
وابتســام الــدالل، وعبدالرحمن جمشــير، 

خضــوري،  ونانســي  منفــردي،  ورضــا 
رحمــة،  آل  الفضالــة، وصــادق  وســبيكة 
وياســر حميــدان، إضافــة للقائــم بأعمال 
القانونييــن  المستشــارين  هيئــة  رئيــس 

علي الطوالبة.
وكلف الصالح اللجنة بدراسة التوصيات 
المجلــس وبحــث  عــن مؤتمــر  المنبثقــة 
ســبل تطبيقهــا علــى أرض الواقع ووضع 
برامج لتنفيذها ثم ترفع تقريرها لرئاسة 

المجلس التخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
اللجنــة  تعقــد  أن  علــى  القــرار  ونــص 
اجتماعاتهــا بنــاء علــى دعوة مــن رئيس 

بأغلبيــة  القــرارات  وتصــدر  اللجنــة، 
تســاوت  وإذا  الحاضريــن،  أصــوات 
منــه  الــذي  الجانــب  يرجــح  األصــوات 

الرئيس.
وقالــت مصادر لـ “البالد” إن أول اجتماع 

للجنــة ســيعقد اليــوم )الثالثــاء(، ويعتبر 
هــذا القــرار مــن نتائــج مؤتمــر المجلــس 
رفيــع  حكوميــا  حضــورا  شــهد  الــذي 
المســتوى ومشــاركة شــعبية واســعة من 

مختلف المكونات والمجتمع المدني.

تكريم أصغر مشارك من ذوي الهمم بمؤتمر مجلس الشورى )أرشيفية(

راشد الغائب



أعلنــت لجنــة المشــاريع الخيريــة بجمعيــة الكلمــة الطيبــة أن 325 أســرة بحرينيــة 
استفادت من المشروعات الخيرية الرمضانية للعام 1440 هـ 2019.

وأشــار رئيــس لجنــة المشــاريع الخيريــة 
أهــم  أن  إلــى  محمــد  إبراهيــم  محمــد 
مملكــة  داخــل  المنفــذة  المشــروعات 
البحريــن، هــي: مشــروع إفطــار الصائــم 
والــذي اســتفاد منــه )325( أســرة فقيرة، 
حيــث قامــت اللجنة بتســليم الكوبونات 
الســلة  ومشــروع  المتعففــة،  لألســر 
الرمضانيــة، إضافــة إلى تنفيذ “مشــروع 
أفطار على الطريق”، وتم توزيع أكثر من 
1000 وجبة على طرق المملكة الرئيسة.

 وأضــاف بــأن اللجنة قامــت ايضا بوضع 
خيمتين رمضانيتين في منطقة المحرق 
فكانــت األولى بالقرب من مجمع الواحة 
وتســتوعب عــددا أكثــر مــن 500 صائــم. 

أمــا الخيمــة الثانيــة، فكانت قــرب جامع 
الرحمة وتســتوعب أكثر من 300 صائم، 
كمــا ســاهمت فــي بعــض المخيمــات في 
آخــر  وكان  المملكــة،  المناطــق  بعــض 
المشــاريع الرمضانية للجنة هو مشــروع 
زكاة الفطــر، حيث تــم توزيع الزكاة على 
األسر واستفاد من هذا المشــــروع )325( 

أسرة متعففة.
كما أعلنت اللجنة عن استعدادها لتنفيذ 
منهــا:  الســنوي  الموســمي  مشــروعها 
العيــد”  “وكســوة  األضاحــي”  “مشــروع 
الدراســي  للعــام  المدرســية”  و”الحقيبــة 

الجديد 2019/  2020م.
وأشــاد رئيــس لجنــة المشــاريع الخيريــة 

بالجمعيــة بالثقــة التــي أوالهــا أصحــاب 
األيــادي البيضاء من الشــركات واألفراد، 
للجمعيــة مــن خــال دعمهــم المتواصــل 
جهــد  مثمنــا  وبرامجهــا،  ألنشــطتها 
إنجــاح  فــي  األعضــاء  مــن  المتطوعيــن 
أعمال وبرامح لجنة المشاريع الخيرية.

المنامة- جمعية الكلمة الطيبة

“الكلمة الطيبة”: 325 أسرة استفادت من المشروعات الرمضانية

محمد إبراهيم

06local@albiladpress.com

الثالثاء
9 يوليو 2019 

6 ذو القعدة 1440
حريق يأتي على مزرعة بالمالكية دون إصابات

ــي أخــمــد الـــنـــيـــران ســريــعــا ــ ــال ــ ــي واأله ــدن ــم ــاع ال ــدفـ ــف الـ ــات ــك الــبــحــرانــي: ت

بالجهــود  البحرانــي  محمــود  النائــب  أشــاد 
المخلصــة التــي بذلهــا رجــال الدفــاع المدني 

اليوم إلطفاء حريق نشب بقرية المالكية.
وأثنــى النائــب علــى رجــال الدفــاع المدنــي 
ومــا أظهــروه مــن أداء بطولــي أثنــاء عمليــة 
إطفــاء الحريــق مع وجود أنابيــب للغاز قابلة 

لانفجار في موقع الحادث.
وشــهدت قريــة المالكيــة فــي قرابــة الســاعة 
حريقــا  أمــس  ظهــر  مــن  والنصــف  الواحــدة 
فــي إحــدى مزارعها، دون وقــوع أي إصابات 
بشرية للعمال الذين يتواجدون في المزرعة.

ولفــت النائــب البحرانــي إلــى أن وجــود تيــار 
هوائــي بــذات المنطقــة أثناء وقــوع الحريق 

ضاعف التحدي أمام رجال الدفاع المدني.
شــكره  جزيــل  البحرانــي  النائــب  ووجــه 

ألبنــاء قريــة المالكيــة، والذي هبوا مســرعين 
لمســاعدة رجــال الدفــاع المدنــي فــي إخمــاد 
القريــة  أبنــاء  أخــاق  الحريــق، ممــا يعكــس 

وشجاعتهم.
وأشــار إلى أن مشــهد إخماد الحريق باألمس 
جســد أســمى درجات التعــاون المطلوب بين 

األجهزة الرسمية واألهالي.
وأردف: أن هــذا التكاتــف الرائــع هــو مــا أدى 
إلى إخماد الحريق على وجه الســرعة وبأقل 

أضرار ممكنة.
وأثنــى النائــب البحرانــي أيضــا علــى جهــود 
العضو البلدي زينب الدرازي، والتي ســارعت 
إلــى التواجــد فــي موقــع الحريــق، وباشــرت 
األضــرار  وحصــر  المــكان  تفقــد  فــي  دورهــا 

وتفقد المنازل المجاورة.

محرر الشؤون المحلية

طلبة “المعسكر” يزورون الحرس الوطني و“الغرفة”
متنوعة عــمــل  ــورش  بـ الــمــشــاركــة 

تواصلــت فعاليــات المعســكر الصيفــي الحادي عشــر، والذي تنظمــه األكاديمية الملكية للشــرطة 
بالتعاون مع صندوق العمل )تمكين( ويعد أحد اآلليات التنفيذية التي تسهم في تفعيل مبادرات 
الخطــة الوطنيــة؛ لتعزيــز االنتمــاء الوطني وترســيخ قيــم المواطنــة )بحريننا(، وهو مــا يتم من 

خالل سلسلة من الزيارات الميدانية والمحاضرات المختلفة.

تضمــن البرنامــج زيارة للحــرس الوطني، حيث 
العمــل والمهــام  آليــة ســير  الطلبــة علــى  اطلــع 
المملكــة  ســبيل خدمــة  فــي  بهــا  ينهــض  التــي 
التجهيــزات  علــى  تعرفــوا  كمــا  ومواطنيهــا، 
المســتخدمة والتــي تســاعد فــي تأديــة العمــل 
علــى أكمــل وجــه وأفضــل صــورة ممكنــة، كمــا 
قام المشــاركون في المعســكر بزيارة إلى غرفة 
تجــارة وصناعــة البحريــن تعرفــوا خالهــا على 
البرامــج والخدمــات المقدمــة للتجــار، وفكــرة 
تأســيس  ومراحــل  األعمــال،  ريــادة  ومفهــوم 

المشاريع التجارية، والجهات الداعمة لها.
مــن جانــب آخــر، شــارك الطلبــة فــي عــدد مــن 
ورش العمــل والمحاضــرات مــن أبرزهــا ورشــة 

بينــت  والتــي  الجيــد”،  التخطيــط  “مهــارات 
للطلبــة، كيفيــة إعــداد وتنفيذ الخطــط لتحقيق 
األهــداف  “تحقيــق  عمــل  وورشــة  األهــداف، 
فــي الحيــاة”، وهــو برنامــج لتنميــة الشــخصية 
ويتنــاول جانــب تحقيــق األهــداف الشــخصية 
مــن خــال إكســاب المشــاركين أهــم المعــارف 
والمهــارات والســلوكيات، وورشــة عمل “أفضل 
مبتكــر”، والتــي تتمحور حول مفهوم اســتغال 
المــوارد وتوظيفها فــي عملية اإلبداع واالبتكار 
والتصنيــع البســيط، كما شــاركوا فــي محاضرة 
عــن اإلســعافات األوليــة؛ للتعــرف علــى كيفيــة 
مســاعدة اآلخريــن، مع تطبيق ســيناريو عملي، 

إضافة لدورة في تعلم اللغة اإلنجليزية.

ولتطوير الجانب الذهني والبدني، شارك الطلبة 
فــي عــدد مــن المســابقات التــي تهــدف لتعزيــز 
روح العمــل الجماعي والمنافســة الشــريفة، كما 

تم تنظيم برنامج رياضي يهدف لرفع مســتوى 
الوعــي الصحي فيما يخــص الرياضة والتغذية 

الصحية.

المنامة - وزارة الداخلية

“المحرق” بطليعة األندية في تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية
ــوالء واالنــتــمــاء ــ ــة جــالــة الــمــلــك تــؤكــد عــمــق ال ــن عــلــي: رؤيـ أحــمــد ب

أشــاد رئيــس مجلــس إدارة نادي المحرق الشــيخ أحمد بن علــي آل خليفة بالخطة 
الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة “بحريننــا” ومــا تحمله 
مــن مبــادرات وطنيــة عميقة المضمون، انطالقــا من الرؤية الســامية لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تؤكد عمق الوالء واالنتماء 
الوطنــي، وأن تبقــى البحريــن وطنــا تزدهر فيــه ثقافة المحبة والتآخــي والتعايش 

بين الجميع.

وأثنــى رئيس نادي المحرق على الجهود 
الوطنية المخلصة، التي يقوم بها الفريق 
أول الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة 
متابعــة  لجنــة  رئيــس  الداخليــة  وزيــر 
تنفيــذ الخطــة الوطنية؛ لتعزيــز االنتماء 
الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة، منــذ 
إطاقــه مبادرة االنتمــاء الوطني، والتي 
أصبحــت الحقــا، خطــة وطنيــة تتكامــل 
جهــود الجهــات المعنيــة كافة فــي تنفيذ 

مبادراتها بما يحقق األهداف المرجوة.
بكافــة  المحــرق  نــادي  أن  وأوضــح 

منتســبيه وجماهيــره الوفيــة، وباعتباره 
أقــدم األنديــة البحرينيــة والرافــد األول 
للمنتخبــات الوطنيــة بــكل فئاتهــا، يضــع 
الشــبابية  وطاقاتــه  إمكاناتــه  كافــة 
األهــداف  اتجــاه تحقيــق  فــي  الوطنيــة 
النبيلة للخطــة الوطنية وما تتضمنه من 
مبــادرات، مثمنــا التعــاون والدعــم الــذي 
يبديــه وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
أيمــن المؤيــد في ســبيل تمكين الشــباب 
وبنائــه وفــق أســس وقواعــد صحيحــة 
بمــا  كاملــة،  الفرصــة  وإعطائــه  ومتينــة 

الوطنيــة  الهويــة  تعزيــز  فــي  يســهم 
وترسيخ قيم المواطنة.

فــي  ســيكون  المحــرق  نــادي  أن  وأكــد 
تنفيــذ  فــي  الوطنيــة  األنديــة  طليعــة 
مبــادرات الخطــة الوطنيــة، ســواء تلــك 

قيــم  وتعزيــز  الشــباب  بــدور  المتعلقــة 
الــوالء واالعتــزاز الوطنــي أو مــن خــال 
إعاء دور الشــباب ودعــم دوره الوطني 
فــي عديــد من مجــاالت التنميــة وخدمة 
الرياضيــة  األنديــة  داعيــا كل  المجتمــع، 
واالجتماعيــة للنهــوض بدورهــا فــي هذا 
المجــال مــن خــال وضــع برامــج عملية، 
تعلي من قيم المواطنة الصالحة، وتؤكد 

الثوابت الوطنية.
وشــدد رئيــس نــادي المحــرق، فــي ختام 
تصريحــه علــى أن نادي المحرق، رئيســا 
ومجلســا ومنتسبين، سيبقى في مقدمة 
تــام  اســتعداد  وعلــى  الوطنــي  الصــف 
للنهــوض بواجبــه فــي كل مواقــع العمــل 
أن  القديــر  العلــي  هللا  داعيــا  الوطنــي، 
يحفــظ مملكــة البحريــن فــي ظــل قيادة 
الملــك؛ لمواصلــة مســيرة الخيــر  جالــة 

والتقدم واالزدهار.

الشيخ أحمد بن علي

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

نّظمــت المحافظــة الشــمالية في إطار 
 2019 الصيفــي  للنشــاط  برنامجهــا 
والــذي يحمــل شــعار “وطننــا... مليكنا 
يجمعنــا” رحلــة ترفيهيــة بحريــة إلــى 
 32 فيهــا  شــارك  الــدار  بنــدر  جزيــرة 
طيــف  باضطــراب  المصابيــن  مــن 
أمورهــم،  أوليــاء  بمرافقــة  التوحــد 
مــع طاقــم  و75 متطوًعــا ومتطوعــة 
مــن المســعفين مكــون مــن 5 أعضــاء، 
للتوحديــن  الصيفــي  البرنامــج  ضمــن 
الشــمالية  المحافظــة  تقيمــه  الــذي 
للعــام الثانــي علــى التوالــي بالتعــاون 

البحرينيــة.  التوحدييــن  جمعيــة  مــع 
مــن  عــدد  علــى  الرحلــة  واشــتملت 
التــي  النوعيــة  والبرامــج  األنشــطة 
تعمل على تعويــد المصاب باضطراب 
مــع  التعامــل  كيفيــة  علــى  التوحــد 
اآلخريــن مــن أجــل دمجهــم وتقبلهــم 
بيــن أفراد المجتمــع. وبّين مدير إدارة 
البرامج االجتماعية وشؤون المجتمع 
البرنامــج  لجنــة  رئيــس  بالمحافظــة 
الصيفــي محمــد الزايــد أن المحافظــة 
حرصــت علــى تخصيــص جانــب أكبر 
لمصابي طيف التوحد ضمن برامجها.

“الشمالية” تنظم يوًما 
ا للمصابين بالتوحد ترفيهيًّ

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

نّظمــت المؤسســة الوطنية لحقوق 
اإلنسان ورشة عمل بعنوان “التنمر 
وأثره على حقوق اإلنسان”، قدمها 
مســاعد  الشــرجي  باســم  مــن  كل 
الحقــوق  بكليــة  وتدريــس  بحــث 
بجامعــة البحريــن، وأزهــار الشــعلة 
الباحثــة االجتماعيــة بمركــز بتلكــو 
لحــاالت العنــف األســري، وذلك في 
المؤسســة  بمقــر  التدريــب  مركــز 
إلــى  الورشــة  هدفــت  الوطنيــة. 
التدابيــر  باتخــاذ  الوعــي  تعزيــز 

واإلجراءات الازمة لضمان حماية 
المجتمــع مــن اآلثار الســلبية للتنمر 
والحد مــن هذه الظاهرة وتوضيح 
وحقــوق  التنمــر  بيــن  العاقــة 
اإلنســان، كما دعت الورشــة - التي 
ضمــت عــدًدا مــن ممثلي الــوزارات 
والجهــات ذات العاقــة ومنظمــات 
ضــرورة  إلــى  المدنــي-  المجتمــع 
الحد من انتشار الظاهرة من خال 
والمحاضــرات  العمــل  ورش  عقــد 

التوعوية.

“الوطنية” تنّظم ورشة “التنمر 
وأثره على حقوق اإلنسان”



تراجع معدل خريجي جامعة البحرين إلى الثلث في 10 سنوات
ــف ــعـ ــضـ ــن قـــــفـــــزت إلــــــــى الـ ــ ــي ــ ــول ــ ــب ــ ــق ــ ــم ــ أعــــــــــــداد ال

ســجلت إحصــاءات رســمية تراجعــا فــي أعــداد خريجــي جامعــة 
البحريــن مقارنــة بالمقبوليــن ســنويا إلــى نحــو الثلــث خــال 10 
ســنوات. وأشــارت األرقــام إلــى أن معــدل الخريجيــن تراجــع مــن 
75.6 % في العام الدراسي 2008 و2009 إلى 39.9 % في العام 

الدراسي 2017 و2018.
يأتــي ذلــك في الوقت الذي شــهدت فيه أعــداد المقبولين ارتفاعا 
بلــغ نحــو 46 % للعــام الدراســي 2018 و2019، حيث بلغت أعداد 
المقبوليــن 7275 مقارنــة بعــدد 3923 مقبــوال فــي العــام الدراســة 

2008 و2009. 
وعلــى الرغــم مــن الزيــادة التــي شــهدتها أعــداد المقبوليــن، إال أن 
األرقــام ســجلت عــدد 2964 خريجــا في العــام 2008 و2009، في 
حيــن لــم يتجــاوز فيه عدد الخريجيــن في آخر إحصائية رســمية 

للعام الدراسي 2017 و2018 أكثر من 2546 خريجا.
ولم تكشف اإلحصاءات بعد عن أعداد الخريجين للعام الدراسي 

الماضي 2018 و2019.

“األشغال”: مستعدون لتوظيف البديل البحريني فورا

حميدان يطلع على “حماية األجور” ومشاريع “سوق العمل”

ــادرة ــ ن ــف  ــائـ وظـ ــل  ــغ ــش ي بــعــضــهــم  أجـــنـــبـــيـــا...  ــا  ــف ــوظ م  537

اإلشـــادة بمكانـــة البحريـــن الدوليـــة فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص

كشف النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة 
ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص عن عدد الموظفين األجانب في وزارة األشغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي الــذي يبلــغ 537 موظفــا، مشــيرا إلــى وجــود وظائــف 

سكرتارية بالوزارة يشغلها أجانب بمتوسط رواتب تصل إلى أكثر من ٧٠٠ دينار.

وقال “إن اللجنة ُتثمن وتقدر جهود الوزارة 
ودورهــا المهــم فــي نهضــة الوطــن، ولكــن 
هــذا ال يعفــي الــوزارة مــن إلزاميــة بحرنــة 
الوظائــف، فالوزارة تؤكد دوما أن األولوية 
خــاَف  تقــول  األرقــام  ولكــن  للبحرينــي، 
ذلــك”، جــاء ذلك خــال اجتمــاع اللجنة مع 
وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصــام خلــف بحضــور عــدٍد مــن مســؤولي 

الوزارة.
وأفــاد بــأن اللجنــة أرســلت خطابــا للــوزارة 
يحوي عددا من االستفســارات حول أعداد 
الوظائــف  وطبيعــة  األجانــب،  الموظفيــن 
التــي يشــغلونها، وخطــط الــوزارة لبحرنــة 

رد  ولكــن  الماضــي،  مــارس  فــي  وظائفهــا 
الوزارة لم يصل للجنة إال يوم االجتماع.

وظائــف  وجــود  أكــدت  الــوزارة  أن  وذكــر 
فــي تخصصات نــادرة ليســت مدرجة على 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  بعثــات  قوائــم 
قطــاع  فــي  الكميــات  هندســة  كتخصــص 
إلــى  الميــاه،  مصــادر  وهندســة  األشــغال، 
جانب تخصصات قطاع اإلنتاج الحيواني، 
واإلنتــاج النباتــي، والطــب البيطــري، األمــر 
الــذي يدفعهم للبحث عــن موظفين أجانب 
وتوظيفهــم في الوزارة، الفتــا النفيعي إلى 
أن وزيــر التربيــة والتعليــم كان قــد أكد في 
اجتماع سابق أن بعثات الوزارة ُتحدد على 

أساس التنسيق مع الوزارات بعد النظر في 
احتياجاتها لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضــاف النفيعــي أن اللجنــة شــددت علــى 
بديــوان  الــوزارة  تســتعين  أن  ضــرورة 
الخدمــة المدنيــة فــي البحــث عــن البدائــل 
البحرينية لشغل وظائف الوزارة، خصوصًا 
فــي التخصصــات غيــر النــادرة والمتوفــرة 
الــذي  الوقــت  فــي  البحريــن،  مملكــة  فــي 
أكــد فيــه وزيــر األشــغال اســتعداده التــام 

لبحرنــة الوظائف التــي يمكن إيجاد البديل 
البحريني لشغلها فورا.

كمــا أكــدت اللجنــة ضــرورة وجــود رئيــس 
جميــع  فــي  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان 
والهيئــات  الــوزارات  مــع  اجتماعاتهــا 
بهــدف  الديــوان؛  مظلــة  تحــت  المنطويــة 
البحرنــة،  لملــف  المناســبة  الحلــول  إيجــاد 
حيــث إن رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة 

اعتذر عن حضور ثاثة اجتماعات للجنة.

أشــاد وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســوق العمل 
جميل حميدان، بمشــاريع وخطط الهيئة لالرتقاء ببيئة العمل؛ لضمان المحافظة على 
حقوق العمال، من خالل سلسلة من المبادرات والمشاريع النوعية التي حظيت بإشادة 
عالمية من جانب المنظمات العربية والدولية المتخصصة، مما أكسب البحرين مكانة 

متميزة إقليميا ودوليا على صعيد تأمين وتعزيز حقوق العمال وصون مكتسباتهم.

وأشــار حميدان خــال ترؤســه اجتماع مجلس 
بحضــور  العمــل،  ســوق  تنظيــم  هيئــة  إدارة 
أســامة  للهيئــة  التنفيــذي  والرئيــس  األعضــاء، 
العبســي، إلــى المرســوم بقانون رقم )59( لســنة 
2018 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العمــل في 
الــذي تضمــن فــرض تحويــل  القطــاع األهلــي، 
األجــور للعمــال إلــى حســابات بنكيــة معتمــدة، 
يرســخ  األجــور  حمايــة  نظــام  أن  إلــى  الفتــًا 
المحافظــة على حقــوق العمــال وحمايتهم، كما 
أنه ينســجم مــع التشــريعات الوطنيــة ويواكب 
معاييــر العمــل الدوليــة، مؤكــدا أن هــذا النظــام 
يوثــق العمليــات الخاصــة بدفــع أجــور العمــال 
بالمؤسســات الخاضعة لقانون العمل األهلي بما 

يتيح متابعة ســير عمليات تحويل مســتحقات 
مــن  التأكــد  بهــدف  الوافــدة؛  العمالــة  جميــع 
التــزام أربــاب العمــل بدفــع أجور العمال بشــكل 
مســتمر وفي المواعيد المحــددة طبقا للقوانين 
والشــروط التــي ينــص عليهــا القانــون، مؤكــدا 
أن حفــظ حقــوق أطــراف العمل يعــد على رأس 

أولويات واهتمامات الحكومة.
للتعــاون  تقديــره  عــن  المجلــس  أعــرب  كمــا 
العمــل،  ســوق  تنظيــم  هيئــة  بيــن  اإليجابــي 
واللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص، 
والجهــات الحكوميــة ذات العاقــة في الحفاظ 
علــى المكانــة الدوليــة المتميــزة التــي حققتهــا 
مجــال  فــي  األولــى  الفئــة  بتبوئهــا  البحريــن 

الثانــي  للعــام  باألشــخاص  اإلتجــار  مكافحــة 
الخارجيــة  وزارة  لتقريــر  وفًقــا  التوالــي  علــى 

األميركية.
مفصــا  تقريــرا  العبســي  عــرض  جانبــه،  مــن 
ألنشــطة وبرامج الهيئة والمشاريع المستقبلية، 
متطرقــا إلــى أبــزر المشــاريع التــي قامــت بهــا 
علــى  الحفــاظ  فــي  أســهمت  والتــي  البحريــن، 
المكانــة الدوليــة للمملكــة فــي مجــال مكافحــة 

اإلتجار للعام الثاني على التوالي.
كمــا اســتعرض مجموعــة مــن المشــاريع التــي 

الجــاري  العــام  خــال  تنفيذهــا  الهيئــة  تعتــزم 
وأبرزها إطاق نظام حماية األجور<

مجلــس  أن  إلــى  التنفيــذي  الرئيــس  وأشــار 
الــوزراء وافــق علــى القــرارات التنظيميــة التي 
تمكن من اإلشــراف على عملية ســداد أصحاب 
العمــل ألجــور العاملين لديهم من خــال البنوك 
والمصــارف المرخــص لها من مصــرف البحرين 
بإنشــاء قاعــدة  الهيئــة  كمــا ســتقوم  المركــزي، 
بيانــات إلكترونيــة تكفــل الرقابــة علــى التــزام 

صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه.

لجنة بحرنة الوظائف مع األشغال

من االجتماع

القضيبية - مجلس النواب

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة الداخلية

مكتب النائب عادل العسومي

المنامة - كتلة البحرين النيابية

استقبل رئيس األمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن، صباح أمس، نائب 
الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج القبطان وليد عبدالحميد العلوي.

اللقــاء، رحــب رئيــس  وفــي مســتهل 
األمــن العــام بنائب الرئيــس التنفيذي 
تــم  حيــث  الخليــج،  طيــران  لشــركة 
بحــث الســبل الكفيلــة بتطويــر آليــات 
التعاون والتنســيق بين الطرفين، كما 

تــم بحث عددا مــن الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك.

أحمــد  ماهــر  العميــد  اللقــاء،  حضــر 
بوعلي مديــر عام اإلدارة العامة ألمن 

المنافذ.

هنــأ نائــب رئيس البرلمان العربي النائب عادل العســومي النائب العام 
ا لجمعيــة النواب العمــوم العرب،  علــي البوعينيــن النتخابــه أميًنــا عامًّ
والــذي انعقــد بالعاصمــة المصريــة القاهــرة، حيث تم اختياره وســط 

إجماع من النواب العموم العرب.

 وأشــاد نائــب رئيــس البرلمــان 
البوعينيــن،  بالنائــب  العربــي 
النــواب  إجمــاع  أن  مؤكــًدا 
تأكيــًدا  يأتــي  العــرب  العمــوم 
وتقديــًرا  الواضحــة،  لجهــوده 
والمؤثــرة  الملموســة  لجهــوده 
عاقــات  توثيــق  فــي  ــا  دوليًّ
أجهــزة النيابــة العامــة ببعضها 
بمــا يدعمهــا في أداء رســالتها، 
العامــة  النيابــة  لــدور  وتأكيــًدا 
البحرينيــة في إرســاء التعاون 
القضائــي فــي شــتى المجاالت 
كافة على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.

أشــادت “كتلــة البحريــن” النيابيــة 
حققتــه  الــذي  الثقافــي  باإلنجــاز 
“تــال  موقــع  بــإدراج  البحريــن 
مدافــن دلمون” على قائمة التراث 
العالمي لمنظمة الـ “يونيسكو”، في 
اجتمــاع اللجنة الثالــث واألربعين 

في العاصمة األذربيجانية باكو.
وقــال رئيــس الكتلــة النائب أحمد 
السلوم في تصريح صحافي: إنها 
خطــوة مهمة أخــرى إلبــراز مكانة 
والســياحية  الثقافيــة  البحريــن 
ثالــث علــى  بــإدراج موقــع  ــا  دوليًّ
قائمــة التــراث العالمــي بعــد موقع 
عــام  ُأدرج  الــذي  البحريــن  قلعــة 
2005 وموقــع طريــق اللؤلــؤ فــي 
المحــرق والذي ُأدرج على القائمة 

العــام 2012، وهو ما من شــأنه أن 
ــا على  يعــّزز مكانــة المملكــة ثقافيًّ
المســتوى الدولــي ويدعــم جهــود 
مــن  المزيــد  جــذب  فــي  الدولــة 

السياحة واالستثمارات.

تطوير التعاون بين األمن العام و“طيران الخليج”

العسومي يهّنئ البوعينين بمنصبه الجديد

السلوم: إلبراز مكانة المملكة الثقافية

خلف: تعزيز التنسيق مع المجالس البلدية لضمان سير المشروعات
ــل الـــدائـــرة ــث ــم ــرق” مـــع م ــحـ ــمـ بــحــث احـــتـــيـــاجـــات “ثـــانـــيـــة الـ

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الدور الذي تلعبه المجالس البلدية في مسيرة البناء والتطوير، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التنسيق 
والتواصل المستمر مع المجالس بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفق الخطط المقررة لها.

جاء ذلك خال اســتقبال وزير األشغال وشؤون 
مكتبــه  فــي  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
بشــؤون األشــغال نائــب رئيــس المجلــس البلدي 
حســن  الثانيــة  الدائــرة  ممثــل  المحــرق  لبلديــة 
الــدوي بحضــور رئيــس المجلــس البلــدي لبلديــة 
المحــرق غــازي المرباطــي؛ لبحــث االحتياجــات 

الخدمية للدائرة الثانية بمحافظة المحرق.
وناقــش الوزيــر مــع ممثــل الدائرة الثانية حســن 
الــدوي عددا من المشــاريع الخدمية في الدائرة، 
خصوصــا المتعلقــة بتطويــر الطرق فــي الدائرة، 
ومنها دراســة إمــكان فتح مدخل ومخرج لمبنى 
بلديــة المحــرق مــن جهة الطريــق المغلــق حاليا، 
إلــى جانب دراســة طرح مزايدة إلنشــاء مواقف 
للســيارات واالســتفادة من بعض أراضي البلدية 

واألوقاف لحل مشكلة مواقف السيارات.
كمــا طالــب نائــب رئيــس مجلــس بلــدي المحــرق 

خــال اللقــاء بدراســة إمــكان اســتثمار حديقــة 
الكازينو إلى جانب دراسة إمكان إغاق األبواب 
المهجــورة  التراثيــة  البيــوت  فــي  والفتحــات 

واآليلة للسقوط في المحرق.
كمــا تم بحث مشــاريع الصــرف الصحي وصيانة 

وتطوير الحدائق في الدائرة الثانية بالمحرق.

وأكــد الوزير خال اللقــاء تفعيل آليات التواصل 
والتعــاون مــع المجلس البلــدي وأعضائه، موجها 
القطاعــات التنفيذية في الــوزارة؛ لتعزيز قنوات 
المجلــس بشــكل مباشــر والعمــل  مــع  التواصــل 
وتســريع  المشــاريع  إلنجــاز  مشــترك  بشــكل 

الخدمات.

مــن جهتــه، أثنــى رئيــس مجلــس بلــدي المحــرق 
غــازي المرباطي على مثل هذه اللقاءات، واصفا 

إياها باللقاءات اإليجابية والمثمرة . 
وأضاف المرباطي في تصريح له “هذه اللقاءات 
مهمة وتعقد بشكل مستمر بين أعضاء المجالس 
البلديــات  األشــغال وشــؤون  وزيــر  مــع  البلديــة 
المســؤولين  ومختلــف  العمرانــي،  والتخطيــط 
فــي الــوزارة؛ من أجل متابعة المشــاريع وتطوير 

منظومة العمل البلدي بصورة مستمرة”. 
وعلــق الــدوي بصفتــه ممثــا للدائــرة الثانية بأن 
اللقاء كان مثمرا، حيث ركز على مناقشة طلبات 
التحتيــة  البنيــة  تطويــر  ناقشــنا  كمــا  األهالــي، 
بعــض  وإصــاح  الحدائــق،  وتطويــر  للدائــرة، 
النقاط، وآلية التنســيق والمتابعــة بين الطرفين، 
وغيرها من الملفات التي جمعناها خال الشهور 

التي مضت، وتم رفعها إلى الوزارة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ذكــرت الوكيــل المســاعد للصــرف الصحــي بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمرانــي أســماء مــراد أن الــوزارة انتهــت من تنفيذ مشــروع إنشــاء 
شــبكة ميــاه الصــرف الصحــي بمنطقــة عراد )مجمــع 241(، والذي يهــدف الى ربط 
100 عقــار بالمنطقــة بخدمة الصرف الصحي واســتبدال جــزء من أنابيب الصرف 

الصحي القديمة في شارعي 4501-4502.

اشــتمل  المشــروع  أن  مــراد  وأوضحــت 
الخطــوط  مــن  متــر   3300 تنفيــذ  علــى 
الخطــوط  مــن  متــر  و2300  الرئيســة 
الخطــوط  مــن  متــرا  و830  الفرعيــة 
والتــي  األنفــاق(،  )بطريقــة  العميقــة 
مــن  متــر   781.63 اســتبدال  تضمنــت 
الخطــوط الرئيســة والعميقة لتســتوعب 
ســتضخ  التــي  المســتقبلية  التدفقــات 
فيهــا مــن المجمع 246 بعد إنشــاء شــبكة 
الصــرف الصحــي هنــاك. وتــم بنــاء 541 
توصيــل  إلــى  إضافــة  تفتيــش،  غرفــة 
100 عقــار في مجمــع 241 بعراد بخدمة 

الصرف الصحي.
تــم  المشــروع  مناقصــة  أن  وذكــرت 
قبــل  مــن  ســابق  وقــت  فــي  إرســاؤها 
علــى  والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس 
شــركة عبدالهادي العفو للمقاوالت بقيمة 

مليونان و25 ألفا و559 دينارا.
وأشــارت إلــى أن الــوزارة حريصــة علــى 
متابعة كل المشاريع التي تقوم بتنفيذها 
بمــا فيها مشــاريع الصــرف الصحي تلبية 
المواطنيــن  وتطلعــات  الحتياجــات 
والمقيميــن فــي مختلف مناطــق المملكة 

وتقديم أفضل الخدمات لهم.

“األشغال” تنفذ شبكة عراد للصرف الصحي

أشاد بجهوده 
الملموسة 

ا والمؤثرة دولّيً

عادل العسومي

النائب أحمد السلوم



تعويض عائلة تسبب زميل ابنها بكسر ذراعه
دفـــــعـــــه عــــــن إحــــــــــدى األلـــــــعـــــــاب فــــــي الــــمــــدرســــة

ذكــرت المحاميــة ابتســام الصبــاغ أن المحكمــة 
الكبــرى المدنية )االســتئنافية( حكمــت بتعويض 
عائلــة والــد طفل ســقط ابنــه من إحــدى األلعاب 
بمدرســة خاصــة يــدرس فيهــا بمرحلــة الحضانة 
بعدما دفعه زميل له كون أن المدرسة المعروفة 
لم تضمن سالمة ابنه وتعرض لكسر في يده إثر 
ذلك، وألزمت المدعى عليها المســتأنفة أن تدفع 
مبلغــا وقدره 1050 دينارا عن تلك األضرار التي 
تســببت لــه بها. وأشــارت إلــى أن وقائــع الدعوى 
تتمثــل في أن المدعى عليها -المدرســة الخاصة 
المعروفــة- والمحكوم ضدهــا بتعويض موكليها، 
كانت قد استأنفت الحكم الصادر ضدها بإلزامها 
أن تدفــع لموكليهــا األب بصفتــه وبصفتــه وليــا 
طبيعيــا عــن ابنه المصــاب وابنتــه الصغيرة مبلغ 
500 دينار له والبنته، ومبلغ 500 دينار عن نفسه 
وبصفته وليا طبيعيا عن ابنه، وكذلك 500 دينار 
تعويضــا معنويــا وأدبيــا للمدعيــة الثانيــة والــدة 

الطفــل، وذلــك علــى ســند مــن القــول أن نجلهمــا 
الحضانــة،  بقســم  عليهــا  المدعــي  لــدى  مقيــد 
فــي  لكســر  تعــرض   2017 أبريــل   17 وبتاريــخ 
ذراعــه أثناء وجوده بمنطقة األلعاب بالمدرســة؛ 

نتيجة دفعه من قبل أحد زمالئه.
عليهــا  المدعــى  إن  وحيــث  أنــه  إلــى  وأشــارت 
لــم تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة لحفــظ وســالمة 
األطفــال، وكان الصغيــر تعــرض للدفــع مــن أحــد 
زمالئه دون رعاية من مدرس المدرسة، مما حدا 

بالمدعيين إلقامة الدعوى المستأنف حكمها.
وفــي جلســة 27 فبرايــر 2019 حكمــت محكمــة 
تــؤدي  أن  عليهــا  المدعــى  بإلــزام  درجــة  أول 
للمدعيــن مبلــغ 1050 دينارا توزع عليهم حســب 
مــا ورد بحكــم محكمــة أول درجــة. فلــم ترتــض 
باالســتئناف  ذلــك، وطعنــت  الخاصــة  المدرســة 
بقبــول  الحكــم  ختامــه  فــي  وطلبــت  الراهــن، 
االســتئناف شــكال وفــي الموضوع بإلغــاء الحكم 

المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وبينــت الصبــاغ أن المدعــى عليهــا دفعــت أمــام 

محكمة االســتئناف بأســباب حاصلها أنها قدمت 
شــهودا أثبتوا أنهم وفــروا الرعاية للصغار، إذ إن 
الحادث وقع في لمح البصر بما ال يمكن تداركه، 
إضافــة إلــى أنهــا وفــرت ســجاده تحــت اللعبــة 
ومراتب أسفنجية؛ من أجل تفادي أية مشكالت 

لألطفال حسبما ذكرت بدفاعها.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إنــه عــن 
موضوع االســتئناف، ولما كان الحكم المســتأنف 
قــد خلــص صحيحا فيمــا انتهى إليه مــن قضاء؛ 
هــذه  تقرهــا  والتــي  أوردهــا،  التــي  لألســباب 
ألســبابها،  مكملــة  أســبابا  وتتخذهــا  المحكمــة 
إذ تضمنــت األســباب الــرد الكافــي علــى أســباب 
االســتئناف، ذلــك أن مــا أثارتــه المســتأنفة مــن 
عمــا  جوهــره  فــي  يخــرج  ال  اســتئناف  أســباب 
ُنــه أســبابا  كان معروضــا علــى أول درجــة، وتضمِّ
االســتئناف  برفــض  تقضــي  ثــم  ومــن  لحكمهــا، 

وتأييد الحكم المستأنف لألسباب المشار إليها.
أتعــاب  شــاملة  الدعــوى  مصروفــات  وبشــأن 
المســتأنفة  بهــا  تلــزم  المحكمــة  فــإن  المحامــاة، 
المــادة  بنــص  عمــال  االســتئناف  لخســرانها 
المرافعــات. فلهــذه األســباب  )192( مــن قانــون 
حكمــت المحكمــة بقبول االســتئناف شــكال وفي 
المســتأنف  الحكــم  وتأييــد  برفــض  الموضــوع 
وإلــزام المســتأنفة بالمصاريــف ومبلــغ 20 دينارا 

مقابل أتعاب المحاماة.

ابتسام الصباغ

المنامة - وزارة الداخلية

تحت رعاية مدير عام اإلدارة العامة 
أقيــم حفــل تخريــج  المنافــذ،  ألمــن 
14 مشــارًكا فــي دورة التدريب على 
مراقبة المسافرين وتفتيش األمتعة، 
التدريــب  إدارة  عقدتهــا  والتــي 
بالتعاون مع الســفارة الفرنســية لدى 
مملكة البحرين، خالل الفترة من 30 

يونيو وحتى 4 يوليو 2019.
 وأوضــح مديــر عــام اإلدارة العامــة 

اشــتملت  الــدورة  أن  المنافــذ  ألمــن 
على تدريب المشاركين على مراقبة 
آمــن،  بشــكل  المســافرين  وتفتيــش 
باإلضافة إلى طرق وأنواع التفتيش 
أهميــة  إلــى  منّوًهــا  األمتعــة،  علــى 
بالمنظومــة  االرتقــاء  علــى  العمــل 
العنصــر  قــدرات  لتنميــة  التدريبيــة 
العمــل  تحديــات  لمواجهــة  البشــري 

األمني.

تخريج 14 مشارًكا بدورة التدريب 
على مراقبة المسافرين

ضّم طفلة لوالدتها أهملها والدها 5 سنوات
بــــالــــتــــقــــادم ســـــقـــــط  ــا  ــ ــه ــ ــت ــ ــان ــ ــض ــ ــح ــ ب األب  حـــــــق 

أفادت المحامية منار التميمي أن المحكمة الشرعية األولى قضت بضم حضانة طفلة 
“8 ســنوات” إلــى والدتهــا، والتــي كان والدهــا الخليجي الجنســية قد هجــر والدتها منذ 
العــام 2014 وعــاد بعد 5 ســنوات للمطالبة بحضانــة ابنته التي لم يكن ينفق عليها رغم 
صــدور حكــم الطالق بينه وموكلتها البحرينية الجنســية في العام 2016 ومطالبته في 
العــام 2017 بحضانــة ابنــه فقط دون البنــت محل الدعوى، ولهذا فقــد طالبت موكلتها 

المحكمة بتثبيت حضانة البنت لها، وألزمت المدعى عليه بمصروفات الدعوى.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا أن الطفلة 
في ســن االحتياج لخدمة النســاء، وأن المدعية 
هــي والدتها والمتقدمــة لحضانتها وفقا لترتيبها 
علــى مــن ســواها لحنوهــا وشــفقتها، كمــا أنــه ال 

يوجد ما يمنع أو يسقط عنها حضانة ابنتها.
وأشــارت المحاميــة وكيلــة األم إلــى أن موكلتهــا 
مطلقة من المدعي عليه منذ العام 2016، ولديها 
بعاميــن  الطــالق  قبــل  أنــه  إال  ولــد وبنــت،  منــه 
وتحديــدا فــي العــام 2014 تــرك المدعــى عليــه 
موكلتهــا وابنيهــا في مملكة البحريــن وغادر إلى 

بــالده، وكان عمــر البنــت حينها 3 ســنوات، ومنذ 
تاريخ الطالق اســتمر فــي عدم المطالبة بالطفلة 
وعــدم اإلنفــاق عليها وتركها دون نفقة وال منفق 

وال حتى يقوم بالسؤال عنها.
وأضافــت أنــه بعــد عام من وقــوع الطالق طالب 
باالبــن فقط، ولــم يقم بالمطالبــة بالبنت قضائيا، 
ولــم يقــم بالســؤال عنهــا أو حتــى اإلنفــاق عليها 
طوال تلك السنوات، وأن البنت تقيم مع والدتها 
ومنتظمــة التعليــم في مــدارس مملكــة البحرين 
الحكوميــة، وأن المدعيــة طــوال تلــك الســنوات 

ســّخرت نفســها لرعايــة هــذه الطفلــة، وهــي مــن 
تقــوم باإلنفــاق عليها وحرمت نفســها من الزواج 
بــأن  التميمــي  ودفعــت  ابنتهــا.  لرعايــة  بآخــر 
الحضانــة فــي األصــل هي واليــة للتربيــة غايتها 
االهتمــام بالصغيــر وضمان رعايتــه والقيام على 
شــؤونه فــي الفتــرة األولــى مــن حياتــه واألصل 

فيهــا مصلحــة الصغيــر، وهي تتحقــق بأن تضمه 
الحاضنــة التــي لهــا الحق فــي تربيته شــرعا إلى 
جناحهــا، باعتبارهــا أحفــظ عليــه وأحــرص على 
توجيهه وصيانته، كما أن األم هي أحن وأشــفق 
علــى الطفــل وأوثــق اتصــاال به وأكثــر معرفة بما 
يلزمــه وأوفر صبــرا خصوصا في فترت الطفولة 
التــي ال يســتقل بهــا الصغيــر بأمــوره، والتــي ال 
مؤتمــن،  غيــر  إلــى  بــه  يعهــد  أن  يجــوز خاللهــا 
للنســاء؛ ألن  تكــون  أن  الحضانــة  فــي  واألصــل 
المــرأة وخاصــة األم أقدر وأصبر من الرجل على 
تربيــة الطفــل. كمــا دفعت بأنه وفقــا لنص المادة 
)136( الفقرة )أ( من قانون األسرة رقم )19( لسنة 
2017، أنه يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا 
ســكت مســتحق الحضانة عــن المطالبــة بها مدة 
ســنة من غير العجز البدني، ما لم يقبل مستحق 
الحضانــة ذلــك صراحــة أو ضمنــا، وهــذا الحكــم 
هــو حكــم  األســرة  قانــون  أحــكام  قررتــه  الــذي 
مطلق، ومن المستقر فقها أن المطلق يؤخذ على 

إطالقه، فال يرد عليه أي قيد.

منار التميمي

08local@albiladpress.com

الثالثاء
9 يوليو 2019 

6 ذو القعدة 1440
رفض دعوى شركة اتصاالت تطالب مواطًنا بدفع 3750 ديناًرا

قال المحامي محمد المهدي إن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة )بصفتها االستئنافية( قضت بإلغاء حكم كان يلزم موكله بأن يدفع 
لصالح شــركة اتصاالت مبلًغا يصل لقرابة 3750 ديناًرا، بعدما ثبت أن المبالغ المترتبة باســمه نشــأت إثر انتحال صديقه لشــخصيته 
واســتخراجه لـ3 أرقام باســمه فضالً عن اســتيالء صديقه على هواتف نقالة اســتخرجت على تلك األرقام مســتخدًما بطاقة هويته، 

كما ألزمت شركة االتصاالت بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

 وأفــاد وكيــل المســتأنف أن وقائع الدعوى 
كان  المســتأنف  صديــق  أن  فــي  تتمثــل 
الذكيــة  موكلــه  هويــة  بطاقــة  ســرق  قــد 
إلــى  توّجــه  حيــث  شــخصيته،  وانتحــل 
شــركة االتصاالت -المستأنف ضدها- وقام 
بعقــد اتفــاق مع أحــد موظفيها على شــراء 
مجموعــة من الخطــوط والهواتف، وعقب 
حصولــه عليهــا امتنع عــن الســداد، فقامت 
بطاقــة  موكلــه صاحــب  بمطالبــة  الشــركة 
الهوية المســتعملة في إبــرام العقد بالمبالغ 

المســتحقة عليه والتي تصل لقرابة 3750 
ديناًرا.

وأضــاف أن موكلــه أبلــغ ضــد صديقــه لدى 
علــى  فعــالً  القبــض  وتــم  الشــرطة،  مركــز 
الجانــي، والــذي أقــّر بأنــه فــي بدايــة عــام 
موكلــه،  شــخصية  بانتحــال  قــام   ،2013
نقالــة  هواتــف   3 اســتخراج  مــن  وتمّكــن 
مــع خطــوط هاتفيــة مــن إحــدى شــركات 
الكبــرى  المحكمــة  وانتهــت  االتصــاالت، 
بمعاقبتــه  القضيــة  بعــد مداولــة  الجنائيــة 

بالسجن لمدة 3 سنوات، وتم تأييد الحكم 
من قبل محكمة االستئناف العليا الجنائية 

في شهر فبراير من العام 2016.
االتصــاالت  شــركة  تقدمــت  ذلــك  ورغــم   
الصغــرى  المحكمــة  أمــام  مدنيــة  بدعــوى 
عليــه  المجنــي  موكلــه  لمطالبــة  المدنيــة 
اســتصدار  فيهــا  طلبــت  والتــي  بالقضيــة، 
بــأن  بإلزامــه  والحكــم  ضــده،  أداء  أمــر 
يــؤدي لهــا مبلــغ 3750 دينــاًرا مــع الفائــدة 
القانونيــة بواقع 10 % من تاريخ المطالبة 

وحتى الســداد التــام وإلزامه بالمصروفات 

والرســوم ومقابــل أتعاب المحامــاة؛ وذلك 

علــى ســند من القــول بأنه اتفــق معها على 

تزويده بخطوط هواتف وترصد في ذمته 

مبلغ 3748 ديناًرا و743 فلًسا.
بإلــزام  درجــة  أول  محكمــة  وقضــت   
المجنــي عليــه بــأن يــؤدي مبلــغ المطالبــة 
لشــركة االتصــاالت، فطعــن المجنــي عليــه 
المحكمــة  أمــام  الحكــم  باالســتئناف علــى 
الكبــرى المدنيــة الثالثة، والتــي دفع أمامها 
فــي  عليــه  المحكــوم  أن  إثبــات  بســابق 
القضيــة الجنائيــة هــو الشــخص الــذي قام 
بتزويــر توقيــع المســتأنف واســتخرج تلك 
الهواتــف والخطوط من المســتأنف ضدها، 
التزييــف والتزويــر  أثبتــه خبيــر  مــا  وهــو 

أيًضا.
 وأضــاف أن المســتأنف ضدهــا تصــر علــى 
المســتند  بتوقيــع  قــام  قــد  المســتأنف  أن 
بيــده غيــر المعتــادة، علــى الرغــم مــن أن 
المحكمــة الجنائية قد أثبتت قيام صديقه 
بتزويــر توقيــع المســتأنف وتوقيعــه لــدى 

ذات الشــركة المســتأنف ضدها واســتخرج 
الهواتف واألرقام باسم المستأنف.

 ولفت إلى أن أرقام الهواتف المذكورة في 
مذكــرة المســتأنف ضدهــا هــي ذات أرقــام 
الهواتــف التــي اســتخرجها المحكوم ضده 
والمذكورة في أوراق الدعوى الجنائية عن 
ذات الفترة المطالب فيها، وأن المستندات 
والعقــود تحمــل توقيــع صديقــه المحكــوم 
ضــده، الــذي انتحــل شــخصية المســتأنف 
وخطــوط  هواتــف  باســتخراج  وقــام 

باستعمال اسم المستأنف.
المحكمــة  حكمــت  األســباب  فلهــذه   
شــكال،  االســتئناف  بقبــول  االســتئنافية 
وفــي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف 
والقضــاء مجدًدا برفــض الدعوى، وألزمت 
الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات عن 
درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

محمد المهدي

المنامة - وزارة الداخلية

شــارك مديــر إدارة التدريــب فــي وزارة الداخليــة باالجتمــاع 
الثالــث عشــر للمديريــن العاميــن لمؤسســات التعليــم والتدريب 
األمنــي بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والــذي عقــد بمقــر 

األمانة العامة للمجلس في الرياض.

وتم خــالل االجتماع، التطرق 
الميدانيــة  الزيــارات  ألهميــة 
والطلبــة،  للضبــاط  الجماعيــة 
التدريــب  أســبوع  وعقــد 

باإلضافــة  الثانــي،  الشــرطي 
دليــل  وتطويــر  تحديــث  إلــى 
الخبــرات فــي مجــال التعليــم 

والتدريب األمني.

“الداخليـة” تشـارك باجتمـــاع 
التدريب األمني الخليجي

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى متهما آســيويا يبلــغ من العمر 51 عاما بالســجن 
لمــدة 5 ســنوات وبتغريمــه مبلــغ 3000 دينــار عــن تهمتــي جلــب “الشــبو” فــي واق ذكــري 
أخفاه في دبره وتعاطيه، كما حبســته لمدة ســنة واحدة عن تهمتي التكســب من الدعارة 

والتحريض على ممارسة الفجور، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة.

وحســب التفاصيل الــواردة بحكم المحكمة، 
لعمــل  محــل  وهــو صاحــب  اآلســيوي  فــإن 
المســاج كان قــد حضــر إلى مملكــة البحرين 
عــن طريــق مطــار البحرين الدولي، فاشــتبه 
فيــه ضابــط الجمــارك لكونــه مرتبــكا، وأمــر 
فــي  للتدقيــق  األحمــر  للمســار  بتحويلــه 
عمليــة تفتيشــه، وبالفعــل تمكــن مــن العثور 
فــي حقيبتــه علــى مشــرب مســتخدم تبيــن 
احتواؤه على مادة الميتامفيتامين “الشبو”، 
وهــو مــن المؤثــرات العقليــة، كمــا عثــر على 

عدد 10 حقن طبية جديدة.
غرفــة  إلــى  بتحويلــه  الضابــط  أمــر  كمــا 
التفتيــش الذاتي لتفتيشــه شــخصيا، وأثناء 

ذلك شاهد الضابط سالف الذكر جسما غريبا 
تحت مالبســه، فواصل تفتيشه وعثر أسفل 
اســطواني  جســم  علــى  الداخليــة  مالبســه 
الشــكل مغلف بواق ذكري بداخله مادة ثبت 
معمليــا أنهــا الميتامفيتاميــن المؤثــرة عقليا 

وتزن 209.7 جرامات.
مكافحــة  إدارة  موظفــي  اســتدعاء  وعنــد 
الثانــي  الشــاهد  المــالزم  أمــر  المخــدرات 
دلــت  والــذي  حولــه،  التحريــات  بإجــراء 
مصــادره الســرية علــى أن المتهم يعمل على 
جلــب المادة المذكورة وبيعها بداخل مملكة 

البحرين.
وبســؤال المتهــم بتحقيقــات النيابــة اعترف 

أنــه تــم القبــض عليــه فــي المطــار وبحوزته 
كميــة مــن الميتامفيتامين وأنــه يتعاط تلك 
المادة منذ 10 سنوات، كما اعترف أيضا أنه 
يمــارس الفجــور، إذ يتعــرف علــى أشــخاص 
عــن طريــق برنامــج خــاص بالهاتــف النقــال، 
وهــو خــاص بالشــواذ جنســيا، ويتفــق معهم 
اللــواط،  لممارســة  مــكان  فــي  اللقــاء  علــى 
مــادة  عليهــم  يعــرض  بهــم  يلتقــي  وعندمــا 
الميتامفيتاميــن قبــل ممارســة الجنــس معه 
ذلــك  وبعــد  إليهــا،  المشــار  المــادة  لتعاطــي 
والمخــدر،  الممارســة  قيمــة  منهــم  يســتلم 

والتي تتراوح عادة بين 20 و30 دينارا.
وبرر جلبه للمؤثر من بالده أن “الشــبو” يباع 
في المملكة بسعر غال، لذا فإنه يقوم بجلبه 
مــن بــالده لكونهــا رخيصــة هنــاك، إذ يجلــب 
معــه عادة قرابــة 200 جرام ويقوم بتغليفها 
بواســطة الواقي الذكري ويخفيها في دبره، 
موضحــا أنــه عندما وصل إلــى البحرين قام 
فــي مالبســه  دبــره وأبقاهــا  مــن  بإخراجهــا 

الداخلية.

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية األولى النظر في واقعة استيالء متهم وشقيقته )43 و39 
عامــا( علــى أكثر من مليون دينار من 38 ضحية بحرينيين وخليجيين، بادعاء اســتثمارها 
في تداول العمالت “الفوركس”، بعد أن خدعوهم ونصبوا عليهم تلك األموال مستخدمين 

اسم شركة عقارية وهمية، حتى جلسة 4 سبتمبر المقبل؛ وذلك للمرافعة الختامية.

الضحايــا  مــن  بالغــات  عــدة  وردت  كانــت 
المجنــي عليهــم في القضية بشــكل منفصل، 
ضد المتهمين األول والثانية، والذين أفادوا 
جميعــا أنهــم ســلموا للمتهميــن مبالــغ كبيــرة 
ســيعمالن  أنهــم  إليهــم  ادعيــا  بعدمــا  جــدا 
علــى اســتثمارها في مجال تــداول العمالت 
لهــم  أطلقــا  وأنهمــا  خصوصــا  “الفوركــس”، 
وعــودا بتحقيق أرباح كبيــرة جدا من خالل 
هــذا النــوع مــن االســتثمار، وبالفعــل حصــل 
بعضهــم علــى مبالــغ ماليــة نتيجــة لذلــك إال 
أنهــم عندمــا طالبــوا بإعــادة رؤوس أموالهم 
إليهــم بعدمــا انقطعــت عنهــم تلــك األربــاح 
بــدأ المتهميــن بالمماطلــة. وبالتحــري حــول 

البحريــن  مصــرف  مــع  بالتعــاون  الواقعــة 
المركــزي، تبيــن أن المتهــم الثانــي ال يملــك 
ترخيصا لجمع األموال، وأنه ادعى لمجموعة 
مــن المجنــي عليهــم أن لديه شــركة عقارية، 
تبيــن  الســجالت  فــي  عنهــا  بالبحــث  لكــن 
أنهــا غيــر مســجلة وال وجــود لها علــى أرض 
الواقع، فتم استصدار إذن من النيابة العامة 
للقبض عليهما. وبالتحقيق مع المتهم الثاني 
اعتــرف انه جمع األمــوال من ضحاياهم من 
دون ترخيص؛ بغرض استثمارها في تجارة 
العمــالت اإللكترونيــة، وأن المبالــغ التي كان 
يتســلمها مــن المجني عليهم تتــراوح ما بين 
دينــار،  ألــف  و50  ألفــا  و15  و7500   5000

وأنــه خــالل ســنتين ونصــف الســنة فقط تم 
جمــع 250 ألــف دينــار، وزاد مجمــوع المبالغ 
المتحصلــة مــن تلــك العمليــات عــن مليــون 
دينــار بعــد تلك الفتــرة، مبينا أنهمــا بدآ جمع 
األموال منذ العام 2015. وقد أحالت النيابة 
العامــة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما 
فــي غضون العــام 2015 وحتى 2017، أوال: 
الغيــر بقصــد اســتثمارها  جمعــا أمــواال مــن 
دون الحصــول علــى ترخيــص مــن مصــرف 
الجهــات  مــن  غيــره  أو  المركــزي،  البحريــن 
اإلداريــة المختصــة بمزاولــة األنشــطة التــي 
يتــم جمع األمــوال من أجلها، بجمعهما المال 
مــن قبــل 38 شــخصا مــن الجنســين؛ بغرض 

استثمارها دون ترخيص.
ثانيا: اختلسا وبددا المبالغ النقدية المملوكة 

للمجني عليهم.
للرقابــة  خاضعــة  خدمــات  قدمــا  ثالثــا: 
للحصــول علــى ترخيــص مــن قبــل مصــرف 

البحرين المركزي.
رابعا: زاوال نشاطا تجاريا دون ترخيص.

6 سنوات واإلبعاد آلسيوي يمارس الفجور ويجلب “الشبو” 4 سبتمبر المرافعة الختامية لشقيقين استوليا على مليون

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية
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تشــهد معــارض التوظيــف التــي تقيمها وزارة العمــل والتنمية االجتماعيــة بين آونة 
وأخــرى إقبــاال منقطــع النظيــر مــن آالف العاطليــن، ألنهــا ربمــا تمثــل األمــل الوحيــد 
أمامهم بعد أن أقفلت في وجوههم جميع األبواب، معارض التوظيف أصبحت تثير 
شهية الباحثين عن عمل نظرا لنوعية الوظائف المعروضة من جهة والرواتب األشد 
إغراء من الجهة األخرى، ومن هنا فليس مســتغربا أن نرى الحشــود الهائلة تتكدس 
بــاآلالف للتســجيل فــي أروقــة الوزارة عّلهــم يظفــرون بالوظيفة، لكن المأســاة التي 
تتكشــف أمامهــم أنهم يبقون ألشــهر وســنوات بــدون اتصال واحــد، واألغلبية منهم 

تتوفر لديهم المؤهالت والبعض اآلخر الخبرات المطلوبة فأين تكمن المعضلة؟
والــّذي اتضــح أّن معــارض التوظيــف وكمــا صــرح النائب باســم المالكــي مؤخرا وما 
تقــوم بــه الوزارة عبارة عن “حلول ترقيعية” مــن خالل معارض التوظيف أو تنظيم 
الدورات التدريبية، والعلة أنه ليس لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية صالحية 
إللــزام الشــركات بتوظيــف البحرينييــن. المطلــوب هــو إعــادة النظــر بنظــام البحرنة 
الموازي لحل مشــكلة اســتحواذ األجانب على الوظائف بالقطاع الخاص، ألّن النظام 
السائد يعد منقذا ألصحاب األعمال للتهرب من توظيف المواطنين من خالل سداد 

مبلغ مالي.
مــا ذكــره النائــب المالكــي ســبق أن عّبر عنه وكيــل وزارة العمل صباح الدوســري في 
تصريح للصحافة من أّن األجانب يهيمنون على مراكز التوظيف بالشركات وبالتالي 
فإّن الخيار المفضل لهم من ينتمون لبني جلدتهم، والمؤســف أّن هذه السياســة تتم 

دون محاسبة أو حتى مراجعة من الوزارة.
الحــل الــذي توصلــت إليه الدول الخليجيــة كالمملكة العربية الســعودية كمخرج من 
تفاقم أعداد العاطلين هو حصر مجموعة من الوظائف على المواطنين كالمحاسبة 
وتقــدر أعــداد العاطليــن فــي هــذا التخصص بــاآلالف بينما نشــاهد أجانــب يحتلون 

الوظائف بالشركات والبنوك وشركات الصرافة وغيرها.

األسلوب الذي تنتهجه وزارة العمل في توظيف حملة المؤهالت  «
الجامعية هو محاولة إقناع الشركات وأصحاب األعمال بتوظيف عدد 

من العاطلين مقابل منحهم حوافز وتحمل تكلفة التدريب، لكن 
المؤسف أّن الشركات ال تبدي أية رغبة في توظيف أي مرشح من الوزارة 

وتصر على توظيف من تفضلهم من األجانب وإزاء هذا ال تملك الوزارة إال 
الصمت!.

سياســة االســترضاء والمســايرة الفاشــلة التي اتبعتها البلدان الغربية مع النظام 
اإليرانــي خــالل العقــود الماضيــة، والتــي طالمــا انتقدتهــا الســيدة مريــم رجــوي، 
رئيســة الجمهوريــة المنتخبــة مــن جانــب المقاومــة اإليرانيــة، واعتبرتهــا العامل 
األساســي لبقــاء واســتمرار النظام وفي غير صالح الشــعب والمقاومــة اإليرانية، 
هذه السياســة هي التي دفعت هذا النظام المجرم ليســتقوي ويتعنتر ليس على 
بلدان المنطقة بل حتى على البلدان الغربية، وإن فترة رئاسة أوباما كانت مثاال 
حيا على ذلك ولكن وبعد أن بدأ عهد الرئيس ترامب، فإن األمور تغيرت بصورة 
لــم يكــن ينتظرهــا النظام خصوصا بعد االنســحاب األميركي مــن االتفاق النووي 
وبدء عهد ومرحلة جديدة اتسمت بالحزم والصرامة في التعامل مع هذا النظام.

هــذا النظــام الذي قام خالل عهد أوباما بالكثيــر من المناورات والخدع التي كان 
يوحي من خاللها بأنه في موضع كر أي هجوم إذا لم تتم مراعاته مع أنه لم يكن 
فــي مقــدوره ذلــك ولكن لــم يكن أمامه أي خيــار آخر ســوى أن يتظاهر بذلك من 
أجــل أن تنطلــي عليهــم خدعه وأكاذيبه، ولكن ال يبــدو أن خدعه تنفع مع اإلدارة 
األميركيــة إلــى جانــب أن البلــدان الغربية األخرى وحتى روســيا والصين صارت 
تعــرف كــذب وخــداع هــذا النظــام، فلــم يعــد هنــاك مــن ينخــدع بــه، والتهديدات 
األخيــرة للمــال روحانــي بأن نظامه ســيقوم بعمليات تخصيب اليورانيوم بنســبة 
أعلى من تلك التي حددها اتفاق عام 2015، القت رفضا واستهجانا دوليا عاما، 
مــا أكــد إفــالس النظــام وانكشــافه علــى حقيقته وأنه لــم يعد هناك مــن يمكن أن 

يصدقه.

نظام الماللي الذي تظاهر دائما أمام العالم وأمام عمالئه وأذياله  «
من الميليشيات واألحزاب العميلة التابعة بأنه يقوم بالكر والفر مع 
خصومه وأعدائه، لكن عهد الصرامة األميركية الحالية أثبت أنه ليس 

هناك أي كر للماللي الدجالين في إيران، إنما هناك فر مستمر ومتواصل 
دونما انقطاع، ومن يقوم بالكر ضده وسيقصم ظهره الجهود الدولية 

وكذلك حركة االحتجاجات ونشاطات معاقل االنتفاضة بقيادة أنصار 
مجاهدي خلق بل إن المقاومة اإليرانية جعلت العالم كله على اطالع 

بأن الشعب اإليراني هو من يهاجم النظام حاليا ويسعى إلسقاطه وأن 
النظام القمعي يعيش أيامه األخيرة. “الحوار”.

معارض التوظيف وأزمة العاطلين

“فر من دون كر”

شبكات التواصل 
االجتماعي

تزامنــا مــع احتفــاالت العالــم باليــوم العالمــي للتواصــل االجتماعي نظمت 
المحافظــة الجنوبيــة تحــت رعايــة ســعادة المحافــظ )ُملتقــى التواصــل 
االجتماعــي(، ويأتــي انعقــاده ألهميــة التواصــل االجتماعــي بيــن البشــر، 
وبفضــل هــذه التقنية أصبحت اللقاءات بين الناس ميســورة ســواء كانوا 

بعيدين أو قريبين وفي أي وقت يشاءون.
إذا أحســن  إيجابيــة جمــة  تقنيــة ذات فوائــد  االجتماعــي  التواصــل  إن 
اســتخدامها، وعلــى اإلنســان أن يســتخدمها اســتخداًما عقالنًيــا لُيحقــق 
التواصــل الهــادف مــع األفــراد والمنظمــات والمؤسســات، خصوصــا بعــد 
أن أصبحــت الشــبكة ضروريــة ألكثريــة النــاس وفعــال يوميــا دائمــا لهــم، 
والستخدام التواصل االجتماعي أثره على األفراد وعلى جميع الفعاليات 
التجارية واالجتماعية والثقافية والسياســية، كما يمتد تأثيره إلى األمن 
القومــي للبــالد واألمــن األســري فــي البيــوت، واســتخدامنا األفضــل لهذه 

التقنية يجعلنا متواصلين جيدين مع اآلخرين في كل مكان.
َيســعد الكثيــرون بالتعامــل مع شــبكات التواصل االجتماعي، وال يســعدنا 
أبــًدا أن يســتخدم البعــض هــذه الشــبكات مــن أجــل التخريب والتشــويه، 

والفتنة والتفرقة، والغش والخداع، وتسريب الشائعات، فهي ُوجدت من 
أجــل أن تكــون مصدًرا للمعلومــات وتمتيًنا للعالقات، وأن تكون ســنًدا لنا 
وألمننا الوطني، ال أن تكون خطًرا علينا وعلى بالدنا، وأن ال تكون معواًل 
لهــدم مكتســبات الوطــن ومنجزاتــه، وأن ال تســتخدم فــي العبــث بحيــاة 
اآلخريــن، فهذا ُيمثل اعتداًءا علــى خصوصياتهم وعدم احترام حقوقهم 

اإلنسانية.

وعندما نطلع على شبكات التواصل االجتماعي نستطيع أن نتعرف  «
على أصحابها من خالل ما يتم كتابته وتناوله، وترتسم لدينا معالم 

ما يسعى إليه أصحابها إن كان خيًرا أو شًرا، فصاحب الشبكة 
مسؤول عن ما يكتبه فيها، ويجب أن يكون الخطاب في الشبكة 

شديد العّفة والترفع عن عبارات الذم والتجريح، فعلى الُمتعقل أن 
يختار الشبكة الواعية الهادفة واالبتعاد عن الشبكة السيئة التي 

تهدم وال تبني، وتفرق وتضعف من تماسك المجتمع، والفرق بين 
الشبكتين هو الحقيقة، فلكل شبكة هوية وهدف، فكن دائًما مع 

الهوية النقية والهدف النبيل.
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منطق العصر وتطور 

األحداث

أشــعر أحيانــا أن اإلعــالم العربــي بحاجــة إلــى التفاهــم والتضامــن والتقارب 
والتكامــل، ومــن أهــم األعمــدة والمرتكــزات األساســية التــي ينبغــي أن يتــم 
وفقهــا التفاهم والتقارب رســم اســتراتيجية عامة لمواجهــة النظام اإليراني 
اإلرهابــي وذلــك لتقديــم صورتنــا إلى العالــم كله “كفريق واحــد”، ومن خالل 
هذه االستراتيجية العربية الواحدة والعامة توجد استراتيجيات وتكتيكات 

مرحلية تنبثق منها الوسائل واألهداف.
إن التفاهــم والتضامــن المنشــود البــد أن يتم باالعتماد على العلم والدراســة 
العلميــة لــكل موضوع إعالمي ســواء فيما يخص دراســة المجتمــع اإليراني 
وفئاتــه وطوائفه، أو فيما يخــص اإليرانيين المعارضين في العالم وغيرهم، 
أو نــوع اإلعــالم الموجــه إلــى العالــم، إننــا بحاجة إلى تقســيم العالــم كله إلى 
مناطق إعالمية لكل منطقة خصائصها وطبيعتها واألسلوب اإلعالمي الذي 

يوجه، بل لغة اإلعالم المستخدمة. 
هذه اللغة التي تختلف حين نتوجه بإعالمنا إلى أنفســنا عن تلك اللغة التي 
توجــه إلــى اإليرانيين المعارضيــن لنظام الماللي في العالــم، فالمفروض في 
هــذه المرحلــة الحاســمة أن اســتراتيجية اإلعــالم العربــي ال ينبغــي أن تظــل 

حبيســة األســلوب الدفاعــي بــل ينبغــي أن تتحــول مــن الدفــاع إلــى الهجوم 
اإلعالمــي تمامــا مثلمــا يفعــل اإلعالم اإليرانــي الحاقد علينا، فقــد جند نظام 
الماللــي وخلــق مئــات القنوات الفضائيــة للهجوم علــى دول الخليج ويكذب 
علــى العالــم وعلــى مواطنيه أيضا وعلى نفســه، وهناك الكثيــر من معارضي 
نظام الماللي في كل مكان، فلماذا نهملهم؟ لماذا ال نصل إليهم بلغتنا ولغتهم.

اســتراتيجية العمــل اإلعالمــي العربــي ينبغــي أن تضــع في حســابها األدوات 
اإلعالميــة واختــالف كل أداة عــن األخــرى، هــذه األدوات التــي تبدأ بالنشــرة 
الصغيــرة إلــى المســرحية والفيلــم. لقــد قيــل إن وظيفــة اإلعــالم الصفــوي – 
إعالم ماللي طهران - ال تقع ضمن إدارة متخصصة، فكل صفوي وعميل لهم 
في الخارج هو بمثابة وزارة إعالم متحركة، ورأينا ماذا فعل عمالؤهم خالل 
العام 2011 فقد لفوا العالم بالطول والعرض ودخولوا في تشققات الصخور 

حاملين ملفات الكذب والفبركات وخزعبالت حقوق اإلنسان وغيرها. 

العرب يخوضون معركة واحدة ضد النظام اإليراني ويفترض أن يعرفوا  «
منطق الحرب والعصر وتطور األحداث.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

جهاز مكافحة التسول
نــرى فــي بعــض شــوارع المملكــة ومناطقهــا بعــض 
الوافدين الذين ما إن يصلوا البحرين إال واعتمدوا 
بمجــرد  وذلــك  العيــش،  لكســب  التســول  علــى 
حصولهــم على اإلقامة أيا كان نوعها، وذلك عندما 
غابــت الرقابــة وفتــح المجــال وهيئت لهم الســبل، 
وذلــك مراعــاة لتقاريــر تقــدم ســنويًا إلــى منظمات 
العمــل عن رعاية األجانب العاملين والعاطلين، وال 
نســتبعد غــدًا أن تخصــص رواتــب للعمالــة الوافدة 

العاطلة عن العمل.
كدولــة  المتســولين  باســتبعاد  قامــت  دول  هنــاك 
الكويت التي قامت في شــهر واحد فقط باستبعاد 
320 وافــدا من العرب واآلســيويين، حيث تم أخذ 
بصمتهــم فــي المطــار حتــى ال يتمكنوا مــن العودة، 
ومــن ضمــن جهودها أيضــًا قامت البلدية بتشــكيل 
فريق طوارئ بحمالت لضبط المتسولين من عمال 
النظافــة فــي مناطــق الكويــت، وكذلك الســعودية، 
حيــث قامــت بالقبــض علــى 25 ألــف متســول فــي 
2019، وذلك تحت اســتراتيجية مكافحة التســول 
عــن طريــق إدارة مكافحة التســول التابعــة لوزارة 

الشؤون االجتماعية.
ظاهــرة التســول خطيــرة، تســبب انتشــار الرذيلــة 
والمخــدرات، وخطيــرة علــى أمــن المجتمــع وتهدد 
ويشــكل  الســكنية،  المناطــق  وســالمة  األطفــال 

المتســولون عبئا على اقتصاد الدولة، عمالة وافدة 
يتم اســتقدامها لممارســة التســول الذي يــدر مبالغ 

هائلة تفوق مئات اآلالف شهريًا.
الوافــدة وعمــال  العمالــة  التســول مهنــة تمارســها 
نعــم  عربيــة،  جنســيات  مــن  ووافــدون  النظافــة 
هناك نســاء يجوبــون األســواق ويعترضون طريق 
المواطنيــن ويجبرونهــم على الدفــع وإال الحقوهم 
بشــكل مخيــف، وهنــاك مــن تعــرض للمالحقــة مــن 

متسولة شابة عربية. 

ومن أجل أن تحقق البحرين أهدافها  «
التنموية العمرانية واالقتصادية والسياحية، 
نتمنى القضاء على ظاهرة التسول بالقبض 

واالستبعاد الفوري و”التبصيم”، فالفيزا 
المرنة لن تحل هذه الظاهرة، بل قد تكون 

طريق أمان للمتسول بأن تكفله الدولة 
مباشرة، فهو قادر على أن يشتري التأشيرة، 

وأن يدفع 30 دينارا شهريًا، كما نتمنى أن ال 
نفاجأ بتخصيص مبالغ مالية للمتسولين 

الوافدين كدعم مما يزيد الطين بلة، ويكون 
بابا لزيادة العمالة المتسولة الوافدة، في ظل 

غياب جهاز لمكافحة التسول، والذي نتمنى أن 
يلحق بمؤسسة قوية مثل وزارة الداخلية، إذ 

إن التسول جريمة بحق البحرين دولة وشعبًا.

نجاة المضحكي

“ظاهرة التسول خطيرة  «
على أمن المجتمع وتهدد 

األطفال وسالمة المناطق 
السكنية”.
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“إدامة” تعيد دراسة المخطط المبدئي لمشروع تطوير بالج الجزائر

لتطوير “الصرف الصحي” بالمحرق

طرحت وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني )شــؤون األشغال( في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة مشروع 
تطوير شبكة الصرف الصحي في منطقة المحرق تقدم إليها 11 عطاء، ُعلق أحدها، وأقل عطاء لشركة )Al Kooheji Technical Services( بـ 367 

ألف دينار، في حين أكبرها بقرابة 1.12 مليون دينار.

المنشــورة  للمعلومــات  ووفًقــا 
علــى موقــع المجلــس، فإنــه ســيتم 
لميــاه  الرئيــس  الخــط  اســتبدال 
فــي  الموجــود  الصحــي  الصــرف 
بيــن  والممتــد  المحــرق  منطقــة 
وبنــاء  و317،   513 رقــم  شــارعي 
خــط رئيــس جديــد بقطــر يتــراوح 
بين 400 و500 مم بطول كلي يبلغ 
800 متر، وكذلك يتضمن المشروع 
الصــرف  ميــاه  خــط  تأهيــل  إعــادة 
261 متــرا  الممتــد بطــول  الصحــي 
مــم علــى شــارع ولــي   400 وقطــر 
الموجــودة  الضــخ  ومحطــة  العهــد 
على شارع الشيخ خليفة بن سلمان 
بقــدرة 100 لتر في الثانية ومحطة 
أخــرى تقــع علــى شــارع رقــم 513 
بقــدرة 60 لتــر فــي الثانيــة، إضافــة 
إلــى إلغاء محطة ضخ واحدة فقط 
35 لتــرا في الثانية تقع على شــارع 

ولي العهد.
وطرحت شركة البحرين لالستثمار 
إلعــادة  مناقصــة  )إدامــة(  العقــاري 
دراســة المخطط المبدئي لمشــروع 
تطويــر بــالج الجزائــر، والمعــد مــن 
جانب شــركة فوســتر وشركاؤه في 

إلــى  اســتناًدا  وذلــك   ،2010 العــام 
التحديثات المصممة والمطلوبة من 
قبــل شــركة إدامــة، وفًقــا لمتطلبات 
الســوق العقاريــة، تقــدم إليها عطاء 
وحيــد لشــركة فوســتر وشــركاؤه بـــ 
250 ألف جنيه استرليني )ما يعادل 

117.6 ألف دينار(.
نشــرت  بيانــات  أحــدث  وأظهــرت 
المناقصــات  مجلــس  موقــع  علــى 
 6 لـــ  27 عطــاء  فتــح  والمزايــدات، 
 6 لـــ  تابعــة  ومزايــدات  مناقصــات 
جهات حكومية، في حين تم تعليق 
3 عطــاءات تابعة لمناقصتين. وبلغ 
مجمــوع أقل العطــاءات نحو 1.03 

مليون دينار.
لشــركة  مناقصــة  المجلــس  وفتــح 
خدمــات  لتوفيــر  للبتــرول  تطويــر 
6 عطــاءات،  إليهــا  تقــدم  التدقيــق 
دينــار،  ألــف   29.8 بنحــو  أقلهــا 
ألــف   351 بـــ  أكبرهــا  حيــن  فــي 
المقــاول  أداء  ويتضمــن  دينــار. 
الماليــة،  البيانــات  تدقيــق  توفيــر 
للمعلومــات  المؤقتــة  المراجعــة 
الماليــة واإلجــراءات المتفــق عليهــا 
الغــاز  توزيــع  بحســابات  المتعلقــة 

وإدارة عمليــات المبيعــات )البيانات 
الماليــة(. كمــا يجــب علــى المقــاول 
للمعاييــر  وفًقــا  التدقيــق  إجــراء 
الدولية للتدقيــق )“المعايير الدولية 
للمحاســبة”( الصــادرة عــن االتحــاد 

 .)”IFAC“( الدولي للمحاسبين
كمــا فتــح المجلس مناقصة لشــركة 
نظــام  لتحديــث  الخليــج  طيــران 
الخليــج  طيــران  لشــركة  الهواتــف 
تقــدم  العالمــي،  االتصــال  ومركــز 
إليهــا عطــاءان أقلهما بنحــو 352.6 
ألــف دينــار، في حين أكبرهــا بقرابة 

360.6 ألف دينار.
مناقصــة  المجلــس  فتــح  وكذلــك 

واالتصــاالت  المواصــالت  لــوزارة 
الســتبدال مكيفات مركــز معلومات 
الطيران فــي مطار البحرين الدولي 
تقــدم إليهــا 6 عطــاءات علــق أثنــان 
منهــا، وأقــل عطاء بـ 87 ألــف دينار، 

وأكبرها بقرابة 188.7 ألف دينار.
هــذه  بطــرح  الــوزارة  وبــدأت 
المناقصــة للحصــول علــى خدمــات 
مقــاول مؤهــل الســتبدال وحــدات 
التكييــف ونظــام التبريــد فــي مركز 
معلومــات الطيــران بالمطــار، حيــث 
يشــمل العمــل، ولكــن ال يقتصر على 
واإلنشــاء،  الموقــع،  إلــى  التســليم 
والفحــص، واإلعــداد للعمــل لجميــع 
نطــاق  ضمــن  المطلوبــة  المــواد 
الهــواء  تكييــف  لوحــدات  العمــل 

الجديدة. 
مناقصــة  المجلــس  فتــح  وأيًضــا، 
)بابكــو(  البحريــن  نفــط  لشــركة 
لتصميــم وصناعة وفحص واختيار 
المكثفــات تباًعــا مــع حزمــة القاذف 
وســاحب  والثانــوي  )األساســي 
الهــواء( والمــواد المصاحبــة، تقــدم 
إليها عطاء وحيد بنحو 209.7 ألف 

دوالر )ما يعادل 78.8 ألف دينار(.

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN( 1764 تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم
BH000U2R67T2( مــن أذونــات الخزانــة 

الحكومية األسبوعية.
تبلــغ قيمــة هــذا اإلصــدار 70 مليــون دينار 
 10 فــي  تبــدأ  91 يومــًا  لفتــرة اســتحقاق 
يوليــو 2019 وتنتهــي في 9 أكتوبر 2019، 
كما بلغ معدل ســعر الفائــدة عليها 3.09% 
الســابق   3.12% الفائــدة  الســعر  مقارنــة 
بتاريــخ 3 يوليــو 2019. وبلــغ معدل ســعر 
الخصــم %99.226 وتــم قبــول أقــل ســعر 
للمشاركة بواقع %99.214 علمًا بأنه تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 155%.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - إن جي إن المنامة - خليج التكنولوجيا المالية

أطلــق مركــز “إن جــي إن” للتدريــب والتطويــر 
برنامجــا حصريــا هــو األول من نوعــه لتدريب 
الكوادر البحرينية على تطبيقات تقنية الجيل 
الخامــس لالتصــاالت )5G(، وذلــك تزامنــا مــع 
الجيــل  شــبكات  تشــغيل  بــدء  عــن  اإلعــالن 
الخامــس فــي البحريــن، وبمــا يواكــب تحقيــق 
الهــدف المنصــوص عليــه في الخطــة الوطنية 
تطويــر  فــي  المتمثــل  لالتصــاالت  الرابعــة 
مهارات الموارد البشــرية في قطاع االتصاالت 

بالبحرين من جهة أخرى.
البرنامــج  هــذا  بإطــالق  االحتفــال  وجــرى 
فــي  إن”  جــي  “إن  مركــز  مقــر  فــي  التدريبــي 
بــرج التجــارة العالمي بالمنامــة، وذلك بحضور 
الشركاء في هذا البرنامج من كبار التنفيذيين 
عمــالء  مــن  ونخبــة  هــواوي،  شــركة  ممثلــي 
الرائــدة،  البحرينيــة  المؤسســات  مــن  الشــركة 
الرئيــس  المهتميــن.  مــن  عــدد  إلــى  إضافــة 
لـــ “إن جــي إن”، يعقــوب العوضــي،  التنفيــذي 
قــال إن نجــاح البحريــن المنشــود فــي توطين 

تطبيقــات الجيل الخامس يتطلب بناء قدرات 
ومهــارات الكــوادر الوطنية لتكــون قادرة على 
فهــم هــذه التقنية والتعامل مــع تطبيقاتها في 
مجــال الــذكاء الصناعــي والطــب والتحويالت 
الماليــة وإنترنت األشــياء والواقــع االفتراضي 
والســيارات ذاتيــة القيــادة والتعليــم عــن بعــد، 
للتقنيــة.  الحديثــة  المفاهيــم  مــن  وغيرهــا 
وأضــاف العوضــي  أنــه “بنــاء علــى تطبيقــات 
تقنيــة الجيل الخامس نجد أن قائمة المعنيين 
تشــمل  التدريبــي  البرنامــج  هــذا  بحضــور 

المهندســين واألطباء والمعلمين والمصرفيين 
وغيرهــم”. وأوضــح أن “إن جــي إن” ســيقدم 
هــواوي،  شــركة  مــع  بالتعــاون  التدريــب  هــذا 
رائدة تطبيقــات الجيل الخامس عالميا، ولفت 
إلــى ريــادة مركــز “إن جــي إن” فــي التدريــب 
مــن  “تمكنــا  وقــال  الجديــدة،  التقنيــات  علــى 
جلــب هــذا التدريــب النوعي للبحريــن اعتمادا 
علــى الشــراكات الفريدة والحصريــة لمركز “إن 
جــي إن” مــع رواد مــزودي خدمــات التقنيــات 

الحديثة حول العالم مثل شركة هواوي.

أعلــن خليــج البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة )BFB( عن تعاونه مع شــركة SES التــي يقع مقرها 
الرئيســي بمدينــة لوكســمبورغ، وُتعــد المشــغل الرائــد لألقمــار الصناعيــة في العالــم، وأول من 
يقدم حلول GEO-MEO المتباينة والقابلة للتطوير على الصعيد الدولي، مع أكثر من 50 قمر 
صناعــي ضمــن مــدار الكــرة األرضيــة الثابــت و20 قمــرا صناعيا ضمــن مدار األرض المتوســط، 
وذلــك ضمــن اطــار التــزام خليــج البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة بتطويــر النظــام اإليكولوجــي 

للتكنولوجيا في البحرين وحصولها على تكنولوجيا الفضاء.

وعبــر هــذه الشــراكة، ســتعمل الشــركتان مًعــا 
لدعــم تطويــر القــدرات الفضائية فــي المملكة، 
الحوســبة  فــي  الصلــة  ذات  والتطبيقــات 
وشــبكات  الفيديــو،  وتوزيــع  الســحابية، 
أهــداف  مــع  يتماشــى  بمــا  االتصــاالت، وذلــك 
المملكــة وطموحاتهــا الفضائيــة. كمــا ســيقوم 
خليــج البحرين للتكنولوجيا المالية بالعمل مع 
الجهــات المختصة والمعنية بغية تحقيق هذه 

األهداف والطموحات.
وبهذه المناســبة، قال الرئيس التنفيذي لخليج 
ســعد  خالــد  الماليــة،  للتكنولوجيــا  البحريــن 
“يســتمر خليــج البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة 

بالعمــل االســتراتيجي مــع الجهــات المختصــة 
والمعنيــة علــى مبــادرات تتمحور حــول تعزيز 
االقتصاد القائــم على االبتكار والمعرفة والتي 
مــن شــأنها أن تخــدم طموحــات البحرين على 
المــدى البعيــد. تهــدف شــراكتنا مــع SES إلــى 
دعــم هذا التوجه والتحول وسياســة البحرين 
المتمركزة على الســحابة أوال، وذلك من خالل 
المتعلقــة  التحتيــة  والبنيــة  القــدرات  تطويــر 

بالفضاء”.
لقســم  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  ومــن 
اإلستراتيجية والتطوير في SES، كريستوف 
دي هاويــر “ إننــا نهــدف –فــي SES– لتخطــي 

الحــدود االعتيادية فــي عالم الفضاء لتتمكنوا 
من تحقيق نتائج مذهلة على األرض. ويشرفنا 
للتكنولوجيــا  البحريــن  خليــج  مــع  نعمــل  أن 
الماليــة، كمــا نتطلــع إلــى التعــاون معهــم لخلق 
حلــول ذات عوامــل تمكينية أساســية ُتســاهم 

في تحقيق التحول الرقمي بالبحرين”.

العوضي متحدثا خالل اللقاء

ـــه ـــن نوع ـــج م ـــان أول برنام ـــي إن” تطلق ـــواوي” و“إن ج “ه تعزيـــز االقتصـــاد القائـــم علـــى االبتـــكار والمعرفـــة
تدريب البحرينيين على تقنية “5G”“خليج التكنولوجيا” و” SES” يدعمان القدرات الفضائية

خالد سعد
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لندن - أ ف ب

أعلنــت شــركة الخطــوط الجويــة البريطانيــة “بريتيــش إيرويــز” أن مكتــب مفــوض 
المعلومــات المكلــف حمايــة البيانــات الشــخصية غّرمهــا مبلــغ 183 مليــون جنيــه 
اســترليني )228.9 مليــون دوالر( كتعويــض عــن ســرقة بيانــات ماليــة خاصة لمئات 

اآلالف من زبائنها في 2018.
 وقــال المديــر التنفيــذي لـ”بريتيش ايرويز” أليكس كروز في بيان “نحن مندهشــون 

ونشعر بخيبة األمل من االستنتاجات األولية لمكتب مفوض المعلومات”. 
 وأضاف “تعاملت بريتيش إيرويز ســريًعا مع جريمة ســرقة بيانات زبائنها. لم نجد 
أي دليــل علــى وجــود نشــاط احتيالــي في مــا يتعّلــق بالحســابات التــي طالتها هذه 

السرقة”.
 وأعلــن المديــر العــام للشــركة األم للخطوط الجوية البريطانية “انترناشــنل إيرالينز 
غــروب”، ويلــي وولــش، أنــه ينوي التفــاوض مع مكتــب مفوض المعلومــات في هذا 

الموضوع والطعن بقراره. 
 وبعيد ذلك، أكد مكتب مفوض المعلومات أنه ينوي فرض غرامة قدرها 183,390 
مليــون جنيــه اســترليني علــى شــركة الطيــران البريطانيــة بعــد أن أجــرى “تحقيًقــا 
معّمًقا”. ويشــكل هذا المبلغ نســبة 1,5 % من حجم األعمال الســنوي للشــركة للعام 
2017. وأوضــح المكتــب أن “الغرامــة تأتــي بعــد أن أبلغت “بريتيــش إيرويز” مكتب 
مفــوض المعلومــات بوقــوع حادثــة فــي ســبتمبر 2018. خــالل هــذه الحادثــة ُأحيل 
مســتخدمو الموقع اإللكتروني للشــركة إلى موقع احتيالي. وعن طريق هذا الموقع 

المزّيف حصلت الجهات المعتدية على بيانات الزبائن”.

228.9 مليون دوالر غرامة لـ “بريتيش إيرويز”

أمل الحامد

تفضل عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار المرسوم الملكي بتعديل القانون 
للسماح للشركات األجنبية بالكامل بتملك نسبة 100 % في مجال االستثمار في استخراج النفط 
والغــاز الطبيعــي داخــل حــدود البحريــن، علــى أن تكــون الشــركة الرئيســة األجنبية وقعــت أو في 

المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي بالبحرين. 
المرســوم الســامي لــه إيجابيــات كثيــرة علــى البحريــن وعلى نشــاط االســتثمار فــي القطــاع لما له 
من آثار اقتصادية مباشــرة في تغذية الخزينة ورفدها باألموال الوفيرة من الذهب األســود الذي 
يحتاجــه الجميــع. فعلى الشــركات األجنبيــة الراغبة في الولوج بالنشــاط المعني تغطيــة التكاليف 
الماليــة “بالتمــام والكمــال” وال تتحمــل الخزينــة العامــة أي تكاليــف أو التزامــات. وإضافــة للميــزة 
المشــار لهــا، فــإن المرســوم الســامي يشــجع ويفتح شــهية الشــركات المتخصصة في النفــط والغاز 
خصوصا بعد االكتشافات النفطية الكبيرة األخيرة  في أعماق األراضي والمياه البحرينية. فهناك 
حاجــة لالجتهاد في االستكشــاف والبحث، واألمر بالطبع يحتاج األمــوال والتكنولوجيا المتطورة 
والكفــاءات والخبــرات المتراكمــة في النفط الصخري، والشــركات األجنبية لديهــا المطلوب وأكثر، 
واللجوء إليها وتشــجيعها لالســتثمار يمثل نظرة ثاقبة لها مدلول إســتراتيجي عميق يعود بفوائد 

جمة على البحرين وأهلها. 
إن االســتثمار األجنبــي في قطاع النفط والغاز ســيأتي متوشــحا بالتكنولوجيــا الحديثة المتطورة 
المســتخدمة فــي كل األصقــاع واألعمــاق ناهيــك عــن حجمهــا المالي الضخــم، وبالتالي ستســتفيد 
المملكــة وشــركاتها والعامليــن من نقل التكنولوجيــا واإللمام بها وتطبيقها مع مــرور الزمن. إضافة 
لنقــل التكنولوجيــا، فــان الشــركات ســتفتح أبوابــا جديدة للــرزق وفــرص العمل للشــباب البحريني 

وللشركات البحرينية مما يؤثر مباشرة على االقتصاد المحلي والخدمات وتنمية المجتمع.
مــن دون شــك، هنــاك حاجــة ماســة للكثير مــن األمــوال والخبرات في مجــال النفط والغــاز. وفتح 
المجــال للجميــع مــن أصحــاب األمــوال والقوة واألمانــة للحضور للمشــاركة والعمل يــدا بيد، يعتبر 

هدفا “ساميا” في الوقت الصحيح.

السماح باالستثمار 
د. عبد القادر ورسمه األجنبي في النفط والغاز

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com
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المنامة - مباشر

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن تفاصيل عمليات صنع الســوق التي تمت 
من قبل صانع السوق للمجموعة “سيكو” خالل شهر يونيو 2019 في كل من بورصة 
البحريــن، وســوق دبــي المالي.وأوضحــت المجموعة بحســب بيان صحافي لـ”ســوق 
دبــي والبحريــن”، أمــس األحــد، أن مجمــوع عــدد األوراق المالية المشــتراة بلغ نحو 

27.69 مليون سهم، فيما بلغ عدد األوراق المالية المبيعة 36.46 مليون ورقة.

المدفوعــة  المبالــغ  أن   البيــان  وأضــاف 
بلغت نحو 24.54 مليون درهم، في حين 
المبالــغ المتســلَّمة  بلــغ إجمالــي مجمــوع 
نحــو 32.32 مليــون درهــم، ليصل رصيد 
ورقــة  مليــون   94.49 الماليــة  األوراق 
ماليــة، فيما وصل الرصيد النقدي 10.63 

مليون درهم.
أمــا فــي بورصــة البحريــن، فبلــغ مجموع 
نحــو  المشــتراة  الماليــة  األوراق  عــدد 
عــدد  بلــغ  فيمــا  ســهم،  مليــون   783.49

مليــون   10.92 المبيعــة  الماليــة  األوراق 
ورقة.

وأضاف البيان أن المبالغ المدفوعة بلغت  
نحــو 187.39 ألــف دوالر، فــي حيــن بلــغ 
إجمالــي مجمــوع المبالــغ المتســلَّمة نحــو 
2.60 ألــف دوالر، ليصــل رصيــد األوراق 
الماليــة 93.19 مليــون ورقــة، فيما وصل 

الرصيد النقدي 2.68 مليون دوالر.
وكانــت مجموعة “جــي إف إتش المالية” 
العــام  مــن  مايــو  شــهر  فــي  أعلنــت  قــد 

الماضــي،  إعــادة تعييــن “ســيكو” كموفــر 
سيولة – صانع سوق - ألسهمها في سوق 
دبــي المالي وبورصــة البحرين، حتى 29 
نوفمبــر 2019، الفتــة إلــى أن أي تمديــد 
إضافي ســيكون خاضعًا لموافقة مســبقة 

من مصرف البحرين المركزي.
ونوهت بأنه يمكن ل”سيكو” بموجب هذا 
التعييــن أن تحتفــظ على أســهم الخزينة 
بنســبة إجماليــة تصل إلــى 3 % فقط من 

إجمالي أسهم المجموعة المصدرة.

ــي يــونــيــو ــن فـ ــري ــح ــب ــي وال ــ ــي دب ــت ــورص ــب ــة ب ــول ــي ــس تــفــاصــيــل ال

“جي إف إتش”: 811.2 مليون سهم األوراق المالية الُمشتراة
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نجحت شــركة البحرين للتســهيالت التجارية في إقفال تســهيالت قرض مجمع بقيمة 125 مليون دوالر وأجل اســتحقاق لمدة خمس 
سنوات. وقد تم ترتيب القرض من قبل بنك الخليج الدولي، البنك األهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، والبنك العربي وذلك بصفتها 
البنوك المفوضة الرائدة إلجراء الترتيبات األولية. وستســتخدم حصيلة التســهيالت في تســديد قرض مجمع بقيمة 50 مليون دوالر، 
باإلضافة إلى ســندات بقيمة 53 مليون دوالر، فيما ســيتم اســتخدام 22 مليون دوالر لدعم النمو في محفظة قروض شــركة البحرين 
للتسهيالت التجارية وتلبية األغراض العامة. وقد قام كل من بنك الخليج الدولي والبنك األهلي المتحد وبنك البحرين الوطني بدور 

“مسجل القرض” في هذه الصفقة، بينما قام البنك العربي بصفة مرتب رئيسي للقرض.

وبهذه المناســبة، أقيمت مأدبة غذاء في 1 
يوليو 2019 احتفاء بإبرام اتفاقية القرض 
بحضــور عــدد من كبــار المســئولين ممثلين 
عــن شــركة البحريــن للتســهيالت التجارية 
والبنوك المشــاركة في ترتيب التســهيالت. 
وصــرح الرئيــس التنفيذي لشــركة البحرين 
بــأن  عــادل حبيــل،  التجاريــة،  للتســهيالت 
التســهيالت  ترتيــب  فــي  الشــركة  نجــاح 
يعكس مدى ثقة القطاع المصرفي في قوة 
واســتقرار الوضــع المالــي وقاعــدة العمالء 
المتينة، عالوة على سالمة نموذج األعمال 

التجاريــة فيهــا ومــا تتمتــع بــه إدارتهــا مــن 
خبــرة وحصافــة فــي إدارة المخاطــر، وهو 
ممــا يؤكــد علــى تــوازن اســتراتيجية النمو 

العام التي تعتمدها الشركة.

القرض سيعمل على تحسين 

السيولة للشركة

وأكد حبيل أن القرض المجمع سيعمل على 
تحســين الســيولة طويلــة األجــل للشــركة 
إلــى تعديــل هيكلــة االلتزامــات  باإلضافــة 

واالستحقاقات المالية.
بالشــكر  حبيــل  تقــدم  الحفــل  وخــالل 
واالمتنــان إلــى جميع البنوك المشــاركة في 
تقديم التســهيالت علــى دعمهم في إنجاح 
ترتيب هذا القرض المجمع، مشيدًا بأهمية 
الشــراكة مــع هــذه البنــوك لإلســتثمار فــي 

تطوير استراتيجيات ومبادرات الشركة.
المفوضــون  المرتبــون  عبــر  جانبهــم  مــن 
اإلصــدار  إدارة  ومتعهــدو  الرئيســيون 
إقفــال  فــي  النجــاح  إزاء  ســرورهم  عــن 
البحريــن  لشــركة  وتمنــوا  المعاملــة  هــذه 

تحقيــق  مواصلــة  التجاريــة  للتســهيالت 
المزيد من النمو والتقدم في المستقبل.

للتســهيالت  البحريــن  شــركة  أن  يذكــر 
عامــة  مســاهمة  شــركة  هــي  التجاريــة 

مؤسســة ومســجلة ومدرجــة أســهمها فــي 
يونيــو   26 وبتاريــخ  البحريــن.  بورصــة 
ترخيــص  علــى  الشــركة  حصلــت   ،2005
مصــرف البحريــن المركزي. وقــد وواصلت 

الشــركة تحقيــق مزيــد مــن النمــو، وصافي 
أربــاح بلغــت 22.9 مليون دينــار عام 2018 
بنســبة نمــو بلغــت %11 مقارنــة مــع العــام 

.2017

المنامة - البحرين للتسهيالت التجارية

“التسهيالت” تنجح في إقفال قرض مجمع بـ 125 مليون دوالر
ــي” ــرب ــع و“ال و“الــوطــنــي”  الــمــتــحــد”  و“األهـــلـــي  الـــدولـــي”  “الــخــلــيــج  ــن  م بترتيب 

الحضور في االحتفال بإبرام اتفاقية القرض

“التجارة” تشطب وكالة منتجي “شاني” و”تيم”
واحـــــــــــدا وشــــطــــبــــت 42 قـــــيـــــدا  الـــــــــــــــوزارة جــــــــــددت 

جددت وزارة التجارة والصناعة والســياحة قيد وكالة تجارية لصالح شــركة ابراهيم 
خليــل كانــو لبضائــع معــدات الســيارات مــن شــركة Hunter األميركيــة، فيمــا شــطبت 
قيــد 42 وكالــة تجارية لصالح عدد من الشــركات والمؤسســات البحرينيــة، وذلك وفقًا 

لمقتضيات القانون.

وتنوعــت المنتجــات التــي تــم إلغــاء قيــد 
وكاالتها من قبل قســم الوكاالت التجارية، 
مــا بين وكاالت لشــركات طيــران أو أدوات 
موســيقية أو أدويــة وغيرهــا مــن المــواد. 
ومــن بيــن الــوكاالت المشــطوبة المعروفــة 
كــوال  بيبســي  األميركيــة  الشــركة  وكالــة 
والتي كانت مســجلة تحت اســم مؤسســة 
لمنتجــات  أحمــدي”  مصانــع  “شــركة 

مشروبات “شاني” و”تيم”.
وجــاء الشــطب لعــدم االلتــزام بالمــادة 19 
مــن قانــون الوكالــة رقــم 10 لســنة 1992 
والمتمثــل فــي التخلــف عــن أحــد شــروط 

القيد.
تعريــف  بحســب  التجاريــة  والوكالــة 
وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة فــي 
البحريــن، هــي تمثيــل المــوكل فــي توزيــع 
أو  للبيــع  عرضهــا  أو  والمنتجــات  الســلع 
للتــداول نظيــر ربــح أو عمولــة، أو القيــام 
بتسهيالت أيا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك 
وكاالت النقــل البــري أو البحــري أو الجــوي 
والخدمــات  والســفر  الســياحة  مكاتــب  أو 
والتأمين والمطبوعات والنشــر والصحافة 
والدعايــة واإلعــالن، وأيــة أنشــطة أخــرى 
يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة 

والسياحة.
إلدارة  القانــون،  كــم   19 المــادة  وبحســب 
التجارة وشــؤون الشركات بوزارة التجارة 
والزراعــة فإنــه يشــطب قيد الوكالــة إذا لم 
يقــدم طلبا لتجديدها في الميعاد القانوني 
أو إذا تخلف أحد شروط القيد أو التجديد 

تــم  التجديــد  أو  القيــد  أن  لهــا  ثبــت  أو 
دون وجــه حــق أو بنــاء علــى بيانــات غيــر 
صحيحــة. ويصــدر قــرار اإلدارة المذكــورة 
طبقًا للشــروط واألوضاع المتعلقة بطلبات 
القيــد األصليــة ويجــوز لــكل صاحب شــأن 

التظلم من هذا القرار.

المنامة - سوليدرتي البحرين

أعلنت ســوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شــركات التأمين في البحرين والتابعة 
لمجموعــة ســوليدرتي القابضــة، مؤخــرا عــن إطــالق خدماتهــا الذاتيــة. الخدمــات 
الذاتيــة، والتــي تمثــل جــزءا من مبادرات ســوليدرتي حــول إســتراتيجية التحول 
الرقمــي، تهــدف إلــى تبســيط تجربة العمــالء وتشــجيعهم على اســتخدام خدمات 
وســهلة  ســريعة  اتصــال  بجهــات  تزويدهــم  خــالل  مــن  اإللكترونيــة  ســوليدرتي 

االستخدام.

التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
جــواد  البحريــن  ســوليدرتي  لشــركة 
محمــد “يســرنا أن نعلــن عــن إطــالق 
خدمة سوليدرتي الذاتية. تم تصميم 
خدمــات  لتوفيــر  الرقميــة  الخدمــة 
مختلفة كإصدار وثائق تأمين جديدة، 
تجديــد وثائــق التأميــن، إضافــة إلــى 
تسجيل ومتابعة المطالبات بخطوات 
مبســطة وبأقل وقت ممكن”. وأضاف 
“ستســتمر هذه الخدمــة الرقمية التي 
تــم إطالقها حديثا في تزويد العمالء 
بالعديد من الوســائل الرقمية للتعامل 
ملتزمــون  ونحــن  ســوليدرتي.  مــع 
بوعودنا بتوفيــر أفضل تجربة عمالء 

في البحرين”.
يذكــر أن شــركة ســوليدرتي البحريــن 

أطلقــت مؤخــرا خدمــة التأميــن عبــر 
مــن  األولــى  تعتبــر  والتــي  الفيديــو، 

نوعها على مستوى الخليج.

“سوليدرتي” تكشف عن خدماتها الذاتية

قال بنك جولدمان ساكس إنه من المرجح أن يفوق النمو في إنتاج النفط الصخري األميركي الزيادة في الطلب العالمي على األقل خالل 2020 ويحد من مكاسب أسعار النفط 
علــى الرغــم مــن تخفيضــات اإلنتــاج التــي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”. ويتوقع البنك نمو إنتاج النفــط األميركي 1.3 مليون برميل يوميا و1.2 مليون برميل 
يوميا في 2019 و2020 على الترتيب، وذلك مقارنة مع توقعات بنمو الطلب العالمي عليه البالغة 0.8 مليون برميل يوميا و1.6 مليون برميل يوميا لنفس الفترات على الترتيب.

لمواصلــة  أوبــك  ”اســتعداد  البنــك  وقــال 
التنازل عن حصة من الســوق من المرجح 

أن يحد من االتجاه النزولي كذلك“.
وأبقــى البنــك علــى توقعاتــه لألســعار فــي 
ســتين  حوالــي  عنــد  تغييــر  دون   2020
دوالرا للبرميــل لبرنت و55.50 دوالر لخام 

غرب تكساس الوسيط.

واتفقــت أوبــك وحلفاؤهــا الذيــن تقودهم 
تمديــد  علــى  الماضــي  األســبوع  روســيا 

تخفيضات اإلنتاج حتى مارس 2020.
وقالت جولدمان ســاكس ألبحاث األســهم 
فــي مذكــرة يــوم األحــد ”لــم تجر مناقشــة 
اســتراتيجية خروج مــن التخفيضات، وال 
يــزال مــن غيــر المعــروف مــا إذا كان قــرار 

تمديــد التخفيضات الســتيعاب نمو النفط 
الصخــري ســيقود فــي نهايــة المطــاف إلى 

الحاجة لتخفيضات أعمق في 2020“.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت ثمانية 
بتوقيــت   0647 الســاعة  بحلــول  ســنتات 
للبرميــل  دوالر   64.31 عنــد  جرينتــش 
بينمــا ارتفــع خام غرب تكســاس الوســيط 

األميركي ســتة ســنتات عنــد 57.57 دوالر 
الوظائــف  بيانــات  مــن  بدعــم  للبرميــل، 
األميركيــة التي جاءت أفضل من المتوقع 
المخاطــر  جانــب  إلــى  الماضــي  األســبوع 
الجيوسياسية، لكن المخاوف من أن يحد 
تباطــؤ االقتصــاد العالمي بوتيــرة أكبر من 
األقبال على شراء النفط تكبح المكاسب.

جولدمان: إنتاج النفط األميركي سيفوق الطلب العالمي

تلقى النشــاط الصناعي في جميع أنحاء العالم ضربة أخرى خالل الشــهر األخير من النصف األول لهذا العام، ليكون الحدث األبرز 
داخل األســواق العالمية في األســبوع الماضي. وتأثرت األســواق المالية حول العالم بشكل سلبي وسط إشارات تدهور التوقعات 
المستقبلية حيال أداء االقتصاد مع األخذ في االعتبار التوترات التجارية. لكن أسواق األسهم العالمية كانت الفائز الوحيد، حيث 
تجاهلــت هــذه المؤشــرات فــي مقابــل التركيز على الهدنة التجاريــة بين الواليات المتحــدة والصين المتفق عليهــا على هامش قمة 

العشرين إضافة الحتماالت خفض معدل الفائدة وضخ السيولة لتعزيز االقتصاد.

وســجلت “وول ســتريت” إغالقــًا قياســيًا 
فــي نهايــة جلســة األربعاء قبــل أن تقلص 
مكاسبها لكنها اختتمت األسبوع بمكاسب 
جونــز”  “داو  مؤشــر  ربــح  حيــث  قويــة، 
الجلســات  طــوال  نقطــة   322 الصناعــي 
األربــع مــع إغــالق البورصة يــوم الخميس 

احتفاالً بعيد االستقالل في أميركا.
المشــتريات  مديــري  مؤشــر  وبحســب 
الصناعــي العالمــي، فإن النشــاط الصناعي 
انكمــش للشــهر الثانــي على التوالــي، وهو 
السيناريو الذي تكرر للمرة األولى في عام 

2012، وذلــك مع هبوط حاد في الطلبيات 
الشــركات  ثقــة  لتراجــع  الجديــدة إضافــة 

ألدنى مستوى بالتاريخ.
جميــع  فــي  الصناعــي  النشــاط  وتراجــع 
أنحــاء آســيا وأوروبــا خــالل شــهر يونيــو 
المفصــح عنهــا  الماضــي بحســب األرقــام 
لكنــه أظهر نموًا ضئيــالً فقط في الواليات 

المتحدة.
وفــي الدولة صاحبة أكبــر اقتصاد بالعالم، 
جاء مؤشــر مديري المشتريات التصنيعي 
أفضــل مــن القــراءة األوليــة لكنــه ال يــزال 

بالقــرب مــن أدنــى مســتوى مســجل فــي 
عقــد مــن الزمن. كما انخفض مؤشــر معهد 
القطــاع  أداء  يرصــد  والــذي  اإلمــدادات 
الصناعــي كذلــك داخل الواليــات المتحدة 
إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ أكتوبــر عــام 
2016 مــع فشــل الطلبيــات الجديــدة فــي 

النمو.
وبالنســبة للوضــع داخل الصيــن، فانكمش 
النشــاط الصناعــي خــالل الشــهر الماضــي 
للمــرة األولــى فــي أربعــة أشــهر، مــا وضــع 
ثانــي أكبــر اقتصــاد عالميــًا تحــت الضغط 

مع هبوط الطلب المحلي فضالً عن تراجع 
حاد في ثقة الشركات، في حين أن مؤشر 
ثقــة تانــكان اليابانــي هبط ألدنى مســتوى 

في ثالث سنوات.
النشــاط  انكمــش  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
التصنيعــي النشــاط الصناعــي فــي منطقة 
اليــورو مــرة أخــرى خــالل يونيــو ليكــون 
الهبوط الشــهري الخامس على التوالي مع 

انخفاض جديد في الطلبيات.
بألــم  ألمانيــا  تشــعر  نفســه،  الوقــت  وفــي 
االضطــراب فــي صناعــة الســيارات، حيث 
يواصل القطاع الصناعي االنكماش للشهر 

السادس على التوالي.
وكانــت قــراءة النشــاط الصناعي النشــاط 
الصناعــي بالمملكــة المتحــدة هــي األدنــى 
في 6 سنوات مع تراجع التفاؤل باألعمال، 
مــن  المعاكســة  الريــاح  خلفيــة  علــى 

البريكست.

أما في روسيا، فانكمش النشاط الصناعي 
للشــهر الثانــي علــى التوالي مســجالً 48.6 
نقطة بدالً من 49.8 نقطة، مع تراجع الثقة 
في القطاع ألدنى مستوى في عام تقريبًا.
وفقــد القطــاع الصناعــي فــي الهنــد زخــم 
النمــو خــالل الشــهر الماضــي، مــع تراجــع 
مؤشــر مديري المشتريات من 52.7 نقطة 

إلــى 52.1 نقطة، مع إظهار الطلب المحلي 
والدولي بعض اإلشارات على التراجع.

ورغــم أن تركيــا شــهدت ارتفــاع النشــاط 
الصناعي ألعلى مستوى في 11 شهرًا لكنه 
مــع ذلــك ال يــزال ضمــن نطــاق االنكمــاش، 
حيث ســجل 47.9 نقطة بزيادة 2.6 نقطة 

عن الشهر السابق له.

دبي - مباشر

االقتصاد العالمي يتلقى ضربة مع ضعف النشاط الصناعي

زينب العكري

جواد محمد

نيويورك - رويترز
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سعر خاص جدًا خالل
شهر يوليو فقط 130,000

BD

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 
إعالن رقم )39751( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة البيان لتنظيم الرحالت السياحية ش.ش.و

القيد: 127785

 تاريخ: 21/3/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة اصحاب  ش���ركة البي���ان لتنظيم الرحالت الس���ياحية ش.ش.و، المس���جلة 

بموجب القيد رقم 127785، طالبين تغيير االسم التجاري 
من شركة البيان لتنظيم الرحالت السياحية ش.ش.و

ALBAYAN TOUR ARRANGEMENTS CO. S.P.C
الى شركة البيان للسفر والسياحة ش.ش.و

ALBAYAN TRAVEL AND TOURISM CO. S.P.C
 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة اي���دي للديكور المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
35734، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/  ساجدة علي خليل احمد ترك 

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: ساجدة علي خليل احمد ترك 

رقم الموبايل: 99999999 )973+(

إعالن بحل وتصفية 
شركة ايدي للديكور

سجل تجاري رقم 35734

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2019 - 81212( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمود حسن علي حسن

االسم التجاري الحالي: إسكاي للمقاوالت
االسم التجاري الجديد: إسكاي للمقاوالت والمواصالت

قيد رقم: 93578-1

 تاريخ: 16/6/2019

بناء على قرار  شركة ديسرت فالكون للمقاوالت ش.ش.و لمالكها السيد علي جابر 
الفردان المسجلة بموجب القيد رقم 1-109701، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

السادة/ علي جابر حسن الفردان 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: علي جابر حسن الفردان

رقم الموبايل: 33488847 )973+(
loay.alfardan@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

 شركة ديسرت فالكون للمقاوالت ش.ش.و لمالكها السيد علي جابر الفردان
سجل تجاري رقم 109701-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )73989( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بي دبليو ام انترناشونال ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / زانغ بونغ  بإعتباره المصفي القانوني لش���ركة بي دبليو ام انترناش���ونال 
ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية مح���دودة بموجب القيد رق���م 104832، 
طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

 

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

إليها مالك مؤسس���ة األغذية الممتازة البحرين )مؤسس���ة فردية( والمسجلة 

بموج���ب القي���د رق���م 4-30611، بطل���ب تحوي���ل المؤسس���ة المذك���ورة إل���ى 

ش���ركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 2٫500.00، )الفان وخمسمائة دينار 

بحرين���ي(  لتصبح مملوكة من ش���ركة التنمية الزراعية المحدودة س���عودية 

الجنسية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )91466( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 30611-4

 تاريخ: 7/7/2019

بناء على قرار المالك لش���ركة س���هل نتورك ش.ش.و لمالكها هارونر رشيد المسجلة 
بموجب القيد رقم 104665، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين/

 HARUNUR RAHID LATE DELOUR HOSSAIN 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: 33871205 )973+(
rashid _bd784@hotmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

 شركة سهل نتورك ش.ش.و لمالكها هارونر رشيد
سجل تجاري رقم 104665

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

) CR2019 -65588( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
اسم التاجر: احمد زهير صالح سلمان
االسم التجاري الحالي: مطعم البادية

االسم التجاري المطلوب: الناصح للحيوانات
األنش���طة التجاري���ة المطلوب���ة: تجارة/بي���ع الحيوان���ات الحي���ة، تجارة/بي���ع الحيوانات 
الحية-األسماك/ الكائنات البحرية، تجارة/ بيع أطعمة ومستلزمات الحيوانات المنزلية

قيد رقم: 100866-4

 تاريخ: 13/5/2019
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هزة أرضية في 
الكويت وغربي إيران

شعر سكان الكويت، صباح أمس اإلثنين، 
بهزة أرضية خفيفة لم تتجاوز مدتها بضع 
ثوان، فيما ضرب زلزال أكثر شدة، منطقة 

في غرب إيران.
وأوضح مدير الشبكة الكويتية لرصد 
الزالزل التابعة لمعهد الكويت، عبدهللا 

العنزي، ضرب زلزال قوته 5.9 على 
مقياس ريختر، منطقة غرب إيران بعمق 

يبلغ 10 كيلو مترات، وعلى بعد 265 
كيلومتًرا من الكويت. في غضون ذلك، 

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي األميركية، 
أن زلزااًل وقع شرقي مدينة األهواز في 
إيران، أمس.  ولم ترد تقارير على الفور 

بشأن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، 
وفق ما نقلت رويترز.

تدمير قــارب حوثي مفّخخ اســتهدف ســفينة بالبحر األحمر

التحالف: العمل اإلنساني في اليمن يفوق العسكري

أكد قائد قوات التحالف لدعم الشــرعية في اليمن، الفريق الركن األمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل ســعود، أمس االثنين، أن عاصفة الحزم وإعادة األمل بدأت 
لســبب إنســاني بحــت ولــوال تدخــل الســعودية وحلفائها ألصبح اليمــن يعاني من تدخل إيران.  وقــال إن “عاصفة الحزم هدفها هو حماية الشــعب اليمني من التمدد 
اإليراني والميليشيات الحوثية، لمعرفتنا ما سيعانيه الشعب اليمني من ذلك”. وأكد أن العمل اإلنساني لتحقيق األمن واالستقرار في اليمن يفوق العمل العسكري.

مــن جانبــه، أعلــن العقيــد تركــي المالكي، 
المتحــدث الرســمي باســم قــوات تحالــف 
دعم الشرعية في اليمن، أمس، إن جهود 
البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمار اليمن 
شــاحنة   546“ أن:  موضًحــا  مســتمرة، 
منفــذ  عبــر  لليمــن  دخلــت  مســاعدات 
الوديعة مع السعودية منذ بداية 2019”.

وبيــن فــي مؤتمــر صحفــي: “منحنــا أكثــر 
من 600 تصريح لدخول المساعدات إلى 
اليمن خالل نحو أسبوعين”، فيما تمارس 
الميليشــيات الحوثية تعطل دخول سفن 

المساعدات إلى الموانئ اليمنية.
الميليشــيات  إن  بالقــول  المالكــي  وتابــع 
ســتوكهولم  اتفــاق  انتهــاك  تواصــل 
وتســتهدف المدنييــن بالحديدة، ورصدنا 
أكثر من 5600 انتهاك التفاق ســتوكهولم 

من قبل ميليشيات الحوثي بالحديدة.

 إحباط محاولة إرهابية

صرح المتحدث الرســمي لقوات التحالف 
“تحالف دعم إعادة الشــرعية في اليمن”، 
تمكنــت،  للتحالــف  البحريــة  القــوات  أن 
محاولــة  إحبــاط  مــن  االثنيــن،  صبــاح 
إرهابيــة مــن قبــل الميليشــيات الحوثيــة 
الستهداف إحدى السفن التجارية جنوب 
مســير  قــارب  بواســطة  األحمــر  البحــر 

مفخخ بالمتفجرات.
وأضــاف العقيــد الركن تركــي المالكي، أن 
قــوات التحالــف رصــدت القــارب المســير 
أثنــاء تحركــه وتــم اعتراضــه وتدميــره، 

نقالً عن وكالة األنباء السعودية )واس(.
وشــدد المالكــي علــى أن تهديــد المالحــة 
الميليشــيا  قبــل  مــن  الدوليــة  والتجــارة 
الحوثيــة المدعومــة مــن إيــران يعد عمالً 
ا خطيًرا، مؤكًدا أن قوات التحالف  إرهابيًّ
القــدرات  كافــة  تحييــد  فــي  ماضــون 
العدائية اإلرهابية للميليشيات الحوثية.

وأعلــن المالكي، أن التنظيمــات اإلرهابية 
حاولــت تأســيس نواة لها فــي اليمن، وأن 
ممارســات الميليشــيات الحوثيــة عــززت 

من وجود التنظيمات اإلرهابية باليمن.
وتحــدث عــن عملية نوعيــة وراء اعتقال 
أســامة  أبــو  اليمــن،  فــي  داعــش  زعيــم 
المهاجــر، وقــال إنــه يمنــي ويحمــل كنــى 

مختلفة.

إسقاط طائرة استطالع 

 أعلنــت القــوات الحكوميــة اليمنيــة فــي 
جبهة الساحل الغربي لليمن أنها أسقطت، 
صبــاح االثنين، طائرة اســتطالع مســّيرة 
تابعــة لميليشــيات الحوثــي فــي مديريــة 

الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.
وقــال الناطــق الرســمي أللويــة العمالقــة، 
مأمــون المهجمي، إن الطائرة كانت تقوم 
بمهمــة اســتطالعية فوق مناطــق المحور 
العملياتي للقوات المشــتركة شرق مدينة 
الدريهمي. وتم إســقاط الطائرة في قرية 
“ُكوْيــع” من قبل قــوات الزرانيق التهامية 

العاملة ضمن القوات المشتركة.
فــي  قدراتهــم  مــن  الحوثيــون  وطــّور 

بالتعــاون  المســيرة  الطائــرات  اســتخدام 
مع إيران.

وأعلنت قوات تحالف دعم الشــرعية في 
اليمــن أنهــا تســتهدف علــى نحــو مســتمر 
المنشآت الحوثية التي تعمل على تطوير 

وتشغيل الطائرات المسيرة.

 معارك وقصف جوي بصعدة

قتــل وأصيــب عــدد مــن عناصــر مليشــيا 
الحوثــي االنقالبيــة المدعومــة مــن إيران 
فــي مواجهــات مع قــوات الجيش اليمني 
صعــدة  محافظــة  غربــي  رازح  بجبهــة 

شمال اليمن.
المواجهــات  إّن  عســكري:  مصــدر  وقــال 
تســّلل  محــاوالت  أثنــاء  فــي  اندلعــت 
لعناصر من مليشــيا الحوثــي المدعومين 
مــن إيــران باتجــاه مواقع خســرتها خالل 

األيام الماضية في مديرية رازح.
مــن  خمســة  المواجهــات  خــالل  وقتــل 
العناصــر الحوثية، وأصيــب آخرون وفقا 

لــوزارة  اإللكترونــي  الموقــع  ذكــره  لمــا 
الدفاع اليمنية.

مــن جهــة ثانية تواصــل الفرق الهندســية 
والعبــوات  األلغــام  نــزع  رازح  بمحــور 
الناســفة التي زرعتها المليشــيا االنقالبية 

في المديرية ذاتها.
مــن  الهندســية  الفــرق  نزعتــه  مــا  وبلــغ 
متفجرات خالل األيام الماضية، أكثر من 

75 لغًما وعبّوة ناسفة.

وفي صعدة شّنت مقاتالت تحالف  «
دعم الشرعية في اليمن غارات 

جوية على مواقع وتجمعات 
للمتمردين الحوثيين في مديرية 

كتاف شرقي المحافظة. وقال موقع 
وزارة الدفاع: إّن القصف استهدف 

تجمعات ومواقع المليشيا االنقالبية 
في منطقة الغول بمديرية كتاف، 

وخّلف القصف الجوي مصرع عدد 
من عناصر المليشيا وجرح آخرين، 

باإلضافة إلى تدمير عدد من 
اآلليات التابعة لها.

عواصم ـ وكاالت

الكويت ـ رويترز

الميليشيات الحوثية تستخدم القوارب المفخخة في هجماتها

موسكو ـ أ ف بدبي ـ العربية نتبرلين ـ أ ف ب

رفضت الحكومة األلمانية أمس اإلثنين طلبا أميركيا بإرسال قوات برية إلى شمال 
سوريا؛ األمر الذي أثار خالفات داخل ائتالف المستشارة األلمانية أنغيال ميركل.

وقــال المتحــدث باســم الحكومــة ســتيفن 
شــيبرت خالل لقاء إعالمــي دوري: “عندما 
أقــول إن الحكومــة األلمانيــة تنــوي اإلبقاء 
علــى مشــاركتها فــي التحالــف ضــد تنظيــم 
داعش، فإن ذلك كما ندرك، ال يشــمل قوات 
األحــد،  طلبــت،  واشــنطن  وكانــت  بريــة”. 
مــن برليــن، عبــر الممثــل الخــاص األميركي 
لسوريا جايمس جيفري، توفير قوات برية، 
وطلبــت ردا ســريعا. وأثار الطلب األميركي 
جــدال داخــل االئتــالف الحاكــم فــي ألمانيا. 
ففــي حيــن أدى حــزب االتحــاد المســيحي 
انفتاحــه  ميــركل،  بزعامــة  الديمقراطــي، 
علــى بحــث األمر، رفض حليفه االشــتراكي 
الديمقراطــي قطعيــا الخوض في المســألة. 
وقــال جيفــري الــذي يــزور برليــن: “نبحــث 
هنــا )فــي ألمانيــا( ولــدى شــركاء آخرين في 
التحالــف )..( عــن متطوعين على اســتعداد 

لالنخراط” في العملية.
وردا على ذلك، قال الناطق باسم الحكومة 
األلمانيــة: “منــذ عدة ســنوات، تقــدم ألمانيا 
مســاهمة مهمــة ومعترف بها في المســتوى 

الدولي في التحالف ضد تنظيم داعش”.
وتتمثــل المســاهمة األلمانيــة فــي التحالف 
أساسا في طلعات استطالع جوي وتدريب 
لقــوات عراقية. وأضاف المتحدث األلماني 
حلفائنــا  مــع  التباحــث  بصــدد  اآلن  “نحــن 
األميركييــن بشــأن الطريقــة التــي يجب أن 

يستمر بها االلتزام في المنطقة”.

أكــد المتحــدث باســم الجيــش الليبــي، اللــواء أحمــد المســماري، فــي مؤتمــر 
ا. صحافي، أن تنظيم داعش في ليبيا بدأ يتالشى عسكريًّ

ولفــت المســماري إلى أن داعــش والقاعدة 
أعــداء  هــم  وداعميهــا  اإلخــوان  وجماعــة 
الجيــش الليبي. وعــن صحة فيديو داعش 
األخير الذي كشــف وجــود التنظيم مجّددًا 
فــي ليبيــا، وظهــر فيــه عشــرات المقاتليــن 
المســلحين يبايعون زعيــم التنظيم أبوبكر 
بعمليــات  الجيــش  ويتوعــدون  البغــدادي، 
انتقاميــة، أفاد المســماري أن المقطع يظهر 
تالشي التنظيم. كذلك أشار المسماري إلى 
أن داعــش بايــع زعيًمــا جديًدا له فــي ليبيا 
“وهنــا الخطــورة”، الفًتــا إلــى أن داعش بدأ 
يقــوم بعمليــات خلفية، ورّحب به المجلس 

الرئاسي وحكومة الوفاق.
أيًضــا أكــد المتحدث باســم الجيــش الليبي 
أن قــوات حكومــة الوفــاق فقدت ســالحها 
الطائــرات  علــى  تعتمــد  وباتــت  الجــوي، 

المسيرة. 

الليبــي  الجيــش  باســم  المتحــدث  وقــال 
إن “معركتنــا مباشــرة مــع دول وعواصــم 

ومخابرات داعمة لإلرهاب”.
عليــه  مبنــى  أي  أن  المســماري  أعلــن  كمــا 
هوائيــات ســيكون هدًفــا مشــروًعا للجيش 

الليبي.
مــن جهــة أخــرى، يخــوض الجيــش الليبــي 
معــارك عنيفــة فــي مختلــف جبهــات البالد 
الضواحــي  فــي  وتحديــدًا  المشــتعلة، 
الجنوبيــة للعاصمــة طرابلــس، علــى حدود 
محــور وادي الربيع ومثلت فاطمة الزهراء 

في منطقة خلة الفرجان.

نــددت روســيا، أمــس االثنيــن، بانتقــادات حــادة 
تلفزيــون  فــي  مذيــع  وجههــا  بـ”البــذاءة”  مليئــة 
جورجيــا على الهــواء للرئيس الروســي فالديمير 
بوتيــن، ووصفتهــا بأنهــا اســتفزاز سياســي غيــر 
إفســاد  هدفهــا  “متطرفــة”،  قــوى  مــن  مقبــول 
العالقــات بيــن البلدين. وبث تلفزيون روســتافي 
2، األحــد، برنامجا اســتخدم فيه مقــدم البرنامج 
ألفاظــا “بذيئــة” إلهانة بوتين والشــعب الروســي، 
وكالــة  نقلــت  بالروســية، حســبما  يتحــدث  وهــو 
يدعــى  الــذي  المذيــع  ووصــف  بــرس.  فرانــس 
بالعبيــد،  الروســي  الشــعب  جابونيــا  جيورجــي 
وطالبهــم بــأن يخرجــوا مــن جورجيــا بالنظــر إلى 
أن الكثيــر منهــم يحبــون تمضيــة العطــالت فــي 
الجمهورية الســوفيتية السابقة. وخاضت روسيا 
حربــا قصيــرة مــع جورجيــا فــي 2008. وقالــت 
وزارة الخارجيــة الروســية، في بيــان: “نعتبر ذلك 
)الهجــوم اللفظي( اســتفزازا صارخا آخر من قوى 
العالقــات  تقويــض  بهــدف  متطرفــة  جورجيــة 
الروسية الجورجية... تلك الواقعة المشينة مثال 

واضح على النتيجة التي يؤدي إليها هذا الشعور 
المتحــدث  وقــال  لروســيا”.  المناهــض  المســعور 
إن  أمــس،  بيســكوف،  ديمتــري  الكرمليــن  باســم 
الهجــوم اللفظي على بالده ورئيســها على الهواء 
“غير مقبول”. وأضاف  بيســكوف للصحافيين أن 
الســلطات الجورجية تتقاعس عن احتواء القوى 
المتطرفة المناهضة لروســيا، وأن ما حدث ألحق 

العار بالشعب الجورجي.
وكان التوتــر قــد شــاب العالقــات بيــن جورجيــا 
وروســيا، الشــهر الماضــي، بعــد انــدالع مظاهــرة 
مناهضــة للكرمليــن في العاصمة تبليســي، عندما 
ألقــى نائــب روســي يدعــى ســيرغي غافريلــوف 
كلمة جالسا على مقعد رئيس البرلمان الجورجي.

األمانيا ترفض إرسال قوات برية إلى سوريا هجوم “بذيء” على بوتين في جورجياالمسماري: داعش في ليبيا يتالشى عسكريًّ
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مقديشو ـ أ ف ب

أن  الفلســطيني،  األســير”  “نــادي  أعلــن 
7 معتقليــن فلســطينيين فــي الســجون 
عــن  فتــاة أضربــوا  بينهــم  اإلســرائيلية، 

ا. الطعام احتجاًجا على اعتقالهم إداريًّ
“أقــدم  لــه:  بيــان  فــي  النــادي  وأضــاف 
همــا  الطعــام  عــن  المضربــون  األســرى 
عاًمــا(   48( الديــن  عــز  األســيران جعفــر 
حيــث  عاًمــا(   21( عثمــان  وإحســان 
يواصــالن اإلضراب منذ 23 يوًما وســط 
ظــروف صحية صعبــة يواجهانها داخل 

الزنازين”.
وأوضــح النــادي فــي بيانــه أن “آخــر من 
األســيرة  الطعــام  عــن  لإلضــراب  انضــم 

فداء دعمس )25 عاًما(”.
إســرائيل  أن  “رويتــرز”،  وكالــة  وذكــرت 
تســتخدم قانوًنــا بريطانيــا قديًمــا يتيح 
لهــا احتجاز الفلســطينيين دون محاكمة 
للمعتقــل  ســري  ملــف  وجــود  بدعــوى 
لمــدة تتــراوح بين شــهرين وســتة قابلة 

للتجديد.

ُقتل 5 أشخاص، بينهم 3 مدنيين، أمس 
أطلــق  عندمــا  الصومــال  فــي  االثنيــن، 
مجموعــة  مــن  متطرفــون  مســلحون 
الشــباب، النــار علــى نقطــة مراقبــة فــي 
مصــادر  بحســب  مقديشــو،  العاصمــة 
ادن،  محمــد  وقــال  وشــهود.   أمنيــة 
المســؤول األمنــي في مقديشــو: “هاجم 
مســلحان مــن مجموعــة الشــباب حاجًزا 
وتبــادال إطــالق النــار مــع قــوات األمــن، 

وقضى المهاجمان إضافة إلى شرطيين 
اثنيــن وثالثــة مدنيين في تبادل إطالق 
النار”. وكان شرطيون رصدوا قبيل ذلك 
فــي المنطقة ذاتها، حي ســيبيانو بإقليم 
هودان، سيارة معبأة بالمتفجرات قاموا 
الحقــا بتفجيرهــا. وفــي بيــان مقتضب، 
االعتــداء  تبنيــه  الشــباب  تنظيــم  أعلــن 
وأعلن أن عناصره غادروا موقع الهجوم 

باستثناء اثنين قتال.

إضراب أسرى فلسطينيين في سجون االحتالل

5 قتلى بإطالق نار عند حاجز أمني بمقديشو

الخرطوم ـ وكاالت جنيف ـ واس

أكــد رئيــس البرلمــان العربي مشــعل بن فهم الســلمي أمس اإلثنين أن البرلمان العربي ســيواصل عمله في تنفيــذ خطة العمل التي 
بدأهــا فــي وقــت ســابق لمطالبتــه اإلدارة األميركيــة ومجلســي الشــيوخ والنــواب لرفــع اســم الســودان من قائمــة الــدول الراعية 
لإلرهاب، مؤكدا أنه يرى أن الوقت مالئم لرفع تلك العقوبات في ظل االنتقال السياســي الســلس الذي تشــهده الســودان وحاجة 

السودان الماسة االقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.

جــاء ذلــك خــالل لقــاء جمــع رئيــس البرلمــان العربــي مشــعل 
بــن فهــم الســلمي وأعضــاء وفــد البرلمــان الــذي يمثــل عــددا 
مــن المجالــس والبرلمانــات العربيــة والفريــق أول ركــن عبــد 
الفتــاح البرهــان، رئيــس المجلــس االنتقالي بالســودان، حيث 
اســتمع وفد البرلمان العربي لشــرح رئيس المجلس العســكري 
لتطورات األوضاع بالبالد بعد االتفاق بين المجلس االنتقالي 

وقوى إعالن الحرية والتغيير.
من جانب آخر، توقع المتحدث باســم المجلس العســكري في 
السودان، شمس الدين الكباشي، عودة اإلنترنت خالل يومين 

أو ثالثة، مؤكدا أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.
وبــرر الكباشــي تأخيــر إعــادة خدمــة اإلنترنــت بقولــه: “أخرنا 

إعادة خدمة اإلنترنت حفاظا على االتفاق”.
وأوضح أن المجلس العســكري أنه لم يتم إبالغه بعد بمرشــح 
إن  قائــال  الــوزراء،  لرئاســة  والتغييــر  الحريــة  إعــالن  قــوى 

االتفاق نص على اختيار وزراء من الشــخصيات المســتقلة 
والكفاءات غير الحزبية.

أكدت السعودية أن دعم القضية الفلسطينية من أهم أولويات سياساتها الخارجية منذ تأسيسها، وأن القضية المركزية هي أن 
يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

جــاء ذلــك، فــي كلمــة لســفير المملكــة لــدى األمــم المتحــدة في 
جنيــف عبــد العزيــز الواصــل، التــي ألقاهــا أمــام مجلــس حقوق 
اإلنســان المنعقــد فــي جنيــف، وفــق مــا ذكــرت وكالــة األنبــاء 

السعودية، أمس االثنين.
وجــّدد الواصــل موقــف الســعودية الثابــت مــن النــزاع العربــي 
اإلســرائيلي، مؤكــدا علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 
مصيــره، واســترجاع أراضيــه وإقامــة دولتــه الفلســطينية على 
حــدود 1967 عاصمتهــا القــدس، وذلــك اســتنادا إلــى قــرارات 

الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.
ولفــت ســفير الســعودية لــدى األمــم المتحــدة النظــر إلى رفض 
المملكــة لقانــون )الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي(، مبيًنــا أنــه 
يتعــارض مــع أحــكام القانــون الدولــي، ويعطل الجهــود الرامية 

إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
 ودعــا فــي الوقــت نفســه المجتمــع الدولــي إلــى التصــدي لهــذا 
القانــون وألي محاوالت إســرائيلية تهدف إلــى تكريس التمييز 
العنصــري ضــد الشــعب الفلســطيني وطمــس هويتــه الوطنيــة.  

وشــّدد فــي كلمتــه علــى أهميــة البنــد الســابع الخاص بمناقشــة 
مــن  بوصفــه  المحتلــة،  الفلســطينية  األراضــي  فــي  األوضــاع 
البنــود الرئيســية علــى جــدول أعمــال مجلــس حقوق اإلنســان، 
وأن وجــوده مرتبــط بوجــود االحتــالل اإلســرائيلي لفلســطين 

واألراضي العربية المحتلة األخرى.

رئيس البرلمان العربي خالل لقاء مع رئيس المجلس العسكري في الخرطوم

السعودية دعت المجتمع الدولي إلى مناصره القضية الفلسطينية.

المجلــس العســكري يتوقــع عــودة اإلنترنت خــال أيام في كلمة أمام مجلس حقوق اإلنســان المنعقد في جنيف
مساع عربية لرفع السودان من قائمة اإلرهاب السعودية تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية



أنقرة ـ رويترز

قال نائب رئيس وزراء تركيا السابق علي باباجان أمس اإلثنين إنه استقال من 
حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب 
”خالفات عميقة“ بشأن توجه الحزب، مضيفا أن تركيا تحتاج إلى رؤية جديدة.

باألمــر  درايــة  علــى  أشــخاص  ويقــول 
إن باباجــان والرئيــس الســابق عبــدهللا 
جــول يعتزمان تشــكيل حزب سياســي 
منافــس هذا العام فــي خطوة يمكن أن 
تزيد من تراجع شــعبية حزب اردوغان 
بعــد الهزيمــة االنتخابيــة الصاعقة التي 
مني بها في اســطنبول الشــهر الماضي.
ظــل  ”فــي  بيــان  فــي  باباجــان  وقــال 
الظــروف الحاليــة، تحتــاج تركيــا إلــى 
رؤيــة جديــدة تمامــا لمســتقبلها. هنــاك 
فــي  تحليــات صحيحــة  إلــى  حاجــة 
مطــورة  واســتراتيجيات  مجــال،  كل 

حديثا وخطــط وبرامج لبادنا“. وتابع 
أنــه قــدم اســتقالته إلــى حــزب العدالة 

والتنمية.

وشغل باباجان منصبي وزير  «
االقتصاد ووزير الخارجية في 

السنوات األولى من حكم حزب 
العدالة والتنمية قبل تعيينه 

نائبا لرئيس الوزراء وهو المنصب 
الذي شغله في الفترة من 2009 

إلى 2015. وشغل جول منصب 
الرئيس من 2007 إلى 2014 قبل 

أن ينتقل أردوغان من رئاسة 
الوزراء إلى رئاسة تركيا.

نيقوسيا ـ أ ف ب

أدانــت قبــرص “بشــدة” ما قالت إنه “اعتداء تركي” على حقوقها الســيادية بعد 
أن أرسلت أنقرة سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة.

وقالت الرئاسة القبرصية في نيقوسيا 
فــي بيــان إن إرســال ســفينة التنقيــب 
الثانيــة “تصعيــد مــن تركيــا النتهاكاتها 
الســيادية  قبــرص  لحقــوق  المتكــررة 
المتحــدة  األمــم  قانــون  يكفلهــا  التــي 
للبحــار والقانــون الدولــي، وهــو أخطــر 

انتهاك لسيادة جمهورية قبرص”.
والســفينة ياووز هي ثاني سفينة حفر 
تركية ترســو قرب سواحل قبرص في 
الشــهرين الماضييــن، إذ ترســو ســفينة 
الســاحل  قبالــة  الفاتــح  هــي  أخــرى 

الغربي لقبرص منذ أوائل مايو.
وأظهــرت بيانــات “ريفينتيــف أيكــون” 

تركيــة  حفــر  ســفينة  أن  للشــحن 
ثانيــة وصلــت إلــى منطقــة فــي البحــر 
المتوســط قبالــة ســاحل شــمال شــرق 
ومــن  االثنيــن.  أمــس  قبــرص  جزيــرة 
عمليــات  الســفينة  تبــدأ  أن  المتوقــع 
والغــاز  النفــط  عــن  للتنقيــب  الحفــر 

الطبيعي هذا األسبوع.

وكان زعماء االتحاد األوروبي قد  «
دعوا تركيا الشهر الماضي إلى 
وقف أعمال التنقيب عن الغاز 

في المياه المتنازع عليها بشأن 
الجزيرة؛ حتى ال يتخذ االتحاد إجراء 

ضدها بعد ضغوط من اليونان 
وقبرص للتدخل.

الجزائر ـ وكاالت

أمرت المحكمة العليا في الجزائر، أمس اإلثنين، بإيداع الوزير األســبق الســعيد 
بركات السجن المؤقت؛ بتهم ترتبط بفترة تقلده منصب وزير التضامن الوطني 

بين 2010 و2012، بأمر من المستشار المحقق لدى المحكمة.

ووجهت للوزير بركات )71 ســنة( تهم 
تبديــد أمــوال عموميــة وإبــرام صفقة 
مخالفــة للتشــريع والتنظيــم المعمــول 
بــه والتزويــر فــي محــررات عموميــة 
الوطنــي  للتضامــن  وزيــرا  كان  حيــن 
اإلذاعــة  ذكرتــه  مــا  وفــق  واألســرة، 

الجزائرية.
أمــر  العليــا  المحكمــة  مستشــار  وكان 
األحد بحبس جمال ولد عباس األمين 
العــام الســابق لحــزب جبهــة التحريــر 
الوطنــي الحاكــم، بالتهــم نفســها فــي 
فتــرة شــغله وزارة التضامن أيضا بين 

1999 و2010. وكان االثنــان عضويــن 
في مجلس األمة ويتمتعان بالحصانة 
البرلمانيــة التــي تمنــع متابعتهمــا أمام 
القضــاء، إال أنهمــا تنازال عــن الحصانة 

في 12 يونيو.

يذكر أن حملة محاربة فساد  «
منذ استقالة الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل 
من العام الجاري، تحت ضغوط 

الجيش والحركة االحتجاجية غير 
المسبوقة، طالت مسؤولين كبارا 
ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة 

خصوصا عائلة بوتفليقة.

حليف سابق ألردوغان 
يستقيل من الحزب الحاكم

قبرص تدين االعتداء 
التركي قبالة سواحلها

وزير جزائري سابق إلى 
السجن بتهمة الفساد

إسرائيل تالحق عرفات في مثواه األخير

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

لجأت إســرائيل ومســتوطنوها لحيلة قضائية بهدف االستياء على آخر قطعة أرض يملكها 
الرئيــس الفلســطيني الســابق ياســر عرفــات، فــي القــدس، في تجاســر علــى ماحقــة الزعيم 
الراحــل فــي مثــواه األخير. وتقع قطعــة األرض المذكورة داخل مقبرة جبــل الزيتون، وتطل 
علــى مدينــة القــدس القديمــة. ووضعــت محكمــة إســرائيلية منــذ ينايــر الماضي رهنــا مؤقتا 
علــى قطعــة أرض فــي القــدس يمتلكهــا الراحــل عرفــات بعدما رفع ما يســمى “مركــز القانون 

اإلسرائيلي” )شورات هادن( دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية. 
وحكمــت هــذه المحكمة اإلســرائيلية في القدس، أمس االثنين، بإدانة الســلطة الفلســطينية، 
بمــا يشــمل رئيســها الراحــل عرفــات، وعضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة “فتــح” األســير مروان 
البرغوثــي، بالمســؤولية عــن هجمــات اســتهدفت إســرائيليين إبــان االنتفاضــة الفلســطينية 
الثانية في العام 2000. وزعمت دارشــان - ليتنر، رئيســة “مركز القانون اإلســرائيلي” أن “هذه 
الخطــوة إحــدى الخطــوات نحــو العدالــة للضحايــا وعائاتهــم. لــن نســمح بوضــع يكــون فيه 

عرفات مالكا لعقار في قلب القدس، مع تجنب دفع تعويضات إلى ضحاياه”.
وأوضحــت صحيفــة “جيروزاليــم بوســت” أن بعــض هــذه الهجمــات نفذتهــا حركــة “حمــاس” 
و”الجهــاد اإلســامي”، لكــن المحكمــة، وبنــاء على أدلة ســّرية لم تكشــف عنها، ال تــزال تحمل 

السلطة الفلسطينية المسؤولية عنها.

الجزائرنيقوسياأنقرة

بــدأت إيــران صباح االثنيــن تخصيب 
اليورانيوم بمســتوى يفــوق الـ4.5 %، 
بحســب ما أفادت وكالــة أنباء الطلبة 
اإليرانيــة )إســنا( نقــًا عــن المتحــدث 
باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية.
وقالــت الوكالــة “تجــاوزت إيــران حد 
اليورانيــوم”،  تخصيــب  فــي   %  4.5
بعدمــا أعلنــت األحد عــن تخطيها حد 
3.7 % في تخصيب اليورانيوم الذي 
يفرضــه االتفــاق النــووي الموّقع العام 

.2015
وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة 
عــدد  زيــادة  أن  اإليرانيــة  الذريــة 
أجهزة الطــرد المركزي أحد الخيارات 
التزاماتنــا، كمــا  لتقليــص  المطروحــة 
أكــد أن تخصيــب اليورانيــوم بنســبة 
20 % أحــد الخيــارات أمــام طهــران 
تقليــص  فــي  ثالثــة  خطــوة  التخــاذ 

التزاماتنا.
باســم  المتحــدث  قــال  جانبــه  مــن 
الخارجيــة اإليرانيــة عبــاس موســوي 
أن الخطوات المقبلة التي ســتتخذها 
إيــران خــال 60 يومــا ســتكون ضمن 
إطــار عمل االتفاق قبل قضــاء المهلة 
إيــران إلنقــاذ االتفــاق  التــي منحتهــا 

النووي.
هــذا وأعلنــت إيــران، األحــد، تقليــص 
التزاماتهــا في االتفــاق النووي، وذلك 
خــال مؤتمر صحافي بشــأن االتفاق 
النــووي، وقالــت طهــران إنهــا ســترفع 
نســبة تخصيب اليورانيوم المخصب 
إلى أكثر من 3.67 % “خال ساعات”. 
التزامــات  بالتخلــي عــن  كمــا هــددت 
أخــرى في المجال النــووي )خال 60 
يوًمــا( فــي حــال لم يتــم إيجــاد “حل” 
مــع شــركائها ضمــن االتفــاق النــووي 

اإليراني لتلبية مطالبها.
األوروبــي  االتحــاد  دعــا  جانبــه،  مــن 

“وقــف”  إلــى  إيــران  االثنيــن  أمــس 
اليورانيــوم  لتخصيــب  أنشــطتها  كل 
فــي  الــواردة  اللتزاماتهــا  المخالفــة 
االتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول 

ملفها النووي.
وقالت المتحدثة باســم الدبلوماســية 

األوروبية مايا كوسيانسيتش “نحض 
إيــران بقوة على وقف أنشــطتها التي 
تتعــارض مــع التزاماتهــا الــواردة فــي 
إطــار االتفــاق النووي والعــودة عنها”، 
مضيفــة أن االتحــاد األوروبــي “قلــق 

جدا” إزاء ما أعلنته إيران.

عواصم ـ وكاالت

إيران تجاوزت 4.5 % في تخصيب اليورانيوم
ــووي ــن ــاق ال ــفـ ــاك االتـ ــه ــت ــف” ان ــ ــو طـــهـــران إلـــى “وقـ ــدع ــاد األوروبــــــي ي ــحـ االتـ

لندن ـ العربية نت

دبي ـ رويترز

قــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جواد ظريف، علــى تويتر أمــس االثنين، إن 
احتجــاز بريطانيــا ناقلــة إيرانيــة أرســى “ســابقة خطيــرة ويجب أن ينتهــي اآلن”. 
وأضــاف في التغريدة “إيران ليســت عضًوا فــي االتحاد األوروبي، وال تخضع ألي 
حظــر نفطــي أوروبــي، علــى حّد علمــي يتخذ االتحــاد األوروبي موقًفــا ضد تجاوز 

الوالية القضائية للحدود الوطنية”.

وأضاف “احتجاز بريطانيا غير القانوني 
لناقلــة النفــط اإليرانيــة )...( هــو قرصنــة 
ســابقة  ويرســي  البســاطة،  بمنتهــى 

خطيرة ويجب أن ينتهي اآلن”.
الملكيــة  البحريــة  مشــاة  واحتجــز 
طــارق،  جبــل  فــي  الناقلــة  البريطانيــة 
حمولتهــا  أن  فــي  لاشــتباه  الخميــس، 
فــي  إلــى ســوريا،  النفــط متوجهــة  مــن 
انتهــاك لعقوبــات مفروضــة مــن االتحــاد 

األوروبي؛ وتنفي إيران ذلك.
بريطانيــا،  ســفير  إيــران  واســتدعت 
اعتبرتــه  مــا  علــى  اعتراًضــا  الخميــس، 
نفــط  لناقلــة  مشــروع  غيــر  احتجــاًزا 

إيرانية في جبل طارق.
وفــي تغريــدة علــى “تويتــر”، الخميــس، 
قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الســفير  إن  موســوي،  عبــاس  اإليرانيــة 

روب ماكير اســتدعي بسبب “االعتراض 
عــن  نقــا  للســفينة،  القانونــي”  غيــر 

“أسوشييتد برس”.

ظريف يدعو بريطانيا لإلفراج عن الناقلة اإليرانية

حــذر الرئيــس اإليرانــي األســبق محمــد خاتمــي مــن ســقوط النظــام اإليرانــي علــى يــد 
المعارضــة؛ بســبب فشــل المشــروع اإلصالحي في البالد، حســب وصفــه. وقال خاتمي 
خــالل اجتماعــه مــع أعضــاء نقابــة المهندســين، إنــه “كلما تخلــى الناس عــن األمل في 
اإلصالحــات فــي إيــران، زاد احتمــال اســتقطابهم نحــو قــوى المعارضــة التــي تطالــب 

بإسقاط النظام”، بحسب ما جاء في موقعه الرسمي.

بــذل  إلــى  التيــار اإلصاحــي  ودعــا زعيــم 
إســتراتيجية  تشــكيل  أجــل  مــن  الجهــود؛ 
فعالة لإلصاحيين تجذب الناس للمشاركة 
فــي االنتخابــات البرلمانيــة المقبلــة المزمع 

إجراؤها بعد حوالي 9 أشهر.
ويخضع خاتمي منذ سنوات عديدة للحظر 
مــن  بإيعــاز  تحركاتــه  وتقييــد  اإلعامــي 
المرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي والحــرس 
الثــوري؛ التهامــه بتأييــد الحركــة الخضراء 
التــي نظمت االحتجاجات ضــد ما قيل إنه 
تزويــر فــي انتخابات الرئاســة العام 2009. 
واإلصاحيــون  خاتمــي  منتقــدو  ويقــول 
البراقــة  الشــعارات  تجــاوز  الشــعب  إن 

 1997 العــام  منــذ  النــاس  اجتذبــت  التــي 
علــى أمــل اإلصــاح الــذي لــم يتحقــق، بــل 
إن المشــروع أطــال فقــط مــن عمــر النظــام 
المنتقــدون،  ويتهــم  المشــروعية.  ومنحــه 
اإلصاحييــن بـــ “االنتهازية” من خال حث 
االنتخابــات  فــي  المشــاركة  علــى  النــاس 
مقابل بقائهم في السلطة بأي ثمن حتى لو 
كان على حساب تدهور الوضع االقتصادي 
وانتهــاك  القمــع  واســتمرار  والمعيشــي 
التــي  والحديــد  النــار  وسياســة  الحريــات 

يتبعها المرشد.
كمــا يــرون أن تصريحــات خاتمــي جــاءت 
بضوء أخضر من المؤسسة المتشددة التي 

باتــت تشــعر بالقلــق إزاء تزايــد االســتياء 
الشعبي وسط العقوبات األميركية وتدهور 
“إذا  االقتصــاد. وقــال خاتمــي فــي كلمتــه 
شــعر النــاس بخيبة أمل مــن اإلصاح، فإن 
خطــاب اإلطاحة بالنظام يتعزز وقد تنجح 

القوى المناهضة للنظام في إسقاطه”.
ثم أشاد بإستراتيجية المرشد األعلى التي 
أكــد أن مفادهــا “نعم للمقاومــة، ال للحرب”، 
ووصــف العقوبات األميركيــة ضد خامنئي 

بأنها “عمل رخيص”.

الرئيس اإليراني السابق محمد خاتمي

وزير الخارجية اإليراني

ــب فــــشــــل الـــــمـــــشـــــروع اإلصـــــــاحـــــــي فــــــي الــــبــــاد ــ ــب ــ ــس ــ ب

خـاتمي يحـذر مـن سقـوط نظـام إيـران

القلق الدولي من انتهاك طهران لالتفاق النووي يتصاعد.
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واشنطن ـ وكاالت: قال نائب الرئيس األميركي، مايك بنس  «
أمس االثنين، إن الواليات المتحدة مستعدة إلجراء محادثات 

مع إيران بشأن برنامجها النووي وال تسعى للحرب، لكنه 
أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لحماية 

المصالح األميركية واألميركيين. وأوضح بنس “يجب على 
إيران أال تسيء فهم ضبط النفس األميركي بأنه ضعف 

لعزمها”. وأكد أن “الواليات المتحدة ال تسعى لحرب مع إيران. 
نحن نرغب في الحوار. نحن مستعدون لإلنصات. لكن أميركا 
لن تتراجع”. وكانت الواليات المتحدة قد أعلنت أنها تراجعت 
في اللحظات األخيرة عن توجيه ضربة عسكرية إليران الشهر 

الماضي، بعد إسقاط طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق 
هرمز.

أميركا: ال نسعى للحرب مع إيران لكن لن نتراجع
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خطوة أكثر من رائعة 
أقبل عليها نادي مدينة 

عيسى بتكليف عنصر نسائي 
لتولي قيادة إحدى فئات كرة 

السلة للبنين، وهذا أن دل على 
شيء، فإنما يدل على ثقة إدارة 
النادي في الكوادر التدريبية من 

العنصر النسائي.

في الوقت الذي تشكو فيه 
األندية من شح الموارد وضعف 

الميزانية، تجدها تبرم تعاقدات 
عديدة وبمبالغ كبيرة يتعجب 

لها الحال، وفي المقابل هي 
نفسها متقاعسة في صرف 

مستحقات متأخرة تدين بها 
لمختلف الجهات.

فجــأة تحــول مــن رجــل عاقــل إلى 
شــخص يؤمن بالكائنــات الفضائية 

ومؤامراتها على البشر! 
كان ذلــك صديقــي المشــجع األرجنتينــي. يقــول إن األرجنتيــن خســرت أمــام 
البرازيــل بســبب عــدم لجــوء الحكــم لتقنيــة اإلعــادة التلفزيونيــة var خــال 
المباراة، حيث انتهت لصالح أصحاب األرض بهدفين نظيفين في نصف نهائي 

كوبا أميركا.
وراح حضرتــه يهــذي متحمســا فــي فرضيات عجيبــة وغريبة، وكأن الخســارة 
هــذه علــى وجــه التحديــد البد وأن تكــون بفعل فاعــل، مؤامرة كونيــة، تواطؤ 
دولــي، أو فســاد وتخــاذل، أو لغــز، المهم أن تنــدرج الهزيمة تحــت بند الظواهر 

المشبوهة!
أثــار صديقــي فضولي، فســألته ســؤاال تاريخيا: مــا رأيك بفــوز األرجنتين على 
إنجلترا في مونديال ٨٦ بعد أن سجل مارادونا هدفا بيده، وادعى بعد المباراة 

أنها يد الرب بفخر المنتصر!
مــا رأيــك فــي اليــد التي تطاولــت علــى قوانين كرة القــدم ودســت هدفا بخفة 

“نشال” في شباك اإلنجليز.. هل كان هدفا صحيحا لو طبق عليه الفار؟!
قبل أن يجيب صديقي أكدت له أنني لست ضد مارادونا، وأنا مؤمن بعبقريته 
المطلقة التي ال ينكرها إال الجيل الجديد على متابعة كرة القدم، لكنني مؤمن 
أيضا أن مارادونا لن يتكرر في أي العب أرجنتيني يرتدي القميص رقم عشرة!
كــم اســما اعتلــى عرش النبــوءات المبشــرة بوالدة الســاحر المارادوني وفشــل 
فــي أن يكــون كذلــك، حتــى جــاءت الســماء بميســي ليعيــد إلــى اآلذهــان هــذه 
األسطورة، غير أن ميسي لم يكتف بالفشل في تحقيق لقب لارجنتين، وإنما 

فشل أيضا في لعب الدور الطبيعي الذي يلعبه مع برشلونة!
وفــي المحصلــة تطفــو إلــى الســطح مجموعــة مــن األســئلة: هــل المشــكلة في 
ميســي أم في طريقة األرجنتين؟ وهل االعتماد على النجم األوحد أجدى من 

االعتماد على المجموعة؟ ألم تفز البرازيل باللقب دون أبرز نجومها نيمار؟!

المشكلة في 
ميسي أم فيكم؟

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

أكــد األميــن العام للجنــة األولمبية البحرينيــة محمد النصف أن 
الدعم الذي يوليه النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة، رئيــس اللجنة األولمبية البحرينيــة لأللعاب القتالية 
ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة قــاد إلى تحقيــق العديد 
مــن المنجــزات التــي عــّززت مكانــة البحرين بمختلــف المحافل 
المجلــس  بتشــكيل  ســموه  قــرار  أن  إلــى  مشــيًرا  الخارجيــة، 
البحرينــي لأللعــاب القتالية ســيعّزز من مســيرة تلــك الرياضات 

ويقودها إلى المزيد من التميز والنجاح.
 جــاء ذلــك لــدى اســتقباله رؤســاء اتحــادات األلعــاب القتاليــة 
المنضويــة تحــت مظلــة المجلــس البحرينــي لأللعــاب القتاليــة 
وهــم رئيــس اتحــاد الجوجيتســو رضــا منفــردي، رئيــس اتحــاد 
الكاراتيــه  اتحــاد  رئيــس  الــدوي،  التايكونــدو عبــدهللا عيســى 
فــارس غــازي القصيبــي، رئيــس اتحــاد الكيــك بوكســينج أحمد 
خالــد الــوزان، رئيــس اتحاد الجودو يوســف الكوهجــي، رئيس 
اتحــاد فنــون القتــال المختلطــة محمد علي قمبــر، رئيس اتحاد 
محمــد  الســامبو  اتحــاد  رئيــس  كازرونــي،  علــي  البوكســينج 
جناحــي، رئيــس اتحــاد المصارعــة عبــاده المــا، وذلــك بحضور 
مستشــار ســمو رئيــس اللجنــة األولمبيــة محمد شــاهد والمدير 

التنفيذي للشئون الرياضية عبدالجليل أسد.
 وهنــأ النصــف رؤســاء االتحــادات الجديــدة ونقــل لهــم تحيات 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، معرًبــا عــن ثقتــه بهــم 
فــي مواصلة مســيرة النجاحات والمكتســبات لأللعــاب القتالية 
والتــي تتمّتــع بســجل زاخر من اإلنجــازات على كافــة األصعدة 

بفضــل دعــم واهتمــام ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، 
مؤكــًدا أهميــة العمل بروح األســرة الواحدة فــي الفترة القادمة 
والعمــل وفــق رؤيــة جديــدة تتوافــق مــع الجهــود التــي تبذلهــا 
اللجنة األولمبية البحرينية بهدف تطوير العمل اإلداري والفني 

والمالي وتطبيق نظام الحوكمة.
 وأضــاف النصــف “تشــهد الرياضــة البحرينيــة عهــًدا جديًدا من 
العمــل الرياضــي المنظــم القائــم علــى االحترافيــة فــي اإلدارة 
والتنظيــم واالســتغال األفضــل لجميــع المــوارد المتاحــة مــن 
أجل بناء رياضة بحرينية عصرية تتوافق مع التطور.. كما أننا 
نعمــل علــى تشــكيل كيانــات رياضية تعمل في أوضــاع متميزة 
أبطــال  منهــم  وتصنــع  المبــدع  البحرينــي  الشــباب  وتحتضــن 

ينافسون أقرانهم من دول العالم ويحققون إنجازات ترفع اسم 
البحريــن وعلمهــا عالًيا في مختلف المحافل اإلقليمية والقارية 
ا لجميع رؤســاء االتحادات التوفيق والنجاح  والعالميــة.. متمنيًّ

في مسيرتهم القادمة..”.
وبدورهــم، أعــرب رؤســاء االتحــادات الجــدد عــن بالغ شــكرهم 
وتقديرهــم لســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة علــى الثقة 
الغاليــة التــي منحهم إياها، معاهدين ســموه علــى المضي قدًما 
نحــو مواصلــة العطــاء لتمثيل المملكــة افضل تمثيــل، مؤكدين 
حرصهــم العمــل وفــق اســتراتيجية اللجنــة األولمبيــة وتحــت 
مظلة المجلس البحريني لأللعاب القتالية بما يقود إلى تحقيق 

المزيد من اإلنجازات المشرفة لمملكتنا الغالية.

أكد أن دعم خالد بن حمد قادها إلى تحقيق العديد من المنجزات

النصف يستقبل رؤساء اتحادات األلعاب القتالية الجدد
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أكدت 8 دول عربية مشــاركتها في البطولة العربية الخامســة عشــرة لمنتخبات الناشــئين للكرة الطائرة التي ســتحتضنها 
المملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة من 3 لغاية 13 سبتمبر المقبل.

والــدول التــي ارســلت موافقتها الرســمية لدى األمانــة العامة 
لاتحــاد العربــي للكــرة الطائــرة هــي البحريــن، ســلطنة عمان، 
الســعودية، الكويــت، مصــر، لبنــان، العــراق، إلى جانــب األردن 

البلد المنظم.
العربيــة  البطولــة  فــي  المشــاركة  بــاب  وســيغلق 

بتاريــخ 3 أغســطس المقبل ومــن المتوقع أن 
تزداد عدد الدول المشاركة.

وشــكل االتحــاد العربــي لجنــة االحتــكام 
للبطولــة برئاســة الليبــي جمــال الــزروق، 
)األردن(، ســعادة  قبيــات  أنــس  وتضــم 
العــزري )ســلطنة عمــان(، جعفــر نصيــب 

)البحرين(، إبراهيم النعمة )الجزائر(، فيما 
تم اختيار صالة األميرة سمية وصالة قصر 

الرياضة للمنافســات. ويشــارك منتخبنا الوطني الناشئين في 
البطولة العربية القادمة بقيادة المدرب عبدهللا عيسى بهدف 
المحافظــة علــى اللقب الذي أحرزه في النســخة األخيرة رقم 
14 التــي اقيمــت فــي األردن كذلــك بعــد فــوزه علــى 
ذلــك  وكان  النهائــي،  فــي   3/0 بنتيجــة  عمــان 
بقيــادة المــدرب يوســف خليفــة ومســاعده 
الصربــي بروتــا، حيــث ان المنتخــب هــو 
ذاتــه منتخب المســتقبل الــذي تتمحور 
حولــه اســتراتيجية االتحــاد وغالبيــة 
الشــباب  الاعبيــن  مــن  هــم  عناصــره 
الذيــن سيشــاركون فــي بطولــة العالــم 
تحــت 21 عــام التــي ســتقام على ارض 

المملكة الشهر الجاري.

أغــســطــس  3 ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ال بــــــاب  إغــــــــاق 
8 دول تؤكد مشاركتها ببطولة ناشئي الطائرة

اللجنة اإلعالمية

يتوجــه منتخــب الشــباب لكــرة اليد فجــر اليوم 
)الثاثاء( إلى البرتغال إلقامة معسكره التدريبي 
األخيــر الــذي يســبق مشــاركاته المونديالية في 
نهائيــات كأس العالم، والتي تنطلق في إســبانيا 
منتصــف الشــهر الجــاري وتســتمر حتــى الثامــن 

والعشرين من الشهر نفسه.
علــي  اإلداري  مــن  كل  المنتخــب  بعثــة  وتضــم 
المــدرب  مــن  المكــون  الفنــي  والطاقــم  رضــي، 
اآليســلندي هولــدر جوهان والوطنييــن إبراهيم 
العــاج  واختصاصــي  القــاف  وأميــن  عبــاس 
الطبيعــي محمد المنصور، إضافــة الى 16 العبا، 
الزيمــور، أحمــد جــال،  وهــم: عبــدهللا ياســين 
أحمد حســين، حســن ميرزا، محمــد عيد، محمد 
يوســف  علــي،  ناصــر  النجــار،  حســين  حبيــب، 
القاســمي، عبدهللا علي، محمود حســين، قاســم 
قاســم  ســمير،  مؤيــد  الزيمــور،  مجتبــى  قمبــر، 

الشويخ، حسين المحفوظ.

ومــن المؤمل أن يلعــب المنتخب ثاث مباريات 
وديــة مــع عــدد مــن المنتخبــات المشــاركة فــي 
المونديال العالمي، وبحســب الترتيبات القائمة، 
فقــد تم التوصــل الى اتفاق للعــب أمام منتخب 

تشيلي إضافة إلى أحد المنتخبات األوروبية.
وكان االتحاد الدولي لكرة اليد قد أصدر جدول 
مباريات البطولة، إذ يبدأ منتخبنا أولى مبارياته 
فــي الــدور التمهيــدي أمــام المجــر في الســادس 
عشــر من هذا الشــهر، فيما يلعب مباراته الثانية 
أمــام البرتغــال، ثــم البرازيل، وكرواتيــا ويختتم 

مبارياتــه فــي المجموعــة الثالثــة أمــام منتخــب 
كسوفو.

اليــد  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  وألتقــى 
علــي عيســى إســحاقي يــوم أمــس األول ببعثــة 
طالــب  البرتغــال،  الــى  التوجــه  قبــل  المنتخــب 
خالهــا الاعبيــن بالعمــل علــى تشــريف المملكة 
والظهــور فــي أفضــل صــورة تليــق بســمعة كــرة 
اليــد البحرينيــة ومــا وصلــت اليه في الســنوات 
الصعيــد  علــى  وتميــز  مكانــة  مــن  األخيــرة 

الخارجي.

منتخب الشباب لكرة اليد

قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة اليد في إسبانيا
“أحمر الشباب” يبدأ معسكره التدريبي في البرتغال

حسن علي

قــدم رئيــس مجلــس إدارة نــادي المحــرق الشــيخ أحمــد بــن علــي بن عبــدهللا آل 
خليفــة باســمه ونيابة عــن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة منتســبي نادي المحرق 
خالص التهاني والتبريكات لســمو الشــيخ ســلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة 
بمناســبة الثقة التي حظي بها من ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 

البحرينية بتعيينه رئيسا للمجلس البحريني لأللعاب القتالية. 

بــأن  نــادي المحــرق  وأكــد رئيــس 
بــن  ســلمان  الشــيخ  ســمو  تعييــن 
محمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي 
لمــا  تأكيــدا  يأتــي  المنصــب  هــذا 
يتمتع به ســموه من كفاءة إدارية 
لرئاســة  أهلتــه  ومقــدرة  عاليــة 
لأللعــاب  البحرينــي  المجلــس 

القتالية.
كمــا هنــأ عبدالرحمن عســكر ســمو 
الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى 
آل خليفة، مؤكدا بأن سمو الشيخ 
الشــباب  مــن  محمــد  بــن  ســلمان 
القــادر على تطوير العمــل اإلداري 
والمالــي والفنــي ألنشــطة وخطط 

الرياضــي  االتحــادات  وبرامــج 
المجلــس  تحــت  المنضويــة 
البحريني لأللعاب القتالية، متمنيا 
لسموه ولجميع رؤساء االتحادات 

الرياضيــة التوفيــق والنجــاح فــي 
تحقيــق األهــداف المنشــودة لرفع 
اســم مملكة البحرين في المحافل 

الدولية.

رئيس نادي المحرق وعسكر يهنئان سلمان بن محمد
اللجنة اإلعالمية

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

جانب من اللقاء 

كشــف العــب كــرة اليــد ياســر المالح عــن تلقيــه عرًضا من أحــد أندية 
الكويت تطلب التعاقد معه للموسم الرياضي 2020/2019. 

وقــال المــاح فــي تصريــح خــّص 
به “الباد ســبورت” إنــه في األيام 
الماضيــة تلقــى اتصــاالً مــن أحــد 
عــدم  )فّضــل  الكويتيــة  األنديــة 
الكشــف عــن اســمه(، أبــدى رغبته 
معــه  بالتعاقــد 
وتمثيلــه في 
منافسات 

الموســم المقبل بعــد عودة الحياة 
توقــف  إثــر  الكويتيــة  اليــد  لكــرة 
العقوبــة األولمبيــة علــى الرياضــة 
هنــاك، وإن العــرض الكويتــي جاد 
للغايــة ولكنه مازال قيد الدراســة 
والتفكير بالنســبة إليه حتى يصل 
ســيتخذه  والــذي  النهائــي  للقــرار 
بعــد عــدة إجــراءات مترتبــة على 

األمر نفسه.

ويعتبر المالح من خريجي مدرسة  «
توبلي منذ الفئات العمرية وقد 

خاض عصر االحتراف مبكًرا عبر 
الدوري السعودي وعاد بعدها 

لناديه “األم” إال أن ذلك لم يدم 
طوياًل بعد نشوب مشكلة فنية، 

ليتوقف بعدها عن اللعب ويتحصل على 
استغنائه ليكون حرًّا طليًقا.

عرض كويتي لياسر المالح سلمان بن محمد: نثمن ثقة خالد بن حمد
ــة ــي ــال ــت ــق ــات ال ــ ــاض ــ ــري ــ ــاء بــمــســتــوى ال ــ ــقـ ــ الـــعـــمـــل عـــلـــى االرتـ

ثمن ســمو الشــيخ ســلمان بن محمد آل خليفة ثقة النائب األول لرئيس المجلس االعلى للشــباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتعيين سموه 
رئيسا للمجلس البحريني لأللعاب القتالية، مؤكدا سموه أن تعينه في هذا المنصب ليس تشريفا، 

بل تكليف للعمل على االرتقاء بمستوى تلك الرياضات.

وقال ســمو الشــيخ سلمان بن محمد آل خليفة: 
“بدايــة، نوجــه الشــكر والتقديــر لســمو الشــيخ 
ســموه  ثقــة  علــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد 
البحرينــي  المجلــس  دفــة  لقيــادة  باختيارنــا 
كثيــرا  بهــا  نعتــز  ثقــة  فهــي  القتاليــة،  لأللعــاب 
للعمــل مــن أجــل وضــع اآلليــات والخطــط التي 
تتوافــق مع رؤية ســموه لمزيد من التطوير في 
مســتويات الرياضــات القتاليــة”. وتابــع ســموه: 
“إن جهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
واضحــة فــي رعايــة ودعــم ســموه للرياضــات 
القتاليــة، والتــي كان لهــا انعكاســاتها اإليجابيــة 
فــي أن تتبــوأ تلــك الرياضــات مكانــة متقدمــة، 
والتــي عــززت مــن مكانــة مملكــة البحرين على 

خارطــة الرياضــة العالميــة، وذلك مــن خال ما 
حققتــه مــن ظهــور مشــرف وتســجيلها للنتائــج 
المتميــزة، والتــي زادت مــن حصيلــة البحريــن 

على صعيد المشاركات القارية والدولية”. 
آل  محمــد  بــن  ســلمان  الشــيخ  ســمو  وأضــاف 
تكاتــف  تتطلــب  القادمــة  المرحلــة  أن  خليفــة 
الجميــع لدعــم كل الجهــود مــن أجــل الوصــول 
رفــع  فــي  تســهم  والتــي  المطلوبــة،  لألهــداف 
المســتوى العــام لأللعــاب الرياضيــة المنضويــة 
تحــت مظلــة المجلــس لتكــون جاهــزة لجميــع 
الــذي  المميــز  عطاءهــا  لتواصــل  المشــاركات، 
يدفعهــا للظهــور المشــرف وتحقيــق المزيــد من 
اإلنجــازات. وقــد هنــأ ســموه جميــع األعضــاء 

وروؤســاء االتحــادات بالثقــة التــي منحهــا لهم 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، مؤكدا 
ســموه أن المجلــس البحرينــي لأللعــاب القتالية 
ســيعمل بروح الفريــق الواحد؛ من أجل تحقيق 
مزيــد مــن النجاحــات التــي تصب فــي مصلحة 

الرياضة البحرينية.

وكان ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
قــد أصــدر قــرارا بتشــكيل المجلــس البحرينــي 
لأللعــاب القتاليــة برئاســة ســمو الشــيخ ســلمان 
بــن محمــد آل خليفــة، ويضــم كا مــن: فيصــل 
خالد كانو نائبا للرئيس، وعضوية رضا منفردي 
وفجــر البنعلــي. كمــا أصــدر ســمو الشــيخ خالــد 
روؤســاء  بتعييــن  قــرارا  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
المنضويــة تحــت  القتاليــة  األلعــاب  التحــادات 
القتاليــة،  لأللعــاب  البحرينــي  المجلــس  مظلــة 
حيــث تــم تعييــن رضــا منفــردي رئيســا التحــاد 
الجوجيتســو، وتعيــن فــراس غــازي القصيبــي 
رئيســا التحــاد الكاراتيه، وتعيــن عبدهللا الدوي 
رئيسا التحاد التايكواندو، وتعيين أحمد الوزان 
رئيســا التحاد الكيك بوكســينغ، وتعين يوســف 
الكوهجــي رئيســا التحــاد الجــودو، وتعين علي 
كازروني رئيسا التحاد الماكمة، وتعيين محمد 
قمبــر رئيســا التحــاد فنــون القتــال المختلطــة، 
وتعييــن محمد جناحي رئيســا التحاد الســامبو 

وتعيين عباده الما رئيسا التحاد المصارعة.

المجلس البحريني لاللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

سلمان بن محمد

علي مجيد

عبدالرحمن عسكرأحمد بن علي



استقبل رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
رئيس مجلس إدارة نادي التضامن باقر الهدار وعددا من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وفــي بدايــة اللقــاء، رحــب رئيــس مجلــس 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة 
برئيــس وأعضاء إدارة نــادي التضامن في 
بيت الكرة البحرينية. وتم خالل االجتماع 
العامــة  المواضيــع  مــن  العديــد  مناقشــة 
التــي تتعلــق بمســيرة كــرة القدم فــي نادي 
التضامــن؛ كونــه أحد األنديــة األعضاء في 

منظومة كرة القدم البحرينية.
آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  واســتعرض 

التضامــن ســبل  نــادي  رئيــس  مــع  خليفــة 
التعــاون بيــن الطرفيــن، بمــا يعــزز مســيرة 

كرة القدم البحرينية.
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  وأكــد 
القــدم ضــرورة مواصلــة العمــل بمــا يخــدم 
تطّلعات األسرة الرياضية عموما والكروية 
خصوصــا، مشــيرا إلــى أن االتحــاد يدعــم 
تســعى  التــي  األنديــة  جميــع  توجهــات 
لتطويــر مســيرتها، ممــا يشــّجع علــى خلــق 

جــو مــن التنافــس الشــريف الــذي ينعكــس 
البحرينيــة  الكــرة   مســيرة  علــى  إيجابــا 

عموما.
بــدوره، أشــاد رئيــس نــادي التضامــن باقــر 
الهدار بخطوات االتحاد االتحاد البحريني 
لكرة القدم في دعم مسيرة األندية، منوها 
بدعم رئيس االتحاد الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفة عبر تعزيز التعاون المشــترك بما 

يحقق المصلحة العامة للكرة البحرينية.
حضر اللقاء نائب رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم للشــؤون اإلدارية والمالية علي 
البوعينيــن، أعضــاء مجلــس إدارة االتحاد 

عبدالرضا حقيقي ومحمد الحمادي وياسر 
الرميثــي، األميــن العام لالتحــاد البحريني 
لكــرة القدم إبراهيم البوعينين، ومستشــار 

رئيس االتحاد عباس العالي.

علي بن خليفة يستقبل رئيس نادي التضامن

يغــادر وفــد المنتخــب الوطني األول لكــرة القدم والمنتخــب األولمبي إلى البرتغــال صباح اليوم 
)الثلثــاء(؛ لخوض معســكر إعدادي يســتمر حتى 28 يوليو الجاري. ويتــرأس الوفد عضو مجلس 

إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات عبدالرضا حقيقي.

ويأتــي المعســكر الخارجــي فــي البرتغــال 
المنتخبيــن  تحضيــرات  إطــار  ضمــن 
أبــرز  تتمثــل  إذ  المقبلــة،  لالســتحقاقات 
األول  الوطنــي  المنتخــب  اســتحقاقات 
فــي بطولــة غرب آســيا التي ســتقام خالل 
أغســطس المقبــل فــي العــراق، إضافة إلى 
التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 
2022 وكأس آسيا 2023،  والتي ستنطلق 
في سبتمبر المقبل، فيما يواصل المنتخب 
األولمبــي تحضيراتــه للمشــاركة فــي كأس 
آســيا تحــت 23 عامــا، والتــي ســتقام فــي 

تايلند في يناير من العام المقبل )2020(.

المنتخب األول
واإلداري  الفنــي  الجهازيــن  قائمــة 
للمنتخــب األول تضم كال من: مشــرف 
المنتخــب محمــد جمعــة بشــير، إداري 
مــدرب  بوعــالي،  يحيــى  المنتخــب 
المنتخب هيليو ســوزا، المساعد األول 
جوزيــه كارييــو، المســاعد الثاني أحمد 
عيســى، مدرب اللياقــة البدنية جوزيه 

هيركالنو، مدرب الحراس بيدرو روما، 
المحلل  الفني أحمد كمال، اختصاصي 
العالج الطبيعي شوقي الشنو، المنسق 
مصــور  عبدالغفــار،  محمــد  اإلعالمــي 
المدلــك  كوهجــي،  جليــل  الفيديــو 
“جريــش”،  المهمــات  عامــل  “راجــان”، 

ومحاسب الوفد سعيد اإلسكافي.
قائمــة  المــدرب هيليــو ســوزا  واختــار 
للمعســكر،  العبــا   28 مــن  مكونــة 
وهــم: ســيد شــبر علــوي، ســيد محمــد 
رضــا  ســيد  الدوســري،  حمــد  جعفــر، 
الحيــام،  عيســى، محمــد عــادل، وليــد 
أحمــد عبــدهللا، عبــدهللا الهــزاع، حمــد 
أحمــد  باقــر،  مهــدي  ســيد  شمســان، 
نبيل، ســيد محمد عدنــان، عبدالوهاب 
الحــردان،   محمــد  حــرم،  علــي  علــي، 
الشــيخ،  جاســم  عبدالوهــاب،  محمــد 
األســود،  كميــل  ســعيد،  ضيــاء  ســيد 
عبدالوهــاب المالــود، أحمــد الشــروقي، 
محمد الرميحي، ســيد هاشــم عيســى، 
إســماعيل عبداللطيــف، عيســى جهــاد، 

علــي مدن، ســامي الحســيني وعيســى 
موسى.

األول  الوطنــي  المنتخــب  واختتــم 
مرانــا  بخوضــه  المحليــة  تحضيراتــه 
5 يوليــو الجــاري  يــوم الســبت  أخيــرا 
التابعــة  الخارجيــة  المالعــب  علــى 
لالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، فيمــا 
منح الجهاز الفني راحة لالعبين يومي 
األحــد واإلثنين 6 و7 يوليو، وذلك بعد 
مرحلتيــن من اإلعداد خصصت الثانية 
لمعســكر داخلي اشــتمل على تدريبات 
صباحيــة ومســائية وانتظــام الالعبين 

بمعسكر فندق “داون تاون روتانا”.

وسيشتمل برنامج المنتخب األول في 
معسكر البرتغال على حصص تدريبية 
مكثفــة، إضافــة إلى عدد من المباريات 

الودية مع أندية مختلفة.

المنتخب األولمبي
قائمــة الجهازين الفنــي واإلداري للمنتخب 
األولمبــي تضــم كال مــن: مديــر المنتخــب 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  أحمــد  الشــيخ 
إداري المنتخــب عبــدهللا المطــوع، مــدرب 
المنتخب سمير شمام، مساعد المدرب بدر 
خليــل، مــدرب اللياقــة البدنية وليد شــرف 
بــالل،  عبــدهللا  الحــراس  مــدرب  الديــن، 

اختصاصي العالج الطبيعي عبدهللا عرفة، 
المدلك “أنيل” وعامل المهمات “راجيش”.

للمنتخــب  التونســي  المــدرب  واختــار 
األولمبي ســمير شمام قائمة مكونة من 23 
العبا للمعســكر، وهم: يوســف حبيب، عمار 
محمــد، عبدالعزيــز الكنــدري، أنــور أحمــد، 
ســالم عــادل، جاســم نــور، أحمــد بوغمــار، 
ســيد محمــد أميــن، حســين الخيــاط، علي 
حســن يحيى، أحمد حبيب، ســعود العسم، 
محمــد  العصفــور،  عبــاس  خليــف،  جاســم 
الشامســي، أحمــد صالح، إبراهيــم الختال، 
عدنــان فــواز، ســيد إبراهيــم علوي، حســن 
إبراهيــم  فيصــل  خالــد،  عبدالعزيــز  مــدن، 

ومحمود الحايكي.
تحضيراتــه  األولمبــي  منتخبنــا  واختتــم 
المحلية بخوضه مرانا أخيرا على االســتاد 
الوطنــي يــوم األحد 7 يوليــو الجاري، فيما 
منح الجهاز الفني راحة لالعبين يوم أمس 
اإلثنين، بعد تدريبات استمرت نحو 8 أيام 
واشــتملت على حصــص مرانية في الفترة 
الصباحيــة فــي صالــة التقوية عــالوة على 

المسائية  أيضا.
وسيشــتمل برنامج المنتخب األولمبي في 
معســكر البرتغــال علــى حصــص تدريبيــة 
مكثفة تتركز في المقام األول على اللياقة 

البدنية، إضافة إلى مباريات ودية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

23 وشــــمــــام  العــــًبــــا   28 ــار  ــتـ ــخـ يـ وســــــــوزا  ــد  ــوفـ ــلـ لـ رئـــيـــًســـا  حــقــيــقــي 

األول واألولمبي يغادران لمعسكر البرتغال

من تدريبات المنتخب األولمبي عبدالرضا حقيقي  هيليو سوزا
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الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

ا ويمتلك  أشــار العــب كرة اليد عباس عبدالكريــم إلى أنه بات حرًّ
بطاقــة اســتغنائه بعــد توقفــه عــن اللعب مــع فريقه الســابق نادي 

النجمة لموسمين متتاليين.
وقــال عبدالكريم فــي تصريح لـ”البالد ســبورت” إنه يمتلك حرية 
االنتقــال والتعاقــد مــع أي نــاٍد يريــد التفــاوض معــه دون الرجوع 
لناديــه النجمــة، كونــه لــم يلعب لمدة موســمين متتاليين بحســب 
نــص القانــون للعبــة. وأضــاف عبدالكريــم أنــه في األيــام األخيرة 
تلقــى عرضيــن محلييــن )فّضــل عدم اإلفصــاح عنهما فــي الوقت 
الحالي(، أبديا رغبتهما في التفاوض معه ُقبيل الموسم الرياضي 
أجــل  مــن  الدراســة  قيــد  العرضيــن  وأن   ،2020/2019 المقبــل 

الوصول لقرار الحسم.
وأوضــح عبدالكريــم أنــه ورغــم توقفه فــي الموســمين الماضيين 
عــن اللعــب الرســمي إال أنــه كان منتظًمــا فــي عمليــة التدريبــات 
الرياضية والتقوية البدنية، وذلك بهدف الحفاظ على لياقته من 
أجل العودة للمالعب والتي يسعى للظهور من خاللها وخصوًصا 
أنه يعشــق هذه اللعبة وبإمكانه االســتمرار والعطاء فيها لسنوات 

أخرى.
وكان مــن المفتــرض أن يظهــر عبدالكريم في منافســات الموســم 

المنصــرم بعــد إصابــة الكتــف عبــر بوابــة نــادي باربــار الــذي أبدى 
رغبتــه بالتعاقــد معــه علــى ســبيل اإلعــارة إال أنــه لــم يتوافــق مع 
النجمــة حــول القيمــة الماليــة، ليبقــى الالعــب حبيــس المدرجات 
كــون مشــاركته بقميــص األزرق أشــبه بالمســتحيل بســبب وجود 

كوكبة من الالعبين في صفوفه بمختلف المراكز.

اختتــم االتحاد البحريني للســيارات ورشــة 
والتــي  الســيارات،  رياضــة  لمحكمــي  عمــل 
أقيمــت علــى مدى يومــي الجمعة والســبت 
الماضييــن الموافــق 5 و6 مــن شــهر يوليــو 
الجــاري بمقــر االتحــاد البحريني للســيارات 
مــن الســاعة 4 عصــرا حتــى 9 مســاًء، حيث 
تــم التطرق خالل الورشــة لمهام المحكمين 
وأدوارهم وكيفية التصرف في حال وقوع 
الحوادث، وتمت مناقشتها بشكل تفصيلي، 
وكيفيــة التحكــم فــي مثل هــذه الحــوادث، 
التحقيــق  فتــح  المتســابقين،  مــع  التعامــل 
وإقــرار  القــرارات  اتخــاذ  الموضــوع،  فــي 
التــي حدثــت  األمــور  الجــزاءات، مراجعــة 
خــالل إقامة الســباقات المحليــة، وما يمكن 

االستفادة منها وتطويرها واالرتقاء بها.
هــذه  بإقامــة  الســيارات  اتحــاد  وحــرص 
بالجانــب  االرتقــاء  أجــل  مــن  الورشــة؛ 
رياضــة  عالــم  فــي  للمحكميــن  التحكيمــي 
مواهبهــم  وصقــل  البحرينيــة  الســيارات 

وتطويرهــم، وتحقيق أعلى درجات النجاح 
فــي الســباقات المحليــة خصوصا مــا تتمتع 
بــه مملكــة البحريــن من مكانــة مرموقة في 
الجانــب التنظيمــي والتحكيمــي إلى جانب 
االتحــاد  جانــب  مــن  الرســمي  اعتمادهــا 
إقليمــي  كمقــر   FIA للســيارات  الدولــي 
معتمــد لتدريــب منظمــي ومحكمــي رياضة 
الكــوادر  مــن  نخبــة  ووجــود  الســيارات، 
البحرينية المؤهلة والحاصلة على ترخيص 

دولــي مــن اتحــاد الســيارات الدولــي الدارة 
واإلقليميــة  الدوليــة  الســباقات  وتحكيــم 
لــذا  الكبيــرة؛  الخبــرات  ووجــود  والعالميــة 
حرص اتحاد السيارات بإقامة هذه الورشة 
لمــا لهــا مــن انعكاســات إيجابية كبيــرة على 
مستويات المحكمين والتأثير اإليجابي في 
إنجاح الســباقات المحلية، ورفع مستويات 
مشــاركاتهم  مختلــف  خــالل  المحكميــن 

الخارجية.

لقطة لالعب عباس عبدالكريم

المشاركون في الورشة في صورة جماعية

تضمنــت جميــع الجوانــب التحكيميــة فــي الســباقاتيمتلــك حرية االنتقــال بعد توقفه لموســمين متتاليين

ختام ورشة عمل لمحكمي رياضة السياراتعبدالكريم: لدّي عرضان للموسم المقبل
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منتخب الشباب يغادر إلى معسكر الطائف
ــاري ــ ــجـ ــ الـ ــو  ــ ــي ــ ــول ــ ي  19 ــى  ــ ــت ــ ح ــر  ــمـ ــتـ ــسـ يـ إعــــــــــــدادي  ــر  ــكـ ــسـ ــعـ مـ خـــــــوض 

غادر وفد منتخب الشباب لكرة القدم إلى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية؛ لخوض معسكر إعدادي يستمر حتى 19 يوليو 
الجــاري. ويضــم الوفــد المغــادر إلــى مدينــة الطائــف كال من: مدير المنتخب الشــيخ ســلمان بن عبدالرحمــن آل خليفــة، المدير الفني 
للشــباب إســماعيل كرامــي، المــدرب عادل النعيمي، مدرب الحراس حســين ســند، مــدرب اللياقة البدنية محمد ياســين، اختصاصي 

العالج الطبيعي باسم محمد، إداري المنتخب جمعة المحميد والمصور الفوتوغرافي سيد علي شبر.

واختــار المــدرب إســماعيل كرامــي قائمــة 
مكونة من 28 العبا للمعسكر، وهم: عبدهللا 
ســالم، سلمان عادل، خليل إبراهيم، محمد 
ارحمــه، حســين العكري، هانــي طه، محمد 
الرميحــي،  عــادل  كريــم،  ياســين  فــارس، 
سالم حسين، حسن عبدالنبي، علي خليفة، 
عبدالرحمــن العبيدلــي، أحمد مســلم، نايف 
خالــد، محمــد عبدالقيــوم، ســعود الهــزاع، 
حســين مكــي، ســيد جــواد حيــدر، صالــح 
علــي،  إبراهيــم  شمســان، حســين هرونــة، 

عمار ياســر، سيد مهدي شرف، عبدالرحمن 
الســيد، مبــارك محمد، دعيــج بدر وعبدهللا 

النمر.
سلســلة  الشــباب  منتخــب  واختتــم 
تحضيراتــه المحليــة بخوضــه مرانــا علــى 
لالتحــاد  التابعــة  الخارجيــة  المالعــب 
 7 األحــد  وأقيــم  القــدم،  لكــرة  البحرينــي 

يوليو الجاري.
فــي  الشــباب  منتخــب  معســكر  ويأتــي 
الطائــف، لمنــح الجهــاز الفنــي فرصــة أكبر؛ 

للتعــرف على قدرات الالعبيــن وتطويرها، 
بمــا يتناســب مــع األهــداف المتمثلــة فــي 
زيــادة رقعــة التحضيــر للتصفيــات القارية 
التــي ســتحتضن فيهــا البحريــن مباريــات 
األردن  تضــم  التــي  منتخبنــا  مجموعــة 

وبنغالديش وبوتان.
ومــن المؤمــل أن يشــارك منتخب الشــباب 
قبــل التصفيــات اآلســيوية فــي بطولتيــن، 
األولــى في بطولة كوتيــف الدولية الودية، 
والتــي ســتقام فــي إســبانيا فــي الفترة 28 

يوليــو الجــاري وحتى 8 أغســطس المقبل، 
والثانيــة: بطولــة اتحاد غرب آســيا األولى 
لفئة الشــباب، والتي ســتقام في الفترة 21 

وحتى 30 أغسطس المقبل.
وتعتبر جميع فترات اإلعداد والمشــاركات 
للتحضيــر  المنتخــب  خطــة  إطــار  ضمــن 

للتصفيــات اآلســيوية، للظهــور بالمســتوى 
األفضــل الــذي يمكــن المنتخب مــن التأهل 

إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2020.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

من تدريبات منتخب الشباب إسماعيل كرامي

  علي بن خليفة يستقبل رئيس نادي التضامن

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

مناقشة المواضيع 
العامة التي 

تتعلق بمسيرة 
كرة القدم

علي مجيد



sports@albiladpress.com

الثالثاء
9 يوليو 2019 

6 ذو القعدة 1440

تأهلــت فــرق كريتيــف النــد ومنامة كريزي وكازا ســوق إلــى دور الثمانيــة من دوري 
بي اس اكشــن لجماهير الســلة على كأس رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة سمو 

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في ختام مباريات الدور األول للمسابقة.

وجــاء تأهــل هــذا الثالثــي ليكتمــل عقــد دور 
العقاريــة  اس  ال  ام  فــرق  بجانــب  الثمانيــة 
والفايكنغــز وبابكــو وكالودي هــاوس وفريــق 
أمريكا، حيث انطلقت منافسات دور الثمانية 
ال  ام  التقــى  إذ  بمواجهتيــن،  أمــس   مســاء 
اس العقاريــة فريــق كريتيف الند، فيما التقى 
بابكــو وكالودي هــاوس فــي المبــاراة الثانيــة 

في واحدة من أقوى مباريات الدور الثاني.

فوز مريح  لكريتيف

فــي المبــاراة األولى نجح فريــق كريتيف الند 
مــن تحقيــق فــوز ســهل ومريــح علــى فريــق 
فايترز بنتيجة )62/40( في مباراة كان نجمها 
األول الالعــب علــي عبدالجليــل الــذي يقــدم 

مستوى الفت في المنافسات.
ولم يقدم فريق الفايترز ما يشفع له لمواصلة 
متواضــع  أداء  قــدم  حيــث  المغامــرة،  هــذه 
طوال الدور األول ولم يشــفع له تواجد ســيد 
صالــح مهــدي ضمــن صفوفــه بجانــب حســن 
عبدالنبــي، بــل وغــاب األول فــي لقــاء األمس 

لتزداد المهمة صعوبة.
علــي  الالعــب  المبــاراة  نقــاط  أعلــى  ســجل 
عبدالجليــل )25 نقطة( والالعب حســين صقر 

)16 نقطة(.

منامة كريزي مختلف

فيمــا حقق فريق منامة كريزي فوز مهم وأكد 
به تأهله لدور الثمانية بعد تخطيه حاجز بنك 

البحرين والكويت بنتيجة )49/43(.
وظهــر فريــق المنامــة بصــورة مختلفــة تمامــا 
عــن مــا كان عليــه فــي الجولتيــن الماضيتين، 
حيــث بــرز جميــع العبيــه وخصوصــا في ظل 
الظهــور األول لالعبيــه أيمن عبدالرضا وهاني 

كبيــرة  معنويــة  إضافــة  شــكال  اللذيــن  علــم 
البحريــن  بنــك  صفــوف  تأثــر  فيمــا  للفريــق، 
والكويــت كثيرا وخصوصــا مع اعتذار نجميه 
عبدالرحمــن غالي ومحمد أمير قبيل انطالقة 
أبــرز  أحــد  هــو  الفريــق  كان  حيــث  البطولــة، 

المرشحين للمنافسة على لقب الدوري.
الالعــب حســن  المبــاراة  نقــاط  أعلــى  ســجل 
رمضان )13 نقطة( والالعب ســالم محمد )10 

نقاط(.

العالمة الكاملة لـ “كازا”

فــي المبــاراة األخيــرة واصل نجم كازا ســوق 
نــادر علــى تألقــه الالفــت في البطولة وســجل 
36 نقطة مساهما في انتصار فريقه وتصدره 
ذلــك  وكل  خســارة  اي  دون  مــن  للمجموعــة 
بمســاعدة زمالئــه بالشــك علــي جابــر وأحمــد 

نوروز وحمزة قائدة واآلخرين.
كازا ســوق لــم يجــد أي صعوبة في الســيطرة 
على اللقاء، بل واستطاع من التحكم في رذم 
المبــاراة دون أن يتأثــر الفريــق، فــي المقابــل 
حــاول فريــق بهزاد بشــتى الطــرق العودة في 
المبــاراة، ولكــن وجــد دفاعــا صلبــا وهجومــا 

ناريا.
ســجل أعلــى نقــاط المباراة الالعــب نادر علي 

)36 نقطة( والالعب علي جابر )16 نقطة(.

مشاركة نادي الفتاة الكويتي 

سيشــارك فريــق الفتــاة الكويتــي لكــرة الســلة 
ببطولــة 3X3 للســيدات، والتــي ســتقام ضمن 
فعاليات اليوم الختامي لدوري بي اس اكشن 
االتحــاد  رئيــس  علــى كأس  الســلة  لجماهيــر 
البحريني لكرة الســلة ســمو الشيخ عيسى بن 
علــي آل خليفــة يوم الجمعة المقبل، وهي من 

تنظيم شركة انجل لتنظيم الفعاليات.
العبــة  الرشــيدي  مســتورة  الالعبــة  وأكــدت 
نــادي الفتــاة أن مشــاركة ناديهــا فــي البطولــة 
لتحقيــق االســتفادة ومــن ثــم تحقيــق الفــوز، 
وقالــت: “اعتدنا من مملكة البحرين الشــقيقة 
تنظيــم البطــوالت الرياضيــة للســيدات، وهذا 
التعاون ليس األول، فقد اعتدنا على التعاون 
الرياضــي المشــترك بيــن دولة الكويــت ممثلة 
بنــادي الفتــاة ومملكة البحرين، والتي نســعى 
يعــود  أن  المثمــر  التعــاون  هــذا  خــالل  مــن 

بالفائدة على الجميع”.

وأضافــت: “نســعى للفوز بالشــك واالســتفادة 
ايضــا، فاالحتكاك هنا في مثل هذه البطوالت 
عامــل مســاعد وســيطور من مســتوى الفريق 

عموما، والالعبات خصوصا”.
الرشــيدي جزيــل شــكرها  وقدمــت مســتورة 
إلدارة بنــك بوبيــان على رعايتهــا لفريق نادي 
الفتاة في بطولة )3X3 BS ACTION( وتمنت 
التوفيق لزميالتها في الفريق، وهن )مشــاعل 
المرزوق وخديجة قطب الدين ودالل الحمد( 

ولجميع الفرق المشاركة.

مباراتان الليلة 

ويلتقــي الليلــة فريقــي منامــة كريــزي وفريق 
أمريــكا فــي الســاعة الســابعة والنصف مســاء 
وذلك في مشوار البطولة، حيث يأتي المنامة 
كثانــي المجموعة الثالثة وفريق أمريكا كأول 

المجموعة الثانية.
مــن  مجموعــة  علــى  كريــزي  منامــة  ويعــول 
شــمس  رضــا  يتقدمهــم  الشــباب  الالعبيــن 
والعمالق كريم، فيما يعول فريق أمريكا على 
الالعبيــن األقويــاء  مــن  فيرنــون ومجموعــة 

بدنيــا. ومــن المؤمل أن يكتمــل صفوف فريق 
 3 أمريــكا فــي هــذه المبــاراة بعــد ان خــاض 
مباريــات بـــ 5 العبيــن فقــط، وهــي نقطة قوة 

ستكون في صالح الفريق األمريكي.
ســوق  كازا  ســيحاول  الثانيــة  المبــاراة  فــي 
االســتفادة مــن عامــل الســرعة ونقــاط قوتــه 
على الرميات الثالثية بقيادة نادر علي وايضا 
الشــاب علي جابر الذي أضاف الكثير للفريق، 
بالطــول  يمتــاز  فريقــا  كازا  ســيالقي  حيــث 
والقوة الجســمانية، وهم فريــق الفايكنغز في 

مباراة صعبة جدا على الفريقين.

العبة نادي الفتاة الكويتي مستورة الرشيدي

من منافسات اليوم السابع لدوري “بي إس أكشن”

استكمال عقد دور الثمانية لدوري “بي إس أكشن”
ــدات ــيـ ــسـ ــلـ لـ  3X3 فـــــي  يـــــشـــــارك  ــي  ــ ــت ــ ــوي ــ ــك ــ ال الــــفــــتــــاة  نـــــــــادي 

اللجنة اإلعالمية

انطلقــت يــوم الســبت الماضــي بطولــة االتحــاد التصنيفيــة الثانيــة للبليــارد 2019 
والتــي ينظمهــا االتحــاد البحرينــي للبليارد والســنوكر والدارتس، وذلــك على صالة 

نادي رونيز للبليارد في قاللي بمشاركة 57 العًبا.

 وشهدت مباريات يومي السبت واألحد قوة 
في التنافس بين المتبارين من أجل تحقيق 
الفــوز والتقــدم بمركزهــم لألمــام وخصوًصــا 
أن الفائــز والخاســر لديهمــا ميــزة االســتمرار 
فــي المنافســات لمبــاراة إضافيــة حتــى وإن 
تجرع الخسارة األولى، إال أن طريق الخاسر 
يكــون وعــًرا وطويالً للوصول لــدور الثمانية 
بخــالف الفائــز الــذي يلعــب بضعــة مباريــات 

لكي يحظى بشرف الوصول لتلك المرحلة.
 9 فيــه  شــهد  والــذي  الســبت  يــوم  ففــي   

مباريــات، فــاز كل مــن يوســف فــوزي علــى 
ســيد ناصــر 2/9، أحمــد الجابــري على محمد 
عبدالهــادي 4/9، وائــل القاســمي على فيصل 
البنكــي 5/9، مرتضــى بدر على ســلمان مكي 
0/9، محمــود الحنفــي على حســين الحايكي 
4/9، معــاذ الخطيب على عبدهللا العلي 1/9، 
محمــد الظاعــن علــى عبــدهللا الماجــج 0/9، 
أحمــد يوســف الماجــد على محمد ســند 0/9 

وأحمد ياسين على إبراهيم السادة 5/9.
واليــوم التالــي الــذي ُلعــب فيــه 13 مبــاراة، 

فــاز حبيــب الخبــاز علــى أحمــد صبــاح 7/9، 
إبراهيــم غلــوم علــى فــارس عبدالكريم 4/9، 
عمر الحرم على محمد الخياط 0/9، حســين 
علــي محمــد علــى خليــل محمــد علــي 4/9، 
عبــدهللا محمــد علي علــى حيدر علــي مروم 
4/9، خليــل إبراهيم علــى فهد المحميد 7/9، 

حســين الشــايع علــى عبــدهللا بوكمــال 5/9، 
الكوهجــي  عــارف  علــى  بوجيــري  عبــدهللا 
5/9، هشــام ميــرزا علــى خالد القاســمي 3/9، 
يوســف الكبيســي علــى يونــس حافــظ 0/9، 
علي حسين سلمان على صالح منصور 3/9، 
ناصــر عبــدهللا على محمــد علي ســلمان 4/9 

وأخيــرًا علــي حســين علــى علــي محمد علي 
.8/9

 وتســتمر اإلثــارة علــى صالــة رونيــز بقاللــي 
ــا فــي  عبــر المباريــات والتــي تدخــل تدريجيًّ
مراحلهــا المتقدمــة والمهمــة وخصوًصــا أنها 
الخبــرة  الالعبيــن أصحــاب  ستشــهد ظهــور 

واإلنجــازات على صعيد لعبــة البليارد أمثال 
إبراهيم القائد “حامل لقب” النسخة الماضية 
ووصيفه فهد خلف، اللذين ســيكونان محط 
أنظــار ومتابعــة الجميــع لمــا ســيقدمانه فــي 
هــذه البطولة مــع وجود عناصر مميزة برزت 

خالل األيام السابقة.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

انطالقة قوية لبطولة االتحاد التصنيفية للبليارد

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوىاالتحاد االبحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  تــرأس 
البحريني للسباحة المستشار محمد أحمد 
مجبــل االجتمــاع الدوري التاســع لمجلس 
إدارة االتحاد، والذي عقد في مقر االتحاد 
بدايــة  وفــي  األول،  أمــس  يــوم  مســاء 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  رحــب  االجتمــاع 
الجهــود  بأعضــاء مجلــس اإلدارة، مثمنــا 
التي يبذلونها لخدمة الرياضة البحرينية.

الخبيــر  اختيــار  اإلدارة  مجلــس  وقــرر 
الفنــي لالتحــاد مــن خالل برنامــج التضامن 
األولمبي )NOCS(، والذي يتمثل في تقديم 
المســاعدة لجميع اللجان األولمبية الوطنية 
عبــر برامج متعــددة الجوانب ذات األولوية 
وتدريــب  المناهــج  تطويــر  مجــال  فــي 
المدربين والمســؤولين عن الرياضة بما في 

ذلك تعزيز المبادئ األولمبية.
جديــدة  آليــة  إنشــاء  مناقشــة  وتمــت 
برامــج  لجميــع  اإللكترونــي  للتســجيل 
تدشــين  خــالل  مــن  التدريبيــة  االتحــاد 

منصــة الكترونيــة تســعى لتســهيل عملية 
وقــد  آليــا،  الرســوم  ودفــع  التســجيل 
المســتجدات  آخــر  المجلــس  اســتعرض 
بطولــة  فــي  للمشــاركة  واالســتعدادات 
العالــم بكوريــا الجنوبية، البطولــة العربية 
العالــم  وبطولــة  بالمغــرب  للناشــئين   14

السابعة للناشئين بالمجر.
توقيــع  المجلــس  قــرر  آخــر،  جانــب  مــن 
الملكيــة  المؤسســة  مــع  تفاهــم  مذكــرة 
لإلنقاذ والســالمة المائية وذلك على غرار 

مذكــرة التفاهــم التــي وقعــت مؤخــرا مــع 
االتحاد السعودي للسباحة.

واســتعرض عضــو مجلــس اإلدارة رئيــس 
الطيــب  وســام  الســباحة  دوري  لجنــة 
الترتيبات واالستعدادات النطالق الدوري 
البحرينــي للســباحة والمزمــع إقامتــه فــي 

شهر أكتوبر من العام الجاري.
لالتحــاد  العــام  الســر  أميــن  بذلــك  صــرح 
محمــد  أحمــد  للســباحة  البحرينــي 

عبدالغفار.

وّجه عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد أحمدي خالص شكره 
وتقديــره إلــى األنديــة أعضــاء الجمعيــة العموميــة علــى ثقتهم بــه وتزكيتــه لعضوية 

مجلس إدارة االتحاد فيما تبقى من الدورة االنتخابية الحالية 2016/2020.

 وأكــد أحمــدي أن ثقــة األنديــة تمثــل لــه 
مصدر فخر وتحّفزه لتسخير كافة خبراته 
العلميــة والعملية لالرتقــاء برياضة ألعاب 
القوى والوصول بها إلى أعلى المستويات 
بتكاتــف وتعــاون جميــع أعضــاء مجلــس 

اإلدارة.
 وأضــاف “أتقــّدم بالشــكر الجزيــل لألندية 
تعتبــر  والتــي  بــي  الغاليــة  ثقتهــم  علــى 
وســام فخــر واعتزاز على صــدري وأتمنى 
أن أكــون علــى قــدر المســئولية لمواصلــة 
مســيرة العمــل بكل عزم ومضــاء لتحقيق 
ألعــاب  التحــاد  اإلنجــازات  مــن  المزيــد 
القــوى والذي يعتبر في طليعة االتحادات 

المنجزة..”.
ســعادته  عــن  أحمــدي  أعــرب  كمــا   

رئيــس  قيــادة  تحــت  بالعمــل  الكبيــرة 
االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى محمــد 
أعضــاء  وباقــي  جــالل  بــن  عبداللطيــف 
مجلــس اإلدارة والمســاهمة فــي تحقيــق 
جملــة مــن النجاحــات الجديــدة لمملكتنــا 
الغاليــة، مشــيًدا بمــا يتمتع بــه االتحاد من 
حققــه  مــا  بفضــل  بــارزة  ومكانــة  ســمعة 
أولمبيــة وعالميــة وقاريــة  إنجــازات  مــن 
علــى  البحريــن  مكانــة  عــّززت  وإقليميــة 
خارطــة الرياضــة العالمية وهــو ما يفرض 
عليــه مضاعفة الجهد للمحافظة على تلك 

المكتسبات.
 وأكــد أحمــدي بأنــه لــن يدخــر جهــًدا فــي 
توظيــف كافــة خبراتــه اإلداريــة لخدمــة 
ألعــاب القــوى البحرينيــة والبنــاء علــى ما 

حققتــه مــن إنجــازات لراية الوطــن عالية 
خفاقــة، معرًبا عــن اعتزازه الكبيــر بالعمل 
فــي هــذا االتحــاد المنجــز لكتابــة قصــص 
وتجاربــه  خبراتــه  تثــري  جديــدة  نجــاح 
ــا أن يكــون  فــي الحقــل الرياضــي، متمنيًّ
عند حســن ظن مجلــس اإلدارة والجمعية 
العموميــة معاهــًدا إياهم علــى بذل كل ما 
شــأنه أن يرتقــي بألعاب القــوى البحرينية 

إلى المزيد من التطور والتقدم.

محمد أحمدي

أبــدى اعتــزازه بالعمــل تحــت قيــادة محمــد بــن جاللمذكرة تفاهم مع المؤسسة الملكية لإلنقاذ والسالمة المائية

أحمدي يشكر األندية لتزكيته عضًوا بالقوىخبير فني للسباحة وآلية جديدة للتسجيل اإللكتروني
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ــي قـــاللـــي ــ ــارد فـ ــيـ ــلـ ــبـ ــلـ ــز لـ ــ ــيـ ــ ــة رونـ ــ ــال ــ ــى ص ــلـ ــرة عـ ــمـ ــتـ ــسـ اإلثــــــــــارة مـ



عاد البطل
تغنــت الصحافــة البرازيليــة بتتويــج منتخبهــا بلقب كوبا أميــركا 2019، بعد الفوز فــي النهائي على بيرو 

)1-3(، حيث كان العنوان األبرز “عودة البطل”، في إشارة لتحقيق هذا اإلنجاز بعد غياب 12 عاما.

 )Lance(و  )Globoesporte( جريدتــا  وعنونــت 
الرياضيتــان “لقــد عــاد البطــل!”، وهــو الهتــاف الــذي 
رددتــه ألســنة آالف الجماهيــر، التــي احتشــدت فــي 

مدرجات )ماراكانا(. 
أن   )Folha de Sao Paulo( جريــدة  أكــدت  بينمــا 
هــذا التتويــج “يؤكــد الهيمنــة البرازيلية علــى القارة 
خــال هــذا القــرن”، وذلــك بعد حصــد اللقب التاســع 
إيفرتــون وجابرييــل  ثاثيــة  بفضــل  البطولــة،  فــي 

جيسوس وريتشارليسون.
المبهــر  األداء  المحليــة  الصحــف  معظــم  وأبــرزت 
لـ”السيليســاو”، رغــم افتقــاد النجــم األبــرز، نيمــار دا 
O Es� (ســيلفا، بســبب اإلصابــة.  وشــددت جريــدة 

tado de Sao Paulo( اليوميــة علــى أن “المنتخــب 
البرازيلــي عــاد ليفوز مجددا بلقــب كوبا أميركا على 

ملعبه، ويعوض غياب نيمار”.
ومــن جانبهــا، ذَكــرت جريــدة )O Globo( بــأن هــذا 
اللقــب هــو األول للمــدرب ‘تيتي’، على مقعــد المدير 
الفنــي للبرازيــل، وأنــه يعتبــر بمثابــة “تعويــض” عــن 

“صدمــة الحقيقــة” بتوديــع مونديال روســيا الصيف 
الماضي، على يد بلجيكا في ربع النهائي.

ودافــع “تيتــي”، عــن طريقــة لعــب منتخــب بــاده، 
وانتقد الحكم التشيلي روبرتو توبار بشدة.

وقــال تيتــي “النقــد جزء مــن عملية التطــور، واألمر 
واضح بالنســبة لي.. لكن هناك أشــكال عديدة للفوز 
وللعــب كــرة القدم، وهنــاك تركيز على اللعب بشــكل 
جيــد.. نحــن مخلصــون لفكــرة كــرة قــدم تبحث عن 
نتائــج، دون التخلــي عــن الجانــب اإلبداعــي الــذي 

يترجم إلى أهداف”.
وانتقــد تيتي بشــدة الحكم التشــيلي روبرتــو توبار، 
الــذي تعــرض لـ”ضغط شــديد” ولم يكن لديــه معيار. 
وقال “احتسب ركلة جزاء لم تكن صحيحة، وجعلنا 
تنظيــم  إعــادة  علينــا  كان  العبيــن..  بعشــرة  نلعــب 
انفســنا واســتطاعوا التعــادل معنــا.. لقــد كان حكمــا 
ســيئا، ارتكب أخطــاء جوهرية”. وعــن فوز منتخب 
باده باللقب، أجاب “ال أجد كلمات لوصف سعادتي، 

لكني سأستمتع )بالتتويج( حين أذهب للمنزل”.

البـرازيــل ال تســرق الفــوز

وكاالت

أبــدى قلــب الدفــاع البرازيلــي، تياجــو ســيلفا، أســفه حــول التصريحات التــي أدلى بها 
النجــم األرجنتينــي، ليونيــل ميســي، بخصــوص وجــود فســاد داخــل اتحــاد أميــركا 
الجنوبيــة لكــرة القــدم )كونميبــول(، تعليقــا علــى هزيمــة التانجو ضد “السيليســاو” في 

نصف النهائي )0-2(، ثم طرده أمام تشيلي.

جيرمــان  ســان  باريــس  العــب  وصــرح 
“مــن الصعــب التعليــق، ألنــه أحيانــا عندما 
يتعــرض الاعب لخســارة يحاول أن يقلل 
من مســؤوليته ويلحقها باآلخرين.. هو لم 
يقــل هذا بغرض ســيء، لكنه قال، خرجت 

الكلمات من فمه”.
التصريحــات  مــن  النــوع  هــذا  إن  وقــال 
يشــعره بالحــزن، ألنــه علــى ســبيل المثــال 
عندمــا ســحق برشــلونة باريــس 1�6 “فعل 
ذلــك بمســاعدة تحكيميــة فادحــة، لكــن لم 
يخــرج أي العب من باريــس ليقول إنه تم 
إهداء البارسا الفوز”، على حد قول سيلفا.
وأضــاف “ينبغي احترام التاريخ، ليس من 
فــراغ أن نمتلــك خمــس نجمــات، ولــم نفــز 

بأي منها بالسرقة”.
مــن جهته، اعتبــر مدافع منتخب البرازيل، 

بــاده بلقــب  ماركينيــوس، عقــب تتويــج 
كوبــا أميــركا، بالفــوز )1�3( علــى بيــرو، أنه 
للتحكيــم،  ميســي  انتقــاد  المحبــط”  “مــن 

معتبرا أن عليه “تقبل الهزيمة”.
النهائــي  عقــب  ماركينيــوس،  وصــرح 
“مــن  ماراكانــا  ملعــب  اســتضافه  الــذي 
الجــودة  بهــذه  العــب  يدلــي  أن  المحبــط 
بــه  يشــيد  مهاجــم  التصريحــات،  تلــك 
الــكل.. الحــكام أيضا منحــوا الكثير لصالح 
برشلونة ومنتخب باده، ولم يتحدث عن 

الفساد في التحكيم”.
وأضــاف العــب باريس ســان جيرمان “هو 
خســر وعليــه أن يقبل ذلك )أمــام البرازيل 
في نصف النهائي(.. في المونديال خسرنا 
أمــام بلجيــكا رغــم أننــا قدمنــا أداء جيــدا، 
أن  ينبغــي  بلجيــكا دافعــت وفــازت،  لكــن 

نتذوق أيضا طعم الهزيمة”.
وأكــد مدافــع “السيليســاو” أن البرازيل هو 
بــكل  باللقــب  “المنتخــب األجــدر واألحــق 

وضوح”.
وتابــع “ليس دائما الفريــق الذي يقدم أداء 

جميــا يكــون هو البطــل، فــي كأس العالم 
تأهل إلى النهائي فريقان قدما عما كبيرا 
)فرنسا وكرواتيا(، لكنهما لم يكونا صاحبي 
أفضــل أداء كــروي.. أعتقــد أن فوزنــا أكثر 

من مستحق”.

تياجو سيلفا

وكاالت

وكاالت وكاالت

كانت يدا داني ألفيس، قائد البرازيل، مليئتان 
باأللقــاب، بعدمــا قــاد فريقــه للفــوز )1�3( علــى 
بيــرو، في نهائي كوبا أميــركا 2019، وحصوله 
علــى جائزة أفضل العب فــي البطولة، متفوقا 

على أقرانه رغم أن عمره 36 عاما.
وحصــد الظهيــر األيمــن بطولتــه الـــ40 كاعــب 
محتــرف، بعدمــا رفــع كأس كوبــا أميــركا فــي 
بزمائــه  محاطــا  جانيــرو،  دي  ريــو  ســماء 
علــى  موجــودة  بصماتــه  وكانــت  الســعداء، 
االنتصــار. فقــد كان ألفيــس جــزءا مــن دفــاع 
البرازيــل الصلــب، الــذي اســتقبل هدفــا واحدا 
في ست مباريات - من ركلة جزاء نفذها باولو 
جيريــرو فــي النهائــي - كمــا منــح خــط وســط 
الحــادة  بانطاقاتــه  إضافيــة،  طاقــة  فريقــه 
لألمــام طيلة البطولة. وكان هدفه خال الفوز 
الســاحق 0�5 على بيرو فــي دور المجموعات، 
برهانــا علــى لياقتــه الرائعــة، إذ انطلق من عند 
خط منتصف الملعب وتبادل الكرة مع زمائه، 

قبل أن يسدد في سقف المرمى.
كمــا قــدم لمحــة رائعــة في الــدور قبــل النهائي 
باريديــس  ليانــدرو  راوغ  إذ  األرجنتيــن،  ضــد 

وهــو  فيرمينــو،  روبرتــو  إلــى  يمــرر  أن  قبــل 
خدعــت  لعبــة  فــي  األخــرى،  للجهــة  ينظــر 
نيكوالس تاليافيكو وأدت إلى هدف جابرييل 
مســيرته  أخذتــه  الــذي  وألفيــس،  جيســوس. 
المليئــة باأللقــاب من مســقط رأســه فــي باهيا، 
إلى إشــبيلية وبرشــلونة ويوفنتــوس وباريس 
ســان جيرمــان، غيــر مرتبــط بنــاد بعــد نهايــة 
عقــده مع بطل فرنســا. ورغــم وجوده في عمر 
يفكــر فيــه أغلــب الاعبيــن فــي االعتــزال، من 

المفتــرض أال يكــون هنــاك أي عجز في األندية 
التــي ترغــب فــي ضمــه، بعدمــا اســتعاد األيــام 
الخوالــي. وأثــار أداؤه الدهشــة فــي البرازيــل، 
لكــن ألفيــس قــال عشــية المبــاراة النهائيــة إن 
البســاطة،  غايــة  فــي  مســتواه  ثبــات  أســباب 
وتعتنــي  مهنتــك  تحتــرم  كنــت  “إذا  موضًحــا 
بنفســك، فمــن الســهل الحفاظ على مســتواك.. 
بعض الناس يشــعرون بالدهشــة بســبب أدائي 

هنا، لكن أنا ال”.

أحرزت المكســيك بطولة الــكأس الذهبية 
الواليــات  علــى  بفوزهــا  الثامنــة  للمــرة 
المتحــدة غريمتهــا التقليديــة فــي منطقة 
الكونكاكاف )أميركا الشــمالية والوســطى 
المبــاراة  فــي   0  �  1 الكاريبــي(  والبحــر 
النهائيــة على ملعب “ســولدجرز فيلد” في 

شيكاغو.
وســجل جيوفاني دوس ســانتوس هدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة 73.
وتابعــت المكســيك بالتالــي تفوقهــا علــى 
الواليــات المتحــدة، فمــن أصــل 6 لقاءات 
فــي مباريــات نهائيــة فــي هــذه البطولــة، 
حســم المنتخــب األول اللقــب في صالحه 

5 مرات.
المكســيكي  المنتخــب  مــدرب  وقــال 
األرجنتينــي تاتــا مارتينــو “أنــا ســعيد ألن 
الشــباب بذلــوا جهــدا كبيــرا واليــوم لعبنــا 
أمــام أحــد أفضــل المنتخبــات فــي الكأس 

الذهبية”.
وأضــاف “لقــد قدمــوا مبــاراة رائعــة، وأنــا 
ســعيد أيضــا ألنــه أول لقــب دولــي لي في 

األميركــي  المنتخــب  وكان  مســيرتي”. 
الكــرة  فرحــة  تكــون  ان  الــى  يســعى 
األميركيــة مضاعفــة وذلــك بعــد ســاعات 
مــن تتويج منتخب الســيدات بطا للعالم 
بفــوزه علــى هولنــدا بهدفيــن نظيفين في 

ليون الفرنسية، لكن ذلك لم يحصل.
يذكــر أنه منذ اســتحداث الــكأس الذهبية 
المكســيك  منتخبــا  تبــادل   ،1991 العــام 
والواليات المتحدة احراز اللقب )8 مقابل 

حققــت  عندمــا   2000 عــام  باســتثناء   )6
كندا المفاجأة.

األميركــي  المنتخــب  مــدرب  واعتــرف 
غريغ برهالتر بأحقية المكســيك بالتتويج 
بقوله “على مدار الدقائق التســعين، كانت 
علــى  لكــن  األفضــل.  الفريــق  المكســيك 
الرغــم من ذلك، أســتطيع القول بأننا بدأنا 
المبــاراة بشــكل قــوي جــدا. أعتقد بــأن ما 

افتقدناه هو التركيز والهدوء”.

داني ألفيس لحظة تتويج منتخب المكسيك

ألفيس يعيد عجلة الزمن اللقــب الثــامـــن

لحظة تتويج البرازيل باللقب

الكثير من المباريات يجلب الملل
هــل يمكــن أن يكون هناك في أي وقت ما قد يطلق عليه 
جرعــة زائــدة من كرة القدم؟ يرى رئيس شــركة أديداس 

األلمانية للمستلزمات الرياضية أن اإلجابة هي نعم.
ويحذر الرئيس التنفيذي للشــركة كاسبر روستد النوادي 
الرياضيــة واتحــادات كــرة القــدم مــن أنها تخاطــر بإثارة 
مشــاعر النفــور عنــد محبــي الرياضــة األكثــر شــعبية في 
العالــم مــن خــال إقامــة مباريــات أكثر من الــازم وحث 
المحطــات علــى بــث رياضــات أخــرى بــدال مــن مباريــات 

دوري الدرجة الثانية أو الثالثة.
هنــاك  إن  زونتــاج  أم  فيلــت  لصحيفــة  روســتد  وقــال 
مخاطرة بأن يصاب محبو كرة القدم بالملل إذا شــاهدوا 
الكثيــر مــن المباريــات ودلــل على ذلك بأنه هو شــخصيا، 
وهــو مــن المولعيــن باللعبة، فــوت مشــاهدة نهائي دوري 

األمم األوروبية.
وكرة القدم هي الرياضة األكثر شعبية وربحية أيضا في 
العالــم وتمارســها فــرق فــي كل القارات بما يشــمل القارة 
القطبيــة الجنوبية. ودفــع ذلك الجهات المعنية بالرياضة 

واالتحــاد  )فيفــا(  القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  مثــل 
األوروبــي لكــرة القــدم )يويفا( إلى اســتحداث منافســات 
جديدة لجذب مزيد من الرعاة والمزيد من أموال البث.
وقــال روســتد فــي مقابلــة: ”أنــا مــن محبــي كــرة القدم.. 

لكن بعد أي موســم كروي طويل للغاية تصل إلى مرحلة 
تشعر فيها أنك بحاجة الستراحة... سيكون من األفضل 
للرياضــة بــث المزيــد مــن مباريــات كــرة اليــد ورياضــة 

الثنائي والتنس على التلفزيون“.

وكاالت

وكاالت

انتقل مهاجم روما اإليطالي ســتيفان الشــعراوي إلى نادي شــنغهاي 
شينهوا الصيني كما أعلن األخير أمس اإلثنين.

قيمــة  عــن  النــادي  يكشــف  ولــم 
لكــن  الاعــب،  أجــر  أو  الصفقــة 
الصحف اإليطالية أشارت إلى أن 
الشعراوي سيتقاضى أجرا سنويا 
يتراوح بين 15 و16 مليون يورو، 
إلــى أن رومــا ســيحصل  مشــيرة 
علــى مبلــغ 20 مليون يورو مقابل 

التخلي عن مهاجمه.
وكان الشــعراوي الذي يطلق عليه 
فــي إيطاليا لقــب “الفرعون” نظرا 
مــع  يرتبــط  المصريــة،  لجــذوره 
رومــا بعقد ينتهي فــي يونيو عام 
2020 بعــد أن انتقــل الــى فريــق 

 2016 عــام  اإليطاليــة  العاصمــة 
قادما من ميان.

وسجل الشعراوي الذي خاض 23 
مباراة دولية مع إيطاليا، 11 هدفا 
صفــوف  فــي  الماضــي  الموســم 
روما الذي احتل المركز الســادس 
األوروبــي  الــدوري  وســيخوض 

)يوروبا ليغ( الموسم المقبل.
ويحــاول شــنغهاي شــينهوا تعزيز 
صفوفه للقسم الثاني من الدوري 
الصيني للدرجــة األولى علما بانه 
يحتــل حاليــا المركــز الرابــع عشــر 

من أصل 16.

وكان النادي أعلن استقالة مدربه اإلسباني أنريكه سانشيز  «
فلوريس “ألسباب شخصية” وحل بدال منه الكوري الجنوبي 

تشوي كانغ هي.

الشعراوي إلى شنغهاي

مغامرة البلوز

مــع  تعاقــده رســميًا  عــن  نــادي تشيلســي  أعلــن 
المــدرب اإلنجليزي فرانك المبارد بعقد يمتد لـ ٣ 

سنوات مقبلة خلفًا لإليطالي ماوريتسو ساري.
الفنيــة  المبــارد  قيمــة  علــى  اثنــان  يختلــف  ال 
عندمــا كان العبــًا.. فقــد كان واحــدًا مــن أبــرز النجــوم على االطــاق وتمت تســميته على انــه واحدًا من 
أفضل الاعبين الذين انجبتهم الكرة اإلنجليزية عبر كل العصور..لكن ماذا عن المبارد المدرب؟؟..وهل 

اختياره لتدريب تشيلسي في هذا الوقت الحرج يبدو مناسبًا؟!.
 كمــا يعلــم الجميــع ان البلــوز قــد يتعرضــون لعقوبــة قاســية مــن قبل االتحــاد األوروبــي )اليويفــا( وذلك 
بحرمــان الفريــق مــن اجــراء أي تعاقــدات جديــدة لفترتيــن متتاليتين..ومــا زاد الطيــن بلــة..ان إدارة 
تشيلســي تنازلــت عــن خدمــات أفضــل العبيهــا ايدين هــازارد لصالــح ريال مدريــد االســباني ولن يكون 
بمقدورها تعويضه بأي العب في حال ثبتت العقوبة..وبالتالي فإن تشيلســي كان بحاجة لمدرب خبير 
يمتلــك قــدرات تدريبيــة عاليــة المســتوى لكي يقــود الفريق بنجاح فــي مثل هذه الظــروف المعقدة بدالً 
من المبارد المدرب الحديث العهد..فالتعاقد معه يبدو فيه مجازفة كبيرة وان فرص اخفاقه تبدو اكبر 

بكثير من فرص نجاحاته!!.

جنون الميركاتو

أعلن نادي اتليتكو مدريد رســميًا التعاقد مع المهاجم البرتغالي جواو فليكس قادمًا من بنفيكا البرتغالي 
بمقابــل قــدره 126 مليــون يورو..فــي اغلــى صفقة تمت حتى اآلن في موســم االنتقــاالت الصيفي..وفي 

اغلى الصفقات في تاريخ الروخي بانكوس على اإلطاق!.
مــن غيــر المعقــول ان يتــم دفــع مبلــغ باهــظ بهــذا الحجــم مــن اجــل العــب شــاب لــم يســطع نجمــه اال قبل أشــهر 
معــدودة..126 مليــون يــورو مــن المفتــرض ان تدفــع فــي العب “ســوبر” قادر على صنــع الفارق وقدم مســتويات 
مذهلة وخارقه للعاده ال من اجل العب للتو قد بزغ نجمه وال توجد ضمانات على استمراريته وانفجار موهبته!.

مع االسف.. الميركاتو لم يعد يعمل بواقعية وبات بعيدًا كليًا عن األسس المنطقية!

مغامرة وجنون !!

علي العيناتي

alaynati82
@gmail.com

19 sports@albiladpress.com
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أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة قائــد الفريــق الملكــي للقــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أن الفريق حقق 
أهدافــا كثيــرة مــن مشــاركته في ســباق شــانتيه للقــدرة بفرنســا لمســافة 120 كيلومترا، مشــيرا 
ســموه إلــى أن أبــرز األهــداف كانــت تجــاوز الجــواد “أســد” خــط النهايــة مــن دون ضغوطات أو 

معوقات تمهيدا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في إيطاليا شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
أن الجــواد “أســد” الــذي قــاده الفــارس المميــز 
جعفــر ميــرزا يعتبــر أحد الجياد التي ســينافس 
فيهــا الفريــق الملكي في بطولة العالــم القادمة، 
حيــث يعتبــر مــن الجيــاد المرشــحة، وحرصنــا 
على تواجده في سباق شانتيه من أجل تجاوز 
ضغوطــات،  دون  مــن  كيلومتــرا   120 مســافة 
وتمكــن الفــارس جعفر ميرزا من قيــادة الجواد 
“أســد” خــط النهايــة، وكان هــذا الهــدف هــو من 

أهم األهداف التي كنا نأمل تحقيقها.
وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة: 
“حرصنا على التواجد في ســباق شانتيه بجياد 
غير مرشــحة وفرســان شــباب؛ من أجل كسبهم 
علــى  حريصــون  أننــا  حيــث  واحتــكاك،  خبــرة 
تأهيــل الفرســان بأفضــل صورة وإبــراز الصورة 
مملكــة  فــي  القــدرة  رياضــة  لتطــور  المشــرقة 
البحريــن وإظهراها على المشــاركات الخارجية 
الكبــرى”. وأضــاف ســموه: “لدينــا بعــض األمــور 
التــي اكتشــفناها فــي ســباق شــانتيه، ســنقوم 
بدراســتها ونجــري بعــض التعديــات؛ مــن أجل 
وعيوننــا  القادمــة،  المشــاركات  فــي  تفاديهــا 
مرتكــزة اآلن نحو بطولة العالم، وسنكشــف عن 
كامل األمور التفصيلية المتعلقة بالمشاركة في 
الفترة المقبلة، حيث إننا نسعى لتحقيق أفضل 

النتائج في بطولة العالم”. 
 وأوضح ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أنــه حــرص علــى تأهيــل الجــواد “أســد” خــال 
 120 ســباق  وإنهــاء  شــانتيه،  فــي  المشــاركة 
كيلومتــرا بأفضــل صــورة، وتمكننــا مــن تحقيق 
هــذا الهــدف، مبينا ســموه إلى أن الجواد “أســد” 

سيكون له شأن في بطولة العالم.
وتابــع ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
أن غالبيــة الجيــاد المشــاركة في شــانتيه كانت 
مبتدئــة، لكــن وضعنــا خطــة تأهيلهــم بالصــورة 
المطلوبــة، وعلــى الرغــم مــن اســتبعادنا الجواد 
الــذي كانــت تقــوده الفارســة إليزبيــت هــاردي، 
الرابــع، مبينــا ســموه أن  المركــز  لكنهــا حققــت 
هــذا الجــواد ســيكون مــن ضمــن األبطــال فــي 

المشاركات القادمة.
 

سعداء بالمشاركة الواسعة

وأبــدى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
ارتياحه بالمشــاركة الواســعة مــن مختلف دول 
العالــم فــي ســباق شــانتيه الــذي يرعــاه الفريــق 
 106 للقــدرة، وقــال ســموه: “مشــاركة  الملكــي 
فرســان من الجنســين مــن مختلــف دول العالم 
عامــة واضحــة بــأن الســباق يحظــى باهتمــام 
كبيــر، ونحــن حرصنــا علــى تقديم كامــل الدعم 
الســباق  بنجــاح  وســعداء  المشــاركين  لكافــة 
للعــام الثانــي علــى التوالي”. وأكد ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أن الفريــق الملكــي 
للقــدرة يعمــل على أن يكون الســباق ذات طابع 
عالمي أكبر من خال تواجد نخبة من الفرسان 
الشــكر  الســباق، مقدمــا ســموه  فــي  العالمييــن 
والتقديــر للجنــة المنظمــة وحرصهــا علــى بــذل 

الجهود من أجل كتابة نجاح جديد للسباق.
 

دعيج بن سلمان: حققنا أهدافا عديدة

الملكــي  باالتحــاد  القــدرة  لجنــة  رئيــس  أكــد   
للفروســية وســباقات القــدرة الشــيخ دعيــج بن 
للقــدرة  الملكــي  الفريــق  أن  آل خليفــة  ســلمان 
حقــق اســتفادة كبيــرة مــن جميــع النواحــي في 
الفريــق  أن  موضحــا  للقــدرة،  شــانتيه  ســباق 
اكتشــف العديــد من األمور اإليجابية والســلبية 
فــي مشــاركته وســيتم معالجــة بعــض األمــور 
التــي من شــأنها االرتقاء بــأداء الفريق والجياد 

في الفترة المقبلة.
 وأشــار الشــيخ دعيــج بــن ســلمان آل خليفة أن 
دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد 
للفريــق  المســتمرة  ومتابعتــه  الملكــي  الفريــق 
إلــى مراكــز متقدمــة،  الفريــق  ســاهم بوصــول 
ومنهــا تحقيــق المركز الرابع عبر فارســة الفريق 

هــاردي،  إليزابيــت  البلجيكيــة  للقــدرة  الملكــي 
إضافــة إلــى حصول دانــة البنغدير علــى المركز 
اإليجابيــة،  األمــور  أهــم  عــن  الســادس، فضــا 
وهــي اجتيــاز الجواد أســد خط النهايــة تمهيدا 
لمشــاركته فــي بطولــة العالــم التــي ســتقام في 
إيطاليــا. وأشــاد الشــيخ دعيــج بــن ســلمان آل 
خليفة بجهود الفريق الملكي للقدرة في ســباق 

شانتيه وتحقيق كامل االستفادة من السباق.
 

أحمد جناحي: تجاوز الجواد أسد كان 
أبرز األهداف

 أكــد أحمــد جناحي المــدرب للفريــق الملكي أن 

الفريــق الملكــي للقدرة حقــق أهدافا عديدة من 
المشــاركة في ســباق شانتيه يأتي في مقدمتها 
تجاوز الجواد أســد الذي يســتعد للمشــاركة في 
بطولة العالم، مشــيرا إلى أن ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة وضع خطة قبل المشــاركة، 

وحققنا العديد من األهداف التي تم وضعها. 
وأشــار أحمــد جناحــي أن الجهــود الطيبــة التي 
بذلهــا ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
ســاهمت بحصــول الفريــق الملكــي علــى نتائــج 
إيجابية خصوصا مع إدخال كوكبة من الوجوه 
الشــابة للمشــاركة فــي الســباق ودخــول جيــاد 
نعدهــا للبطــوالت المقبلة، مشــيدا بالمســتويات 
الطيبــة والجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا فرســان 

الفريق الملكي طوال البطولة.
 

دانة البنغدير: شكرا لناصر بن حمد 

ونورة بنت حمد

قدمت الفارســة دانة البنغدير شكرها وتقديرها 
إلى ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
دعمــه المتواصل للفرســان وحرص ســموه على 
متابعــة الفرســان فــي الســباق وتشــجيعهم؛ من 
أجــل تحقيــق كامــل النجــاح، كمــا أعربــت عــن 
شــكرها وتقديرها إلى ســمو الشــيخة نورة بنت 
حمــد آل خليفــة قائــد فريــق الفرســان، حيــث 
أكــدت أن ســمو الشــيخة نــورة بنــت حمــد آل 

خليفــة لها فضل كبير بتحقيق المركز الســادس 
في سباق شانتيه.

المشــرفة  جاســم  أحمــد  ســمية  أعربــت  كمــا   
ســمو  إلــى  وتقديرهــا  شــكرها  عــن  التنفيذيــة 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وإلــى ســمو 
الشــيخة نــورة بنــت حمد آل خليفــة التي تعتبر 
القائــد الملهــم لفريــق الفرســان، مشــيدة بدعــم 

سموهما للفريق طوال الفترة السابقة.
 

محمد بن مبارك: إعداد جيد لبطولة 

العالم

 أكــد الشــيخ محمــد بن مبــارك آل خليفة فارس 

الفريــق الملكــي للقــدرة أن ســباق شــانتيه كان 
قويــا وشــهد منافســة مثيــرة بيــن المشــاركين، 
مؤكــدا أن دعــم ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة ســاهم بتحقيــق أهــداف عديــدة من 

السباق.
 وقــال الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة الذي 
حصــل علــى المركــز 13 فــي الســباق أنــه ســعى 
لتحقيق نتيجة إيجابية في السباق، مشيرا إلى 
أن جميــع المشــاركين يمتلكــون إمكانات عالية، 
فرســان  خصوصــا  الفتــه  مســتويات  وقدمــوا 
االمارات وفرســان الفريق الملكي للقدرة، مبينا 

أن البطولة إعداد جيد لبطولة العالم القادمة.
 

إليزابيت هاردي: سعيدة بتحقيق 

المركز الرابع

 أعربت فارسة الفريق الملكي للقدرة البلجيكية 
إليزابيــت هــاردي عــن بالــغ ســعادتها بحصولهــا 
علــى المركــز الرابــع فــي ســباق شــانتيه، وأثنت 
علــى الدعــم الامحدود الذي حصلــت عليه من 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة طــوال 

الفترة الماضية.
 وأوضحــت إليزابيــت أن مشــاركتها في ســباق 
شــانتيه كانــت مميزة، ونافســت بــكل قوة على 
المراكــز المتقدمــة، وتمكنت مــن الحصول على 
المركــز الرابــع، وقالــت: “المنافســة كانــت قويــة 
خصوصــا مــن فرســان دولــة اإلمــارات، حيــث 
كان التنافــس كبيــر على المراكــز األول ودخلت 
مــن بيــن المرشــحين علــى نيــل المراكــز الثاثة 

األولى”.
وأشــارت إليزابيــت هــاردي أنها تأمــل الحصول 
علــى مراكــز متقدمــة فــي المشــاركات القادمة، 
مقدمــة كل الشــكر والتقديــر إلــى ســمو الشــيخ 
ناصــر بن حمد آل خليفــة على دعمه المتواصل 

للفريق الملكي للقدرة.
 

جهود كبيرة من طارق األمين

يبــذل مديــر إدارة العمليــات والمتابعــة بالفريق 
كبيــرة  جهــودا  األميــن  طــارق  للقــدرة  الملكــي 
البعثــة  وكافــة  والفرســان  الفريــق  مــع  للغايــة 
يعتبــر  فــي ســباق شــانتيه، حيــث  المتواجــدة 
طــارق األمين الدينامو للتنســيق والمتابعة بين 

جميع الجهات.
وقــدم طــارق األمين شــكره وتقديره إلى ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى دعمــه 
للقــدرة  الملكــي  للفريــق  والمتواصــل  الكبيــر 
وحــرص ســموه علــى متابعــة كافــة التفاصيــل، 
مشــيرا إلــى أن متابعــة ســموه تعطــي الجميــع 

حافزا كبيرا للمزيد من الجهود.
 

ناصر بن حمد يطمئن على سالمة 

نجالء بنت سلمان

 اطمئــن ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
الملكــي  الفريــق  قائــد  والرياضــة  للشــباب 
للقدرة ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
علــى صحــة الفارســة الشــيخة نجــاء بنــت 
ســلمان بــن صقــر آل خليفــة التــي تعرضــت 
لسقوط أثناء سباق شانتيه بفرنسيا للقدرة.
وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الشفاء العاجل للفارسة الشيخة نجاء بنت 
ســلمان بــن صقــر آل خليفة والعــودة لتمثيل 
الفريق الملكي للقدرة في البطوالت المقبلة، 

متمنيا سموه لها الشفاء العاجل.
وأعرب الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة عن 
بالغ شــكره وتقديره إلى ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة على متابعته الشــخصية 
خليفــة،  آل  ســلمان  بنــت  نجــاء  للشــيخة 
مؤكدا أن متابعة ســموه وســام نعتز ونفتخر 

به.
وطمــأن الشــيخ ســلمان بــن صقــر آل خليفــة 
الجميع حول صحة الفارســة الشيخة نجاء 
حالتهــا  إن  وقــال  خليفــة،  آل  ســلمان  بنــت 
مســتقرة، وقــدم شــكره الجزيــل لجميــع مــن 
أجرى اتصاال أو رســالة عبر وسائل التواصل 
االجتماعــي؛ لاطمئنــان علــى ســامة ابنتــه 
آل  ســلمان  بنــت  نجــاء  الشــيخة  الفارســة 

خليفة. نجالء بنت سلمان أثناء السباقمحمد بن مبارك

ناصر بن حمد: حققنا هدفا كبيرا في سباق شانتيه
ــص ــح ــف ــواد “أســــــد” خـــط الــنــهــايــة وال ــ ــج ــ أعـــــرب عـــن ســـعـــادتـــه بـــتـــجـــاوز ال
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إعداد: هبة محسن

اســتضافت شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات، وجريــًا على عادتها في كل عام عدد مــن الطلبة المبتعثين من قبل الجهات والهيئــات التعليمية المختلفة للتدرب 
بالشــركة خالل شــهري يوليو وأغســطس 2019م. وتقوم الشــركة بإعداد برنامج للتدريب العملي لعدد من الطلبة المنتســبين للجامعات المحلية والخارجية المختلفة، 
ويتــم تدريــب هــؤالء الطلبــة في األقســام المتعددة بالشــركة تبعًا لتخصصاتهــم األكاديمية بهدف منحهم الفرصة الكتشــاف المفاهيم المتعلقة بمتطلبات ســوق العمل 
ومساعدتهم على إدراك قيمة وأهمية التدريب، باإلضافة إلى تعريفهم على بيئة العمل الحقيقية وظروفها والتحديات التي تفرضها طبيعة العمل بالشركة على وجه 

التحديد، مما يسهم في توسيع مداركهم وتزويدهم بالمهارات الفنية المطلوبة.

الرحمــن  عبــد  الشــركة  رئيــس  وقــال 
جواهــري، انــه تــم هــذا العام اســتضافة 
مجموعــة من الطلبة تعد هي األكبر في 
تاريخ الشركة، حيث وفرت لهم الشركة 
برامــج تدريبيــة مناســبة ســاهمت إلــى 
حــد كبير في تطويــر مهاراتهم القيادية 
ومهــارات التواصــل والتخطيط والعمل 
الجماعــي، لتؤكد الشــركة بذلك حرصها 
علــى أداء الــدور المنوط بها تجاه أبنائنا 
الطلبــة والطالبات وتزويدهم بالمهارات 

المطلوبة لمستقبل عملي مشرق. 
وأضاف قائالً بأن الشــركة اتخذت كافة 
االســتعدادات المطلوبة الســتضافة هذا 
والطالبــات،  الطلبــة  مــن  الكبيــر  العــدد 
حيث عمل المســئولين بأقســام الشــركة 
وإداراتها على اتخاذ جميع االستعدادات 
فــي  الطلبــة  توزيــع  تضمنــت  التــي 
لتخصصاتهــم،  المناســبة  األقســام 
وتوفيــر المدربيــن المؤهليــن لتدريبهــم 
علــى أساســيات العمــل ومراقبــة أدائهم 

خــالل فتــرة برنامــج التدريــب العملــي، 
األداء  تقييــم  النهايــة  فــي  يتــم  حيــث 
بشــكل شــامل ومنحهــم إفــادة تتضمــن 
إليهــم  أوكلــت  التــي  باألعمــال  تفصيــالً 
وكيفيــة تعاملهــم مع مســؤوليات العمل 
والتحديــات التــي واجهتهم خالل فترة 

التدريب العملي.
وشــكر جواهري كافة مســؤولي الشركة 
ومنتســبيها لتعاونهــم الكبيــر مــع الطلبة 
والحــرص علــى تدريبهــم وفــق أفضــل 

المعاييــر، وتزويدهــم بكافــة المعلومات 
المســؤوليات  طبيعــة  تتطلبهــا  التــي 
التــي أنيطــت بهــؤالء الطلبة، مؤكــدًا أن 
الشركة ستواصل تعاونها مع مؤسسات 
التعليــم العالــي في مملكــة البحرين في 
كافة المجاالت وذلك إيمانًا منها بأهمية 
المجتمــع  نحــو  بواجباتهــا  االضطــالع 
وأبنائه، وسعيًا منها للمشاركة في تنمية 
المجتمــع ودعــم شــبابه الذيــن يمثلــون 

نواة لمستقبل البحرين الزاهر.

تبرعــت شــركة يوســف بــن أحمد كانــو للجمعية البحرينية لمتالزمــة داون وذلك ضمن برنامج الشــركة لدعم 
مجموعــة متنوعــة من الجمعيات والمؤسســات الخيرية المحلية، حيث قام عضــو مجلس اإلدارة نبيل كانو 

بتسليم الشيك إلى عضو مجلس إدارة الجمعية أحمد العلي، وذلك بحضور عدد من أفراد العائلة.

وأكــد كانو علــى أهمية قيام الشــركة بواجباتها 
تجــاه المجتمع باعتبار شــركة يوســف بن أحمد 
كانــو واحــدة مــن كبــرى المؤسســات الوطنيــة 
فــي المملكــة، حيــث تأتــي هــذه المبــادرة ضمن 
عــدة مبــادرات ومســاهمات لمختلــف القضايــا 
اإلنســانية واالجتماعيــة، والتــي تقــوم الشــركة 
بدعم الكثير من المؤسسات بما فيها الجمعيات 
والصناديــق الخيرية ومختلف الجهات األهلية، 

بهــدف تعزيــز ثقافــة الشــراكة المجتمعيــة بيــن 
القطاع التجاري ومختلف شرائح المجتمع.

فيمــا أثنــى العلــي علــى التبــرع الســخي الــذي 
قدمته الشركة والذي سيساند أنشطة الجمعية 
وتحقيــق  الوعــي  نشــر  أجــل  مــن  وفعالياتهــا 
داون  متالزمــة  فئــة  أطفــال  دمــج  أهــداف 
ومساعدة أهاليهم في التعامل مع احتياجاتهم 

الخاصة.

جواهري: حريصون على تزويد الطلبة بمهارات ســوق العمل

بدء التدريب الصيفي للجامعيين في “البتروكيماويات”

“يوسف بن أحمد كانو” تدعم “متالزمة داون”
اســتضاف فنــدق لــو ميريديــان ســيتي ســنتر البحريــن مجموعة من شــركاء 
األعمــال، ومجموعــة مــن الصحفييــن باإلضافة إلــى نخبة من مديــري فنادق 
الخمــس نجــوم فــي مملكة البحرين وذلك بمناســبة انتهاء عمــل المدير العام 

لفنادق ويستين ولوميريديان سيتي سنتر البحرين آنا ماري داولنغ.
وعملــت مــاري بوظيفــة المديــر العــام لمــدة تزيــد عــن ثالثــة ســنوات ونصف 
وســوف تنتقــل للعمــل في ســلطنة عمان – مســقط في وظيفــة جديدة ضمن 

شركة أخرى، حيث تمنى الجميع التوفيق لها في مهمتها القادمة. 
وخــالل الحفــل اســتمتع الحضــور بتشــكيلة مميــزة مــن الطبخ المباشــرة من 

المأكوالت البحرية والمشويات وغيرها. 
وكانــت قائمــة لــو ميريديــان الخاصــة بالمشــروبات الفــوارة حاضــرة، حيــث 
لــو ميريديــان  قائمــة  الحضــور، وتعتبــر  علــى  البهجــة  مــن  مزيــدًا  أضافــت 
للمشــروبات الفــوارة جزءا من برنامج المشــروبات العالميــة الخاصة بالعالمة 

التجارية لو ميريديان والمستوحاة من ثقافة فواتح الشهية األوروبية.

“لو ميريديان سيتي سنتر البحرين” تودع مديرها العام

لتعزيــز  المســتمر  ســعيها  مــن  انطالًقــا 
شــركة  تقــدم  البيــع،  بعــد  مــا  خدمــات 
السيارات األوروبية لعمالئها الكرام خدمة 
الضمــان الممدد االختيــاري لكافة طرازات 

جاكوار والند روڤر.
تشــمل عروض شركة السيارات األوروبية 
جاكــوار النــد روڤر لتمديــد فتــرة الضمان، 
جميــع ســيارات العالمتيــن العريقتين، مما 
يمنــح مالكها أقصى درجات الرضا وراحة 
البــال بعــد ســنوات مــن اقتنائهــا. وتتيــح 
للعمــالء  الضمــان  فتــرة  تمديــد  عــروض 
االستفادة من خيارات مطالبة سخية على 
تكاليــف الصيانــة المشــمولة فــي الضمــان 
تصــل حتــى ســعر الســيارة عنــد الشــراء، 
وذلــك يعكــس حــرص الشــركة علــى تلبية 

كافة احتياجات العمالء وتطلعاتهم.
وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لشركة 
روڤر  النــد  جاكــوار  األوروبيــة  الســيارات 
ســتيفن الي قائالً: “يســرنا جًدا في شــركة 
السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر، أن 

نعلــن عن توافر خيــار تمديد فترة الضمان 
لمالك ســيارات جاكوار والند روفر، والتي 
امتــالك  تجربــة  مــن  تعــزز  أن  شــأنها  مــن 
روائــع هاتيــن العالمتيــن العريقتين. وإلى 

جانــب نخبــة عــروض وخدمــات الشــركة، 
تعكــس هذه المبادرة مدى التزامنا بتقديم 
األفضــل لعمالئنــا الكرام وحفــظ مركباتهم 

بأفضل السبل.”

الوكيــل  للســيارات  التســهيالت  شــركة  ســلمت 
والمــوزع الحصــري لعالمــة GAC Motor الرائــدة 
المبيعــات  بمديــر  متمثلــة  البحريــن  مملكــة  فــي 
ســامي بوحســن بتســليم أســطوالً مــن ســيارات 
األشــغال  لــوزارة  كليــًا  الجديــدة   GAC GS3

والبلديات والتخطيط العمراني.
مــن جانبه صرح المدير العام لشــركة التســهيالت 
للسيارات برير جاسم قائالً: “إننا فخورون بتوفير 
وســائل نقــل تتمتــع باعتمادية عاليــة، إضافة إلى 
المتانــة فــي الصنــع والتألــق فــي األداء لضمــان 
مســتوى قيادة استثنائي ونتقدم بالشكر الجزيل 

لوزارة األشــغال والبلديــات والتخطيط العمراني 
 GAC Motor علــى ثقتهــم العاليــة واختيارهــم ل
لما تتمتع به من سمعة طيبة بين جميع العالمات 
التجاريــة حيــث انهــا تمتــاز بثالثة عناصــر مهمة، 
وهي مزايا السالمة الرائدة في فئتها، وانخفاض 
التكلفــة اإلجماليــة للملكيــة، والموثوقيــة الكبيرة 
وأننــا نعمــل لتوفيــر باكــورة مــن الســيارات التــي 
تلبــي رضــا العمــالء علــى مختلــف احتياجاتهــم، 
وتقديمهــا  الســيارات  طــرازات  أحــدث  بإدخــال 
وســيتم  وإمكاناتهــم  فئاتهــم  بمختلــف  للعمــالء 
اســتخدام ســياراتنا لمســافات طويلــة علــى مدار 

ســنوات متعــددة مــن قبــل ممثلــي الــوزارة، لــذا 
يجــب أن تكــون هــذه الســيارات في قمــة المتانة 
والموثوقيــة بجانــب التوفيــر فــي التكلفــة عنــد 

الحاجة إلى اإلصالح والصيانة”.

ــيــة ــع بـــاعـــتـــمـــاديـــة عــال ــت ــم ــت ــل نـــقـــل ت ــ ــائ ــ وس

“األوروبية” تقدم للعمالء خدمة تمديد فترة 
الضمان على جميع طرازات جاكوار والند روفر

“التسهيالت” تسلم أسطواًل من سيارات GAC لـ“األشغال”
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ماكالرين تستعرض تشكيلة سياراتها الخارقة
المجموعـــة الفريـــدة تتضمـــن 23 ســـيارة تقـــدر قيمتهـــا بــــ 23.7 مليـــون دينـــار

جمعــت ماكالريــن أتوموتيــڤ تشــكيلًة فريــدًة 
مــن ســياراتها الرياضيــة والخارقــة فــي خطوة 
هي األولى من نوعها بالنســبة لعالمة السيارات 
الفاخــرة، وذلــك فــي مقرهــا العالمي فــي مدينة 

ووكينج بمقاطعة سوري اإلنجليزية.
مــن  المؤلفــة  الفريــدة  المجموعــة  واشــتملت 
23 ســيارة، والتــي تقــدر قيمتهــا بحوالــي 23.7 
مليــون دينــار بحرينــي، علــى عدد مــن طرازات 
 P1TM ســيارة  مثــل  شــهرة  األكثــر  ماكالريــن 
GTR - اإلصدار المخصص لحلبات الســباق من 
أول ســيارة هجينة خارقة في العالم - وســيارة 
Speedtail التي أنتجت الشــركة 106 ســيارات 
منهــا فقــط.  ونظمت الشــركة هــذه الفعالية في 
وعائالتهــم  الشــركة  بموظفــي  احتفائهــا  إطــار 

وأصدقائهم خالل فعالية اليوم المفتوح.
آالف  ثالثــة  نحــو  حضــور  الفعاليــة  وشــهدت 
حيــث  وأصدقائهــم،  عائالتهــم  مــع  موظــف 
 70 مــن  أكثــر  الضيــوف  خدمــة  علــى  أشــرف 
متطوعــًا. وشــهد الحفــل حضــور فريــق اإلدارة 

التنفيذيــة للشــركة ليســتمتع الجميــع بالعــرض 
الحصــري لمجموعــة ســيارات العالمــة، وغيرها 
 P1TM مــن األنشــطة مثل تجربة قيادة ســيارة
الفائقة، ومنافسة التصميم المخصصة لألطفال 
علــى  أشــرف  حيــث  ســيارة،  أفضــل  لتصميــم 
المنافسة مدير قسم التصميم في الشركة روب 
الفعــل  رد  ســرعات  باختبــار  وختامــًا  ميلڤيــل، 
باســتخدام آلــة  )Batak( المقدمــة مــن شــريكنا 

لالطارات ’بيريللي‘.

ماكالريــن  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
أتوموتيــڤ  مايــك فليويــت، : “تغمرنــا ســعادة 
كبيــرة لمشــاهدة هــذه التشــكيلة المميــزة مــن 
الســيارات للمــرة األولــى علــى اإلطــالق تحــت 
ســقٍف واحــد، حيــث نســتذكر فــي هــذا اليــوم 
مــدة  خــالل  قطعنــاه  الــذي  الطويــل  الشــوط 
قصيــرة، وهــو اإلنجاز الذي لم يكــن ممكنًا دون 
لتحقيــق  وابتــكار موظفينــا وتفانيهــم  طمــوح 
النجــاح. وبالطبــع فــإن الدعم الذي لقيــه فريقنا 

كبيــرًا  دورًا  لعــب  وأصدقائهــم،  عائالتهــم  مــن 
فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات بســرعة قياســية، 
حيــث يحــق للجميع اليوم الفخــر بأن %90 من 
ســيارات عالمتنــا يتــم تصديرهــا لجميــع بلدان 
العالم. ونحافظ في ماكالرين على طموحنا، إذ 

نواصل السعي في إطار خطة 
Track25لنطــرح المزيد من الســيارات المذهلة 
المخصصة للطرقات، والتي نعد عّشاق عالمتنا 

بتجربتها قريبًا”.

ماكالرين تستعرض تشكيلة سياراتها الرياضية والخارقة تحت سقٍف واحد للمرة األولى على اإلطالق

اســتقبلت شــركة كــي بــي إم جــي فــي البحريــن 20 طالًبــا متدّرًبــا ضمــن برنامج 
الشــركة  برامــج ومبــادرات  مــن  الــذي يشــّكل جــزًءا  التدريبــي  حســين قاســم 
التدريبيــة المســتمرة لتنميــة الشــباب. وبذلــك، يكون مجمــوع المتدّربيــن الذين 
استقبلتهم الشركة منذ بداية السنة قد وصل إلى 73 طالًبا قادمين من جامعات 

مرموقة في البحرين.
تأســس برنامــج حســين قاســم التدريبي بهــدف توفير فرص تعليميــة ومعرفية 
قّيمة للطالب البحرينيين من أهم الجامعات في المملكة وخارجها، كما يخّولهم 
اكتساب خبرة عمل قّيمة تمّهد لهم مساًرا مهنًيا ناجًحا. وقد اختير اسم البرنامج 
تيّمًنــا بالســيد حســين قاســم الشــريك المؤســس فــي شــركة كــي بــي إم جي في 
البحرين، الذي لطالما كان شــغوًفا خالل مســيرته المهنية بتقديم الدعم لشــباب 

البحرين كي يشقوا طريقهم المهني في عالم الخدمات المالية بقوة وثقة.
يســتقبل البرنامــج إجمــااًل مــا بيــن 50 و80 طالًبا في الســنة، وقد شــارك فيه في 
العام الفائت 59 متدّرًبا ُعرض على 18 منهم فرص عمل بدوام كامل لدى شركة 

كي بي إم جي.

“كي بي إم جي” تستقبل طالب “الصيفي”
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ال تفكر في األمور بسلبية وإال ستكون سببا قويا 
في ضياع فرص عظيمة.

تجنب التعرض لعدم االستقرار وخفف من 
الت غير المدروسة. التنقُّ

من األفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم 
فربما تتفاجأ بعض المشاكل.

كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء 
وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

يتعين عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما ال 
تستطيع أن تتعرف عليهم.

يعدك هذا اليوم بحلول سريعة ويشير الى 
تبدالت حلوة.

تشعر بالعجز اليوم عن مواجهة األمور وتتصرف 
بطريقة انفعالية.

على الرغم من األجواء السلبية تسجل منعطفًا 
مهمًا في حياتك.

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك ولذلك ستشعر 
بأنك مشوش. 

قد يؤثر عليك بعض األشخاص اليوم لتغير 
أفكارك ولكن احذر.

انظر إلى الحالة الصحية على أنها أهم شيء 
في حياتك.

تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل وسيحاول 
الجميع االستفادة منك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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الملكة فيكتوريا تقر مرسوم 

ملكي يقضي بإنشاء 
الكومنويلث األسترالي، 

وهو المرسوم 
الذي أقر توحيد 

المستعمرات المتواجدة 
القارة األسترالية وجعلها تحت 

حكومة فيدرالية واحدة. 

مددت أريانا غراندي 
جولتها الغنائية، مضيفة 
19 حفاًل جديدًا، لتنتهي 

الجولة في ديسمبر المقبل. 
وحملت الجولة عنوان” 
Sweetener”، ومن بين 

الحفالت الجديدة ستغني 
أريانا في تامبا وأورالندو.

tariq.albahar
@albiladpress.com

واقعية هادفة في المقاهي حيث نلتقي لنتحدث عن أي شيء

شاهدت لكم... “قهوة بورصة مصر”

قدمت مؤخرا شركة البحرين للسينما وفوكس سينكو في شاشاتها الفيلم الغربي “قهوة 
بورصــة مصــر” فــي عودة جميلة الفــالم البطولة الجماعية التي اختفت مع تســيد تقديم 
افــالم البطولــة الواحــدة فــي مصــر، الفيلم الجديد ببســاطة يــدور حول قهــوة موجودة 
بالواقع في وسط البلد في القاهرة واإلسكندرية  يتجمع فيها األدباء والشعراء والتجار 
والفنانين برســالة وطنية انســانية جميلة  وهي الحفاظ على هويتنا وتاريخنا الحضاري 

مهما كانت الظروف في اطار سينمائي جميل.

الفيلــم قصصــا متنوعــة كثيــرة  نتابــع فــي 
تــدور فيهــا عــن كل مــا يحــدث فــي مصــر 
بيــن  دومــا  تحــدث  التــي  الحــكاوي  عبــر  
زوار   ”القهــوة”، التــي يجتمــع فيهــا كثيــر من 
االســماء فــي يــوم واحد فــي تداخل جميل 
وبأحــداث  واحــد  مــكان  فــي  للحكايــات، 
متنوعــة مــن القصــص والخلفيــات، حيــث 
تقــدم األحــداث فــي المــكان نفســه وطوال 
ســاعات يــوم كامــل يقضيــه أبطــال الفيلــم 
مجتمعيــن حول طــاوالت   ”القهوة” في أحد 
األحيــاء الشــعبية في القاهــرة، ولكل واحد 
تتداخــل  التــي  وتفاصيلهــا  حكايتــه  منهــم 
حكايات شــخصية  أخرى، لتتشــابك مشكلة 
قصــة الفيلم، ولكنها تتــوزع الحكايات على 
طــاوالت القهوة، وكل واحــدة منها مختلفة 
جميعهــا  حكايــة  لتؤســس  عــن  األخــرى، 
عــن  مختلــف  تعبــر  التــي  الشــاملة،  الفيلــم 
شــرائح المجتمع العربي والمصري   بأسلوب 
كوميــدي درامــي جميــل مــن ابطــال الفيلــم 
مثــل الفنــان الكبيــر حســن  حســني والرائــع 

ولطفي لبيب.
ربمــا تفكــر بــأن الفيلــم يركــز بطريقــة مملــة 
بالرغــم مــن هــذا  لكــن  علــى مــكان واحــد، 
القاهــرة مــن داخــل  المخــرج  الثبــات قــدم 
باحتــراف،  المحيطــة  والجهــات  القهــوة 
وقــدم الشــكل العــام للحالــة المصريــة مــن 

خــالل اصالــة الديكــورات وزوايــا وفتحات 
رائحــة  المشــاهد  إلــى  مســربا  المقهــى، 
الذكريات وأغنيات كوكب   الشــرق أم كلثوم 
بالطبــع مــع االحــداث للمخــرج الــذي وظــف 
كل شــيء بحرفنــة وتقديــم فيلــم واقعــي 
النمطيــة  عــن  القوالــب  مــا  حــد  إلــى  بعيــد 
طريقــه  فابتكــر  الســينما،  فــي  المســتهلكة 
واألنمــاط  األلــوان  كل  مســتخدما  الخــاص 
الســينمائية، فنهايــة الفيلــم  تتضمن أكشــن، 
 وأحداثه دراما بلمســات  كوميديــة، والغناء 
والموسيقى للنجم مصطفى قمر الذي يعود 
الكبيــرة، وســبق أن طرحــت  الــى الشاشــة 
الشركة المنتجة لفيلم “قهوة بورصة مصر”، 
األغنية الدعائية للفيلم عبر قناتها  الرسمية 

علــى اليوتيــوب  ، تحمــل األغنية   اســم “على 
البورصــة” قام بغنائها عــالء فيفتي، ويظهر 
فــي األغنيــة النجم المصــري  العالمي محمد 
صــالح المحتــرف فــي نادي ليفربــول   خالل 
مشــاركته فــي إحدى المباريــات الدولية مع 
 المنتخــب المصــري وفرحــة جمهــور القهوة 
عقــب إحرازه هدف فوز لمصلحة المنتخب 

كونه    ”فخر  العرب”. 
الفيلــم مــن بطولــة كال مــن مصطفــي قمــر، 
محمــد لطفــي، مدحــت تيخــة، صــالح عبــد 
رانيــا  النجــار،  إينــاس  مرســي،  عــالء   هللا، 
هللا  عبــد  صيــام،  أحمــد  ياســين،  محمــود 

مشــرف، نجــوى فؤاد، وعلي  حميــدة، مروة 
عبــد المنعــم، حنــان ســليمان، كلوديــا حنــا، 
ياســر الزنكلونــي، هاجــر الشــرنوبي، حســام 
الجنــدي، حســن عبــد الفتــاح، صبــري عبــد 
 المنعم، شــريف باهر، جمــال حجازي، ريكو، 
ومجموعــة مــن الوجــوه الصاعــدة، محمــد 
عــالء مرســي، مريــم صبري. ويشــهد الفيلم 
مشاركة  الفنان محمد سندي، كأصغر ستاند 
أب كوميديــان ســعودي يشــارك فــي عمــل 
 مصــري .    فيلــم   ”قهــوة بورصــة مصــر”، مــن 
تأليــف غادة حنفي وعالء مرســي،  واخراج 

وانتاج أحمد نور. للرســوم  ديزنــي  شــركة  كشــفت 
 ”The Lion King“ المتحركــة أن فيلم
يكــون  ســوف  الحيــة  نســخته  فــي 
أطــول مــن فيلــم الرســوم المتحركــة 
 29 إلــى  تصــل  بمــدة  الكالســيكي 

دقيقة.
ومــن المعــروف أن الفيلــم هــو إعــادة 
تخيــل لقصــة األســد الملــك اســتناًدا 
إلى الفيلم الكالسيكي الذي أنتج عام 
1994، حيــث يتعــرض لرحلــة ســيمبا 
الطويلــة مع العالم والذات بعد رحيل 

والــده موفاســا غــدًرا علــى يــد ســكار 
الســلطة  فــي  الطامــع  والــده  شــقيق 

وبسط نفوذه على صخرة العزة.
مــن  كل  الفيلــم  بطولــة  فــي  يشــارك 
النجوم دونالد جلوفر وسيث روجان 
وبيونســيه  جونــز  إيــرل  وجيمــس 
ايشــنر  وبيلــي  أوليفــر  وجــون  نولــز 
وألفــر وودارد وشــيوتيل ايجيوفــور 
وكيجــان مايــكل كاي وشــهادي رايت 
جوزيف وجيــدي ماكراري وفلورنس 

كاسمبا وغيرهم.

”The Lion King“ مدة فيلم
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 1991 
إعادة انضمام جنوب إفريقيا إلى اللجنة األولمبية الدولية.

 
 2002 

تأسيس المقر الجديد لالتحاد اإلفريقي في أديس أبابا. 

 2003 
إطالق النسخة العربية من ويكيبيديا. 

 2006 
المنتخب اإليطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم

 2017 
الجيش العراقي يعلن عن استعادة الموصل بالكامل من قبضة داعش.

22

أعلنــت الفنانة نوال الكويتية أنها ســتغني قصيدة من كلمات األمير 
الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، وقالت عبر “تويتر”: “ التقيت سمو 
األمير الشــاعر الرائع عبدالرحمن بن مســاعد، وسأتشــرف بغناء 
قصيدة من كلماتــه المتميزة دائما”. وعلَّــق األمير عبدالرحمن، 
قائال: “يســعدني جــدا، الله يحفظــك. أنِت فنانة كبيرة وإنســانة 

رائعة”. وأعربت نوال في تغريدة أخرى عن ســعادتها قائلة: “تسلم، 
وهذي أمنيتي من زمان وإضافة كبيرة لمســيرتي الفنية، ألف شــكر”. 

وكانت النجمة أحيت حفال ضخما في السعودية بمدينة جدة في 29 يونيو الماضي.

تجري الجهة المنتجة لفيلم “العنكبوت” للنجم أحمد الســقا 
والمخــرج أحمد نادر جالل، مفاوضات مع النجمة منى زكي 
لتشــارك الســقا في بطولة العمل، المقرر تصويره الفترة 
المقبلة، والذي تعتمد أحداثه على األكشــن واإلثارة بفكرة 

مختلفة وجديدة على السينما المصرية.
وتعكف منــى زكي حاليــًا على قــراءة ســيناريو الفيلم، بعد 

موافقتهــا على المشــاركة، ولكن لم يتم التعاقد معها رســميا 
حتى اآلن، ومن المقرر أن يحسم األمر بينهما األسبوع المقبل.

صرحــت المطربة اللبنانية إليســا، خــالل مؤتمر صحافي في 
بيــروت مؤخرا، بأنها منشــغلة حالًيا بالعمــل على ألبومها 

الجديد، الذي من المتوقع أن يبصر النور في رأس السنة.
وأضافت أن انشغالها بأعمالها الفنية، هو ما يجعلها غير 
نشيطة على مواقع التواصل، مضيفة: “بطبعي لسُت من 

النوع الذي يطّل كثيراً، ســواء فــي الحفالت أو في المقابالت 
التلفزيونية، ففي حال لم يكن أي شــيء جديد ألتكلم عنه أفّضل 

عدم الظهور”.

ألبوم إليسا الجديدالعنكبوت” أحمد السقاجديد نوال الكويتية

طارق البحار



مهرجان جدة... نجوم عالميون وبث لـ 100 دولة

يواصل كليب “Senorita” حصد ماليين المشاهدات على مواقع  «
التواصل، والتي تخطت 150 مليونا، بعد مرور أقل من شهر على 

طرحه، وتضمن الكليب عددا من المشاهد الجميلة التي جمعت بين 
كاميال كابيلو وشون ميندز، على أنغام األغنية، والتي ُقدمت باللغة 

اإلنجليزية. وسرت في الفترة األخيرة الشائعات حول وجود عالقة بين 
.”Senorita“ شون وكاميال، بعد تقديمهما أغنية

يترقــب محبــو الموســيقى الحــدث الفنــي العالمــي عندمــا تســتضيف مدينة الملك عبــد هللا الرياضيــة مهرجان جــدة العالمي، الذي 
سيقدم عروضًا حية لعدد من أبرز نجوم الفن والغناء في العالم، مثل: نيكي ميناج، ستيف أوكي، وليام باين وريوار آند فارسكي، 
وسيتم إنتاج هذه الحفالت وبثها على شاشات التلفاز حول 100 دولة في العالم، ضمن فعاليات “موسم جدة” التي تتجاوز 150 

فعالية، تنظم على مدى 41 يوًما.
صّمــم المهرجــان بالكامل بما يناســب البــث التلفزيوني في جميع 
أنحــاء العالــم، حيــث ســيعمل البرنامــج، الُمنَتــج فــي جــدة، علــى 
الترويــج للمنطقــة بوصفهــا وجهــة رائعــة عبر الوصــول إلى مئات 
الماليين من األشخاص حول العالم من خالل منصات التلفزيون 
والبــث المباشــر، خاصــة منصة MTV، كما تعــرض آالف اإلعالنات 
مة للمشاركين من  في أكثر من 30 دولة، وستكون هناك جوائز قيِّ

جميع أنحاء العالم.
الرائــع،  الموســيقي  المهرجــان  مــن  األولــى  النســخة  هــذه  وتعــد 
الخمــس  الســنوات  مــدى  علــى  تنظيمــه  يتواصــل  أن  ويترقــب 
القادمة، ليسهم في وضع مدينة جدة بقوة على خارطة السياحة 
الدوليــة كوجهــة رائعة لعشــاق الموســيقى المتطلعين لالســتمتاع 
بأفضــل العــروض الحيــة في الشــرق األوســط. ويمكن للــزوار من 
خــارج المملكــة اآلن االســتفادة من نظــام التأشــيرات اإللكترونية 
الجديد عبر اإلنترنت، والذي يقدم تأشيرة الدخول للمملكة خالل 

دقائق معدودة.
ذكر رائد أبو زنادة، المشرف العام على )موسم جدة(، خالل مؤتمر 
صحافــي، أن “هــذا الحفل الموســيقي يعد األضخــم من نوعه في 
ا على إنتاج الحفل  المنطقة العربية، ونعمل في موســم جدة حاليًّ
ليعرض على شاشات التلفاز في أكثر من 100 دولة حول العالم”. 

ج فعاليات موســم  وأضاف أبو زنادة “الحدث الفني المميز، ســيتوِّ
د السمة المميزة للموسم، بحر وثقافة، حيث نقدم  جدة، وسيجسِّ
اليوم مهرجاًنا ضخًما، يضم نجوًما عالميين في أول مهرجان من 
نوعــه علــى مســتوى المنطقــة، فضــاًل عن كونه سيشــهد مشــاركة 
عــدد مــن المواهــب والنجــوم المحلييــن”. أوضح روبــرت كويرك، 
ا  رئيــس روكــو ميديا العالمية، أن “هذا المشــروع الدولي مميز حقًّ
لمدينــة جدة وجميع شــباب الســعودية، فهــو أول مهرجان عالمي 
للموسيقى بهذا الحجم في السعودية، ومن المؤكد أن 18 يوليو، 
ســيكون يوًمــا مبهًرا لجمهور جدة كما لــم يحدث من قبل، خاصة 

أن هذا الحدث يتم إنتاجه لُيبث عبر شاشات التلفاز العالمية”.
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قدمــت الفنانــة البحرينيــة مياســة الســويدي 
الشــاي” فــي  “فــن  الشــخصي األول  معرضهــا 
مــن  مجموعــة  مســتعرضًة  مؤخــرا،  فرنســا 
اللوحــات المتفاوتــة األحجــام، التــي ســبق لها 
عرضهــا فــي المملكة ضمــن فعاليــات مهرجان 
“الطعــام ثقافــة”. حظــي المعرض بإقبــال كبير 
مــن الجمهــور الفرنســي، نظــرًا لمــا يمتــاُز بــه 
أسلوب السويدي، إذ تبين “في كل مرة أعرض 
فيهــا هــذه المجموعــة الفنيــة، داخــل وخــارج 
وتثيــُر  المتلقــي  باهتمــام  تحظــى  المملكــة، 
دهشتُه، وذلك بسبب استخدام أكياس الشاي 
لخلــق عمــل فنــي قــادر علــى إثــارة اســتغراب 
“الشــاي”  وأن  خاصــة  المتلقــي،  وإعجــاب 
مشــروب أساســي لــدى مختلــف الحضــارات” 
وســتطير الســويدي الــى اســبانيا ومنهــا إلــى 

بلجيكيا بجهود مؤسســة “آرت ســيليكت” في 
برنامج فن البحرين عبر الحدود “باب”، والتي 
البحرينييــن  الفنانيــن  توصيــل  علــى  عملــت 

ألفضل المواقع الفنية عالميًا.

الفنانة مياسة السويدي تقدم فن الشاي بفرنسا

يواصــل مهرجــان صيــف البحريــن تقديــم فعالياته وأنشــطته عبــر باقــة متنوعة مــن الفعاليات 
الموزعة بين خيمة نخول بجانب قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بمدينة الرفاع، والصالة 
الثقافيــة، التي تشــهد هي األخــرى العديد من الفعاليات أهمها هذا األســبوع، عرض “رابونزيل” 
الذي سيقدم يوم الخميس )11 يوليو(، والذي ينظمه مسرح ميسوال للسنة الثالثة على التوالي 
في المملكة، حيث اختار مجموعة من األطفال البحرينيين ليمثلوا في مسرحية مستوحاة من 

قصة األطفال العالمية “رابونزيل”.

أمــا علــى صعيــد خيمــة نخــول فستشــهد هــي 
األخــرى مجموعــة مــن الفعاليــات المخصصــة 
لألطفال، بدءًا بالورش التفاعلية التي ســتقدم 
انطالقــًا من اليوم االثنين، مســتمرة في جزئها 
األول علــى مــدى ثالثــة أيــام، )8,9، 10 يوليو(، 
العديــد  فــي  المشــاركة  لألطفــال  ســيتاح  إذ 
الســيارات  “ســباق  كورشــة  العمــل،  مــن ورش 
اآلليــة”، التــي تقــام بالتعــاون مع وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة، والتــي تطــوف باألطفــال 
فــي عوالــم أساســيات برمجة األجســام اآللية، 
وورشــة “البيئــة الخضــراء”، المقدمــة بالتعاون 
ســيتعلم  حيــث  للبيئــة،  األعلــى  المجلــس  مــع 
فــي  وأهميتهــا  الزراعــة  أساســيات  األطفــال 

الحفــاظ علــى البيئــة. أمــا ورشــة “تعــرف علــى 
المؤسســة  مــع  بالتعــاون  المقدمــة  حقوقــك” 
الوعــي  فســتنمي  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة 
لديهم من فهم حقوقهم الثقافية واالجتماعية 
واالقتصاديــة. باإلضافة لــورش العمل المهتمة 
الفخــار”،  “صناعــة  كورشــة  المهــارات،  بتنميــة 

و”الفن التجريدي المختلط”.
 11,12,13( األســبوع،  مــن  الثانــي  الجــزء  أمــا 
يوليو(، فســتقام فيه ورشــة “مصارعة الســومو 
األطفــال  يتعلــم  حيــث  الليغــو”،  لروبوتــات 
والتصنيــع  الهندســي  التصميــم  خطــوات 
البيئيــة”،  “محميتنــا  ورشــة  أمــا  والبرمجــة، 
فســتعرف األطفــال علــى المحميــات الطبيعية 

فــي المملكــة، وكيفية المحافظــة عليها وتعزيز 
اســتدامتها في المســتقبل. وفي ذات الســياق، 
التــي  بيئتنــا”،  علــى  “فالنحافــظ  ورشــة  تقــام 
إلــى  الراميــة  األنشــطة  مــن  مجموعــة  تقــدم 
تنميــة الوعــي بالبيئــة. كذلــك تقــدم خالل هذه 
األكــواب”  قواعــد  “حياكــة  ورشــة  التواريــخ 
بالتعــاون مــع مركــز ميراكــي للفنــون، وورشــة 

“صناعة القرقور”.
تتواصــل  نخــول”  “مســرح  خشــبة  وعلــى 
الفعاليات اليومية واألسبوعية، إذ يتابع الفنان 

التعليميــة  عروضــه  تقديــم  يوســف  رمضــان 
فعاليــة  عبــر  الدمــى،  باســتخدام  والترفيهيــة 
“عروض الدمى” التي تقام كل يوم عند الساعة 
6:50 مســاًء، فيما يشــهد المسرح، في ال 8:00 
من مساء يوم الجمعة )12 يوليو( أمسية فنية 
تقدمهــا فرقــة “الــدار الصغير” للفنون الشــعبية، 
أمــا الســبت )13 يوليــو(، فتقــدم فيــه “الفرقــة 
الموســيقية للشــرطة” عرضهــا األســبوعي عنــد 
الســاعة 5:55 مســاًء، تتلوهــا فــي ال 8:00 من 

ذات المساء، “فرقة محمد بن فارس”.

خشــبة “مســرح نخــول” تواصــل تقديــم الفعاليــات اليوميــة للصغــار والكبار

أسبوع حافل في خيمة نخول والصالة الثقافية

ضمن التجارب األولية الستخدامات المبنى الجديد يدشن مركز عبدالرحمن كانو الثقافي برنامجه 
الثقافــي الجديــد لشــهر يوليــو، أغســطس وســبتمبر 2019 للموســم الثقافــي الخامــس والعشــرون 

بمجموعة متميزة من الفعاليات واألنشطة المتنوعة. 

ففــي يــوم الثالثاء الموافق 2 يوليــو نظم المركز 
محاضــرة “البحريــن فــي العهــد الراشــدي قــراءة 
تاريخيــة جديــدة “ لخالــد اســماعيل الحمدانــي 
وأدار الحــوار عمــر حمــدان الكبيســي. أمــا فــي 
يــوم الثالثــاء الموافــق 9 يوليــو فينظــم المركــز 
محاضــرة بعنــوان “التصــدي للعنف على وســائل 
التواصــل االجتماعــي “إلبراهيــم التميمي ويدير 

الحوار يوسف محمد.
وتتواصــل فعاليات شــهر يوليو بأمســية شــعرية 
خليجية يقدمها الشاعر الكويتي فالح بن ذروه، 
الشاعر الكويتي فالح بن علوان، الشاعر السعودي 
البحرينــي ســالم  بــن وقيــان والشــاعر  دهيمــان 
المناعي يديرها الشاعر السعودي محمد الرحبي 
وذلك في يوم الثالثاء الموافق تاريخ 16 يوليو. 
وينظــم المركــز فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 23 

يوليــو محاضــرة بعنــوان “ انثروبولوجيا الفنون” 
للفنــان توفيق البناء ويديــر الحوار الفنان مهدي 
الجــالوي. وأمــا فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 30 
يوليــو فينظم المركــز محاضرة بعنوان “منظومة 
ثقافــة الحلي والزينة وداللتهــا الجمالية” لرفيقة 
وفيمــا  الجــودر.  هنــادي  الحــوار  وتديــر  رجــب 
يخــص باكــورة فعاليــات شــهر أغســطس فينظم 

المركــز فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 6 أغســطس 
فــي  العالميــة  “التحديــات  بعنــوان  محاضــرة 
إينــاس  للمخرجــة  المتحركــة”  الرســوم  صناعــة 
البنــاء،  آالء  اإلعالميــة  الحــوار  وتديــر  يعقــوب 
يتبعها أمسية فنية في يوم الثالثاء الموافق 20 
أغســطس يديرها الفنان عيسى هجرس. لتختم 
فعاليات شــهر أغسطس بتنظيم محاضرة “إدارة 
المخاطر اإلدارية” لمشــعل عثمان الغامدي وذلك 
فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 27 أغســطس وتدير 

الحوار مريم عبدهللا. 

وأما فعاليات شهر سبتمبر فتبدأ بتنظيم محاضرة بعنوان “أزمة خطاب المثقفين” لل زيد  «
علي الفضيل في يوم الثالثاء الموافق 3 سبتمبر ويدير الحوار أحمد البحر، وتتبعها محاضرة 

“السكري والسمنة.. كيف تقي جسمك منهما؟” لخولة فؤاد علي استشارية امرض الغدد الصماء 
والسكري وأخصائية سمنة وذلك في يوم الثالثاء الموافق 10 سبتمبر وتدير الحوار ياسمين 

السعيد. وفي يوم الثالثاء الموافق 17 سبتمبر ينظم المركز محاضرة بعنوان” شاهد من جزائر 
اللؤلؤ.. طريق اللؤلؤ في المحرق” إلبراهيم مطر ويدير الحوار علي عبدالله خليفة. ليختتم المركز 

فعاليات البرنامج الجديد بمحاضرة “النظام التعليمي الفنلندي ما بين الخرافة والواقع” لخالد 
الباكر في يوم الثالثاء الموافق 24 سبتمبر وتدير الحوار ندى نسيم.

“كانو الثقافي” يدشن برنامجه الثقافي الجديد

محاضرات ومجموعة متميزة من الفعاليات 
واألنشطة المتنوعة
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دراسة: رفع األثقال مفيد لحرق دهون القلب
كشــفت دراســة جديدة أن األشــخاص الذين يعانون من البدانة ومارســوا 
تدريبــات المقاومــة شــهدوا انخفاًضا فــي نوع ما من دهــون القلب ترتبط 
بأمراض القلب والشــرايين.  وتوّصل الباحثون في الدراســة الصغيرة إلى 
أن نوًعــا معّيًنــا من دهون القلب، النســيج الدهنــي التاموري، انخفض لدى 

المرضــى الذيــن مارســوا رفع األثقــال، ولكن ليس لدى أولئــك الذين عملوا 
على زيادة قدرتهم على التحمل من خالل التمارين الهوائية. وأدى هذان 
النوعــان مــن التدريبــات إلــى تقليــل النوع الثانــي من دهــون القلب، وهي 
األنسجة الدهنية النخابية، والتي ترتبط أيًضا بأمراض القلب والشرايين.

المهنــدس  صممهــا  مبــان   8 أضيفــت 
المعمــاري األميركــي الشــهير فرانــك لويــد 
رايت إلى قائمة منظمة اليونســكو للتراث 

العالمي.
آر.  ســولومان  متحــف  المبانــي  تشــمل 
غوغنهايــم فــي مدينــة نيويــورك، ومنــزل 
ومعبــد  أنجليــس،  لــوس  فــي  هوليهــوك 
يونيتــي فــي قريــة أوك بــارك فــي إلينوي. 
تضم ضاحية شــيكاغو أكبر تجمع للمباني 

التي صممها رايت.
مبانــي رايت تمثــل الموقــع األميركي رقم 
ا 1092 موقًعا  24 فــي القائمة. يوجــد حاليًّ

للتراث العالمي في 167 دولة.
المبانــي األخــرى التــي صممهــا رايــت هــي 
فريدريك سي. روبي هاوس في شيكاغو، 
وتاليســين وهربرت آنــد كاثرين جاكوبس 
هــاوس وكالهمــا فــي واليــة ويسكونســن، 
وووترفول في ميل رن بوالية بنســلفانيا، 
وتاليســين ويست في سكوتسديل بوالية 

أريزونا.

إضافة 8 مبان 
أميركية لقائمة 

التراث العالمي
كشــفت دراســة أجرتها جامعة والية بنســلفانيا أن األفراد الذين يقل لديهم مستوى 

كوليسترول البروتين الدهني يتعرضون لزيادة خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.

وعلــى الرغــم مــن أن انخفــاض الكوليســترول 
يعــد أمًرا مفيًدا بشــكل خاص في تقليل خطر 
اإلصابــة بســكتة دماغية، والتي تحــدث أثناء 
انســداد الوعاء الدموي، مــا يحول دون تدفق 
الــدم إلــى المــخ إال أن االنخفــاض بشــكل كبير 
ارتبــط بارتفــاع خطر اإلصابة بســكتة دماغية 
نزفيــة بنســبة 169 %، نتيجــة ضعــف الوعــاء 

الدموي وانفجاره.
وشــملت الدراســة 96043 مشــارًكا. وأظهــرت 
مســتويات  لديهــم  الذيــن  أولئــك  أن  النتائــج 
أكثــر  هــم  ملغ/ ديســيلتر،   50 مــن  أقــل   LDL
عرضة بنسبة 169 % لخطر السكتة الدماغية 
النســبة  تتــراوح  الذيــن  مــع  النزفيــة، مقارنــة 

لديهم بين 70 و99 ملغ/ ديسيلتر.

تدفقت ســيول المشــروبات الكحولية، لعدة أيام، في نهرين من أنهار والية كنتاكي 
األميركية، بعد اندالع النار في مستودع لمعمل ويسكي جيم بيم .

وذكرت صحيفة “كاريير جورنال”، أن الحادث 
وقع عندما ضربت صاعقة مستودع الويسكي 
وأدت إلضرام النار فيه. ودمر الحريق 45 ألف 
برميــل مــن المشــروبات الكحوليــة )أكثر من 7 
مالييــن لتر(، وأدى لتســرب الويســكي إلى نهر 
كنتاكي ونهر غلينس. وأكد مدير الطوارئ في 
مقاطعــة وودفــورد، درو تشــاندلر، أن رجــال 

اإلطفــاء حاولــوا إخمــاد الحريــق دون جدوى، 
وأن الكحول تسرب إلى النهرين القريبين.

 وأشار موظف وزارة البيئة في  «
كنتاكي، جون مورا، إلى أن األسماك 

تنفق بسرعة في األنهار، لذلك 
قرروا تثبيت أجهزة تهوية ) ضخ 

األوكسجين( في المياه إلنقاذ 
الكائنات النهرية من النفوق.

انخفاض الكوليسترول أخطر من ارتفاعه

“أنهـار مـن خمـر” تتدفـق فـي أميركا!

لقطات من مهرجان “سان فيرمين” في بامبلونا، 
شمال إسبانيا )أ ف ب(

تلّقــت عميــدة ســن البوليفييــن خوليــا فلوريــس كولكيــه التــي تنتمي إلى شــعب 
كيتشــوا، بمناســبة بلوغها 118 عاًما، هدية من الســلطات البوليفية هي عبارة عن 

ا على ما أفاد مصدر رسمي. أول منزل تملكه شخصيًّ
 وتســلمت “مامــا خوليــا” كما تســمى في بلدة ســاكابا في وديان كوتشــامامبا في 

وسط البالد حيث تقيم، المنزل البالغة مساحته 51 متًرا مربًعا.
 وقد كلف 15500 دوالر في إطار برنامج رســمي للمســاعدة على اإلســكان موجه 
ألصحــاب الدخــل المتدني.  وقد تلقت الســيدة المســّنة التي تتمتــع بكامل قواها 
الذهنية وبصحة جيدة آلة “تشــارانغو” الوترية المعروفة في جبال األنديس من 
قبل الرئيس البوليفي إيفو موراليس الذي نشــر على حســابه عبر خدمة “تويتر” 
مشاهد من المراسم.  وهي لم تعد قادرة على عزف الموسيقى لكنها تستمع إليها. 
وقال رئيس البالد أمام أقارب السيدة المسنة إن خوليا “رمز للعائلة البوليفية”.

وكانت خوليا التي تتكلم لغة كيتشوا، تقيم في السابق عند أقارب  «
لها في منزل مصنوع من التربة المدكوكة ويحظى بحديقة صغيرة 

تسرح فيها الكالب والقطط والدجاجات. وتسهر سلطات ساكابا 
البلدية على صحة خوليا التي باتت مقعدة.

بعد بلوغها 118 عاًما... ماما 
خوليا تمتلك أول منزل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الواجهــة  يتســلق  وهــو  رجــل  شــوهد 
الســحاب  لناطحــة  الشــهيرة  الزجاجيــة 
لنــدن  البريطانيــة  العاصمــة  فــي  شــارد 
الشــرطة  وقالــت  الشــمس.  شــروق  مــع 
الســاعة  بالًغــا  تلقــت  إنهــا  البريطانيــة 
0415 بتوقيت جرينتش بعد تقارير عن 
تســلق رجــل لناطحــة الســحاب مشــيرة 
إلى أنه يتحدث إلى أفرادها ولم يعتقل.

وناطحة السحاب شارد هي أطول  «
مبنى في غرب أوروبا وتقع قرب 

جسر لندن ويبلغ ارتفاعها 310 
أمتار وتضم مكاتب ومطاعم 
ومركزا للبيع بالتجزئة وفندًقا.

 رجل يتسلق
  أطول مبنى 

في غرب أوروبا

من أسبوع مرسيدس بنز للموضة في العاصمة اإلسبانية مدريد )أ ف ب(

تشــهد صاالت السينما الســعودية عرًضا 
للفيلــم العالمي “ُولد ملًكا” نهاية ســبتمبر 
مــن العام الجــاري، ويتناول الفيلم زيارة 
الملــك فيصل بن عبد العزيز - رحمه هللا 
- إلى بريطانيا عام 1919 حين كان بعمر 

الـ13 عاًما.
 أهمية الفيلم تكمن في تعريف األجيال 
الناشــئة بشــخصية الملــك فيصــل الــذي 
أفنــى حياتــه فــي خدمــة وطنــه ونهضة 
بالده، حســب ما أشــار إليه األمير تركي 
الفيصــل، رئيــس مجلــس اإلدارة لمركــز 
دراســات  للبحــوث  والفيصــل  الملــك 

اإلسالمية.
الســعودية  بيــن  مشــترك  إنتــاج  الفيلــم 
وإنجلترا وإســبانيا، أما الكاتب الرئيسي 

بــدر  الســعودي  الروائــي  فهــو  للفيلــم 
السماري.

ا في  كما شــارك أكثر من 80 شابًّا سعوديًّ
الفيلــم الذي جرى تصويــره بين الرياض 
اإلســباني،  المنتــج  إدارة  تحــت  ولنــدن 
أندريــس غوميــز، الحاصــل علــى جائــزة 
األوســكار، الــذي اعتبــر الفيلــم حلًمــا مــا 
كان ليتحقــق لــوال لقــاؤه باألميــر تركــي 

الفيصل عام 2015.

“ُولد ملًكا”... في سينما السعودية بالخريف

1.  �أن يكون �ملتقدم حا�شاًل على �شهادة �لبكالوريو�س يف �حلقوق، وبتقدير ال يقل عن جيد �أو  ما يعادلها 

من جامعة �أو كلية معرتف بها من قبل وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف مملكة �لبحرين.

�ل�شرط  وي�شتثنى من هذ�  �لقانوين،  �ملهني  �ملجال  �شنة يف  تقل عن  للمتقدم خربة ال  يكون  2.  �أن 

�حلا�شلني على تقدير ال يقل عن جيد جد�ً يف �لبكالوريو�س.

3.  �أن يقدم ر�شالتي تزكية ويف�شل �أن تكون �إحد�ها من �أحد �أع�شاء هيئة �لتدري�س يف �جلامعة �لتي 

تخرج منها.

4.  �جتياز �المتحان �لتحريري و�ملقابلة �ل�شفوية �ملقررة و�لتي �شيتم �إعالم �لطلبة عن موعدها الحقاً.

�أو مايعادله  5.  ي�شرتط �أن يكون �ملتقدم حا�شاًل على �شهادة �متحان �للغة �الجنليزية - �لتوفل - 

بعالمة التقل عن 450 �أو �أن يجتاز �متحان �مل�شتوى �لذي تعقده �جلامعة، ويف حال عدم �جتيازه 

يتطلب منه در��شة مادتني باللغة �الجنليزية حتددهما �لكلية يتم در��شتها خالل �ل�شنة �الأوىل 

من �لدر��شة.

6.  ��شتكمال �إجر�ء�ت �لت�شجيل يف �لربنامج �لذي يقبل به �ملر�شح خالل ع�شرة �أيام من تاريخ �إعالمه 

بهذ� �لقبول من قبل عمادة �لقبول و�لت�شجيل كمر�شح �أ�شيل، و�إال يفقد حقه يف �ملقعد. 

فعلى من يرغب بالتقدم لأحد الربناجمني املذكورين اأعاله مراجعة عمادة القبول والت�سجيل 

يف اجلامعةخالل اأوقات الدوام الر�سمي وملدة اأ�سبوعني  من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

www.asu.edu.bh / 16036003 - 17728777 :للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال على هاتف

عن فتح باب التقدم لربناجمي املاج�ستري  يف القانون واملاج�ستري يف القانون التجاري

يف الف�سل الأول من العام اجلامعي 2020/201٩، وفقًا لل�سروط التالية:  

ت������������ع������������ل������������ن

ج���ام���ع���ة ال��ع��ل��وم 

ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة

قدم هذا اإلعالن بموافقة األمانة العامة لمجلس التعليم العالي – رقم الموافقة )1٩-120٨(
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