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المحرق يتّوج بطال لـ”سوبر السلة”مجلي: ركود الساحة طبيعيبريطانيا: ال تبادل للناقلتين“الوطني” يعلن الفائز بعرض “القروض”افتتاح مدرستين للبنات بمدينة حمد
استعدت وزارة التربية والتعليم  «

الستقبال الطلبة من مختلف 
المراحل الدراسية. ويشهد العام 

الدراسي المقبل افتتاح مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة 
الشاملة للبنات، ومدرسة ابتدائية 

للبنات في مدينة حمد.

أعلن بنك البحرين الوطني  «
أمس عن اسم أول فائز في 
العرض الترويجي للقروض 

الشخصية، إذ فاز فالح 
صالح مجيد باسترداد نقدي 
مقابل قرضه الشخصي مع 

البنك.

استبعدت بريطانيا، أمس، مبادلة  «
ناقلة إيرانية تم احتجازها قرب 
جبل طارق بناقلة ترفع العلم 

البريطاني احتجزتها طهران في 
الخليج. وقال وزير الخارجية، 

دومينيك راب، في زيارة إلى 
بانكوك “لن نقايض”.

قال الفنان احمد مجلي إن ركود  «
الساحة الفنية هذه األيام شيء 
طبيعي جدا، ليس في البحرين 

فحسب وإنما في كل دول 
المنطقة، فالعطلة الصيفية 

تحتم على الجميع العمل بنفس 
بطيء نوع ما.

تّوج فريق المحرق بطاًل لكأس  «
السوبر لكرة السلة للموسم 
الرياضي 2020 - 2019، عقب 

فوزه على نظيره الرفاع بنتيجة 
)٦٩/٨٤(، في المباراة التي 

جمعتهما مساء أمس )الخميس(، على صالة اتحاد اللعبة بأم 
الحصم، في تدشين الموسم السالوي الجديد.
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المنامة - بنا

األول  النائــب  العهــد  ولــي  تنفيــًذا ألمــر 
لرئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلس 
الخدمــة المدنية صاحب الســمو الملكي 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
للتحقيــق فيمــا تــم تداولــه ونشــره مــن 
خطــاب موقــع مــن قبــل مجموعــة مــن 
الموظفيــن بهيئــة الســياحة والمعــارض 
والتحقــق مــن قصد اإلســاءة والتشــهير 
بعــدم  مخالفــات  أو  إداري  تجــاوز  وأي 
االلتزام باألنظمة وأحكام القانون، وبناًء 

المشــكلة  اللجنــة  اســتعرضته  مــا  علــى 
برئاســة وزير الداخلية الشــيخ راشد بن 
عبــدهللا آل خليفة، قــّرر مجلس الخدمة 
المدنيــة وقــف الموقعيــن علــى الخطاب 
عــن العمل حتــى االنتهاء مــن التحقيق، 
كما قّرر مجلس الخدمة المدنية تشكيل 
قانــون  ألحــكام  وفًقــا  تأديبيــة  لجــان 
الخدمــة المدنية المعمول بها في مملكة 
البحرين التخاذ اإلجراءات الالزمة فيما 

يخص نتائج التحقيق.

توقيف 7 موظفين في “السياحة”

عواصم - وكاالت

أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية، 
أمــس، ثبــوت رؤيــة هــالل شــهر ذي 
الحجــة، لتكون غرة الشــهر، الجمعة، 
وبنــاء عليــه ســيكون أول أيــام عيــد 

األضحى في 11 أغسطس الجاري.
ويقــف حجــاج بيــت هللا الحــرام على 
جبل عرفات لتأدية كبرى شعائر الحج 
فــي 10 أغســطس، وهــو يــوم الوقفــة 
الذي يسبق أول أيام عيد األضحى.  

القومــي  المعهــد  أكــد  يوميــن،  وقبــل 
للبحوث الفلكيــة والجيوفيزيائية في 
القاهــرة، أن الحســابات الفلكيــة التــي 
أجراهــا علمــاء المعهــد أشــارت إلى أن 
غــرة شــهر ذي الحجــة ســتوافق فلكيا 

يوم الجمعة 2 أغسطس.
أول  فــإن  المعهــد،  لحســابات  ووفقــا 
أيــام عيــد األضحــى المبارك ســيكون 
أغســطس   11 الموافــق  األحــد  يــوم 

المقبل.

ثبوت رؤية هالل 
ذي الحجة.. وعيد 

األضحى 11 أغسطس أمنية مراكز  استهدفا  هجومين  في  جريحاً  و48  قتيالً   49

عدن في مرمى اإلرهـاب الحوثـي

عدن ـ وكاالت

أعلنــت إدارة الصحــة فــي مدينة عــدن جنوبي 
اليمن، أمس، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات 
الحوثيــة اإلرهابيــة علــى معســكر خــالل حفــل 

تخريج دفعة من الجنود ومقر للشرطة.
وأفــادت إدارة الصحــة في عدن بأن عدد قتلى 
الهجمــات ارتفع إلى 49 شــخصا، باإلضافة إلى 

48 جريحا.
وقــال نائــب مدير مكتب الصحــة بعدن، محمد 
تــزال  الضحايــا ال  ربيــد، إن عمليــات إحصــاء 

مستمرة، ال سيما مع وجود إصابات حرجة.
وكانــت حصيلــة ســابقة أشــارت إلــى مقتل 27 
انتحــاري  أحدهمــا  الهجوميــن،  فــي  شــخصا 
ضــد مركز للشــرطة فــي منطقة الشــيخ عثمان 
بمنطقــة  الجــالء  معســكر  اســتهدف  والثانــي 
ميليشــيات  وأعلنــت  عــدن.  فــي  البريقــة 
تنفيــذ  عــن  مســؤوليتها  اإليرانيــة  الحوثييــن 

الهجومين.
وشــنت ميليشــيات الحوثــي اإليرانيــة الهجوم 

صــاروخ  باســتخدام  الجــالء  معســكر  علــى 
باليســتي وطائرة مســيرة مفخخة، واســتهدف 

احتفاال لتخريج دفعة جديدة من الجنود.
وأدى الهجــوم اإلرهابي إلــى مقتل العميد منير 

اليافعــي، قائــد اللــواء األول فــي قــوات الدعم 
واإلســناد بالحــزام األمنــي في عــدن، باإلضافة 
إلــى أكثــر مــن 30 شــخصا، وإصابــة العشــرات، 

وفق مصادر أمنية وطبية. 

ميليشيات الحوثي اإليرانية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم

زينب عبداألمير

المنامة - ممتلكات

أعلنــت شــركة ممتلــكات البحرين 
صنــدوق  )ممتلــكات(،  القابضــة 
الثروة الســيادي للبحرين، عن بيع 
“جيمــس  مجموعــة  فــي  حصتهــا 
العالــم  للتعليــم”، أكبــر مــزود فــي 
مــن  الخــاص  التعليــم  لخدمــات 
الصــف  وحتــى  الروضــة  مرحلــة 

الصفقــة  وتشــكل  عشــر.  الثانــي 
شــركة  الئتــالف  ناجًحــا  تخارًجــا 
المحــدودة”،  كابيتــال  “فجــر 
ممتلــكات،  وشــركة  “بالكســتون”، 
والذي استحوذ على حصة مؤثرة 
العــام  فــي  للتعليــم  جيمــس  فــي 

.2014

“ممتلكات” تبيع حصتها 
في “جيمس للتعليم”

للتجــارة  الزيانــي  شــركة  تقدمــت 
لمناقصــة  العطــاءات  بأقــل  والمقــاوالت 
الصحــي  خليفــة  مدينــة  مركــز  تشــييد 
الجديــد مــن ضمــن 18 شــركة مقــاوالت 
بحرينية متقدمة للمناقصة، بمبلغ 5.138 
مليــو ن دينار.وفتــح مجلــس المناقصات 

مناقصــة   14 الحكوميــة،  والمزايــدات 
يــوم أمس، إذ تقدم لهــذه المناقصات 82 
المحليــة  الشــركات  مــن مختلــف  عطــاء 
واألجنبيــة، وبلــغ إجمالي أقــل العطاءات 
 11.1 قرابــة  المناقصــات  لهــذه  المقدمــة 

مليون دينار.

لمركـز مدينـة خليفـة الصحـي

)٠٨(

)١٢(

)05(

)٠٩(

)06(

“نـهــرا” حـقـقــت وفـتـشــت وأحـالــت مـديـرهــا للـجـنــة التـأديـبـيــة

إغالق صيدلية باعت “الريكا” دون وصفة

المنامة - نهرا

أعلنــت الهيئة الوطنيــة لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية )نهرا( أمس عن إغالق إحدى الصيدليات 
الخاصــة لمــدة عــام كامــل وأوقفــت مديرهــا عن 
أصــول  لمخالفتهــم  كاملــة  لســنة  المهــن  مزاولــة 
المهنــة عبــر بيــع دواء “الريــكا” مــن دون وصفــة 

طبية وأغلى من السعر المحدد من قبل الهيئة.
تحقيــق  بإجــراء  قامــت  أنهــا  الهيئــة  وبينــت 

وتفتيــش بشــأن هــذه المخالفــة، وتــم تحويــل 
الصيدليــة ومديرهــا إلــى اللجنــة التأديبيــة فــي 
الهيئــة، واتخذت هذه اإلجــراءات بعد التحقيق 
مــن  إليهــا  نســب  مــا  وثبــوت  الصيدليــة  مــع 
مخالفــات للقوانيــن واألنظمــة المطبقــة في هذا 
الشــأن، وبعــد اعتمــاد المجلــس األعلــى للصحــة 

للقرار التأديبي.

رئيًسا واألنصاري  ــوزراء...  ال رئيس  سمو  عن  صادر  بقرار 

إعادة تشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية

المنامة - بنا

صــدر عــن رئيــس الوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة قــرار رقم )14( لســنة 2019 بإعادة تشــكيل لجنة 

تقدير كلفة البنية التحتية.
وجــاء فــي المــادة األولــى من القــرار: أنه يعاد تشــكيل لجنــة تقدير 
كلفــة البنيــة التحتيــة برئاســة خالــد األنصــاري، وعضويــة كل مــن: 
ممثــل عــن ديــوان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس مجلس الــوزراء، 
ممثــل عــن مكتــب النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، ممثــل 
عــن شــؤون الطرق بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي، وممثــل عــن شــؤون الصــرف الصحــي بــوزارة األشــغال 
شــؤون  عــن  وممثــل  العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
البلديات بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني، 
وممثــل عــن شــؤون التخطيــط العمراني بوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي، وممثل عن شــؤون الكهرباء بهيئة 
الكهربــاء والمــاء، وممثــل عن شــؤون المــاء بهيئة الكهربــاء والماء، 

وممثل عن وزارة اإلسكان.
وعلــى كل جهــة مــن الجهــات المشــار إليهــا تحديــد مــن يمثلهــا في 
عضويــة اللجنــة، علــى أال يقــل مســتوى التمثيــل عــن درجــة مديــر 

)03(إدارة.

ــارك ــب ــة مــحــمــد بـــن م ــي ــم ــادي ــاء أك ــش ــإن مـــرســـوم مــلــكــي ب

إعادة تشكيل “األعلى للشباب” برئاسة ناصر بن حمد

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، أمــر ملكــي رقــم )43( لســنة 2019، بإعــادة تشــكيل المجلــس 

األعلى للشباب والرياضة.
وجــاء فــي المــادة األولــى مــن األمــر الملكــي: ُيعــاد تشــكيل المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضــة، برئاســة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 

خليفة، وعضوية كل من:
كمــا صــدر عــن جاللــة الملــك، مرســوم رقــم )55( لســنة 2019، بإعادة 

تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
2019 بإنشــاء  )54( لســنة  الملــك، مرســوم رقــم  وصــدر عــن جاللــة 

أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية.
أكاديميــة  الخارجيــة  بــوزارة  تنشــأ  أنــه  األولــى  المــادة  فــي  وجــاء 
دبلوماســية تســمى “أكاديميــة محمــد بــن مبــارك آل خليفة للدراســات 
الدبلوماســية” تتبــع وزيــر الخارجيــة، ويشــار إليهــا فــي هذا المرســوم 
بكلمــة “األكاديميــة”. كما جاء في المادة الثانية أنه تختص األكاديمية 
بوضع السياسات والخطط االستراتيجية لتطوير السلك الدبلوماسي 
والقنصلــي، ووضــع البرامج وعقــد الدورات والــورش لتطوير وتأهيل 
منتسبي السلك الدبلوماسي والقنصلي، وإعداد الدورات واالختبارات 

سمو رئيس الوزراءجاللة الملكللمرشحين لشغل الوظائف الدبلوماسية. )02(

علي الفردان

مليون دينار
5.1

عبداألمير لـ“^”: كشوفات األسماء لدينا والبد من تصحيح األمر

“الكهرباء” تتراجع عن توظيف 80 بحرينيا

فــي ســابقة غيــر مســبوقة، نقضــت الهيئــة 
العامــة ميثــاق توظيــف 80 مواطًنا بعد أن 
عّشــمتهم بالعمل عليها كموظفين رسميين 

بعقــود دائمــة فــي الهيئة، عقــب اجتيازهم 
التوظيــف.  وإجــراءات  آليــات  لجميــع 
وأعلنــت النائــب زينــب عبداألميــر لـ”البالد” 
إلــى مجموعــة تصــل  أن لديهــا كشــوفات 
إلــى 80 مواطًنا غدرت بهــم هيئة الكهرباء 

مراحــل  اجتــازوا  أن  بعــد  وذلــك  والمــاء، 
التوظيف جميعها واســتقالوا من وظائفهم 
الســابقة قبــل نحــو عــام ولــم تــف الهيئــة 
بوعودهــا األدبيــة واألخالقيــة والقانونيــة 

بتوظيفهم.

علوي الموسوي



موظفيه جميع  إليها  وينقل  الدبلوماسي  المعهد  محل  تحل 

مرسوم ملكي بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، مرســوم رقــم )54( لســنة 2019 بإنشــاء أكاديميــة 
محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، جاء فيه:

المادة األولى
تنشأ بوزارة الخارجية أكاديمية دبلوماسية تسمى “أكاديمية 
محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية” تتبع وزير 
الخارجية، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة “األكاديمية”.

المادة الثانية
تختص األكاديمية بما يلي:

1 - وضع السياســات والخطط االســتراتيجية لتطوير السلك 
الدبلوماسي والقنصلي.

2 - وضــع البرامــج وعقــد الــدورات والــورش لتطوير وتأهيل 
منتسبي السلك الدبلوماسي والقنصلي.

3 - إعداد الدورات واالختبارات للمرشــحين لشــغل الوظائف 
الدبلوماسية.

4 - منــح الدرجــات العلميــة مــن شــهادات في المجــاالت ذات 
الصلــة بالعمــل الدبلوماســي، وذلــك وفًقــا للقوانيــن المتعلقــة 

بالتعليم والتعليم العالي المعمول بها في مملكة البحرين.
وزارة  موظفــي  أداء  لتطويــر  التدريبيــة  البرامــج  عقــد   -  5

الخارجية والوزارات والمؤسسات الحكومية.
6 - تدريــب منتســبي وزارة الخارجيــة علــى إعــداد وكتابــة 

التقارير المهنية.
7 - نشــر الثقافــة الدبلوماســية مــن خــالل إجــراء البحــوث 

وإعداد ونشر المؤلفات والمرئيات البصرية.
8 - بحث ســبل التعاون والتنســيق مع الوزارات والمؤسسات 

الوطنية والدولية.

9 - عقــد النــدوات والــورش في المجــاالت ذات الصلة بالعمل 
الدبلوماسي من خالل استقطاب ذوي االختصاص من داخل 

وخارج مملكة البحرين.
10 - قيــام األكاديميــة بتنفيــذ أي مهــام تــوكل إليهــا من وزير 

الخارجية.
المادة الثالثة

يكــون لألكاديميــة مدير تنفيذي ُيعين بمرســوم بدرجة وكيل 
مساعد.

المادة الرابعة
يكون المدير التنفيذي مســئوالً أمام وزير الخارجية عن سير 
ــا، ويتولى بوجه خاص  ا وماليًّ ــا وإداريًّ أعمــال األكاديميــة فنيًّ

ما يلي:
1 - إدارة األكاديمية وتصريف شــئونها واإلشــراف على ســير 

أعمالها.
2 - تحديــد القواعــد واإلجــراءات الداخليــة التي تحكم عمل 

األكاديمية.
3 - تمثيل األكاديمية في المهام الرسمية.

4 - تنفيذ أي مهام توكل إليه من وزير الخارجية.
القواعــد واإلجــراءات  - تنفيــذ أي مهــام أخــرى تحددهــا   5

الداخلية التي تحكم عمل األكاديمية.
المادة الخامسة

يكــون لألكاديميــة المــوارد الماليــة الكافيــة التــي تمكنهــا مــن 
القيــام بأعمالهــا علــى أكمــل وجــه، وتتكــون هذه المــوارد من 

اآلتي:
لألكاديميــة ضمــن  التــي تخصــص  الماليــة  االعتمــادات   -  1

ميزانية وزارة الخارجية.
2 - التبرعــات والمعونــات التطوعيــة لألكاديميــة التــي تقــرر 
واألنظمــة  للقوانيــن  وفًقــا  وذلــك  قبولهــا،  الخارجيــة  وزارة 

المعمول بها في مملكة البحرين.
المادة السادسة

تحل األكاديمية محل المعهد الدبلوماســي وتؤول إليها كافة 
حقوقــه والتزاماته، وينقل إليها جميــع موظفي المعهد بذات 
درجاتهــم ورتبهــم وعالواتهــم الوظيفيــة وأيــة مزايــا ماليــة 

مقررة لهم.
المادة السابعة

ُيلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثامنة

علــى وزيــر الخارجية تنفيذ أحــكام هذا المرســوم، وُيعمل به 
اعتباًرا من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  تلقى 
القائد  نائب  العهد  وولــي  خليفة  آل  عيسى  بن 
الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعــلــى 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
الرئيس  مــن  جوابية  شكر  برقيتي  خليفة،  آل 
الديمقراطية  الــجــزائــريــة  للجمهورية  المؤقت 
ا  ردًّ صــالــح،  بــن  عــبــدالــقــادر  الشقيقة  الشعبية 
حصول  بمناسبة  له  المهنئتين  البرقيتين  على 
المنتخب الجزائري لكرة القدم على لقب )كأس 
ــم اإلفــريــقــيــة( لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــه.  األمـ
ــرب الــرئــيــس الــجــزائــري عــن خــالــص شكره  وأعـ
وتقديره لصاحب الجاللة وسمو ولي العهد على 
موفور  لهما  ا  متمنيًّ النبيلة،  األخوية  مشاعرهما 

الصحة والسعادة.

المنامة- بنا

العاهل وسمو ولي 
العهد يتلقيان شكر 

الرئيس الجزائري
02

عقــد رئيــس مجلس أمنــاء مركــز الملك حمد 
للتعايش الســلمي الشــيخ خالد بــن خليفة آل 
خليفــة  اجتماعــًا مــع حاخــام اليهــود االكبــر 
فــي روســيا االتحاديــة الحاخــام بيريل الزار، 
وذلــك علــى هامــش زيارته الحاليــة للعاصمة 
التعــاون  أطــر  لتعزيــز  موســكو،  الروســية 
واألكاديميــة  الدينيــة  المؤسســات  أبــرز  مــع 
والبحثيــة فــي روســيا فــي مجــال التعايــش 

السلمي وحوار الحضارات. 
وقــدم الشــيخ خالــد للحاخــام نبــذة تعريفية 
علــى  الرائــدة  البحريــن  مملكــة  تجربــة  عــن 
مســتوى منطقة الشــرق األوســط فــي مجال 
التســامح  قيــم  وتوطيــد  الســلمي  التعايــش 
بيــن كافــة شــرائح  واألخــوة وقبــول اآلخــر 
المجتمــع، وأطلعه على أبرز أهداف وأنشــطة 
مركــز الملك حمد للتعايش الســلمي، والنابعة 
مــن توجيهــات ورؤى عاهــل البــالد صاحــب 

الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة في 
نشر السالم ونبذ الكراهية بين كافة الشعوب 

والمجتمعات. 
وأكد الشــيخ خالد أن جاللة الملك مهتم جدا 
بتقديم الدعم وتوفير البيئة المالئمة للعوائل 
اليهودية لتواصل حياتها في المملكة وتلبية 

كافة احتياجاتهم المعيشية”. 
وأضاف: “رغم كون اليهود أقلية في المجتمع 
المجتمــع ال  فــي  إال أن تمثيلهــم  البحرينــي، 
يقــل عــن بقية أفــراد النســيج المجتمعي في 
بحرينيــة  امــرأة  أول  كانــت  فقــد  المملكــة، 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  ســفيرة 
يهوديــة، إضافــة إلــى وجــود امــرأة بحرينية 
عضــو في مجلس الشــورى من أبنــاء الجالية 
اليهودية، ناهيك عن وجود العديد من رجال 
األعمــال وســيدات األعمــال اليهــود وغيرهــم 
يخدمون وطنهــم البحرين وينالون حقوقهم 
كاملة أسوة بجميع أفراد المجتمع البحريني. 

كمــا تضــم البحريــن معبديــن يهودييــن همــا 
أنشــئ  المنطقــة،  مســتوى  علــى  الوحيــدان 

األول في العام 1930”. 
الحكيمــة  السياســة  أن  خالــد  الشــيخ  وأكــد 
لجاللــة الملــك قــد ســّهلت مهمــة مركــز الملك 
حمــد للتعايش الســلمي وجعلتها ميســرة في 
ترجمــة واقــع التســامح والتعايــش الســلمي 
ملموســة،  لحقيقــة  الفعليــة  الصــورة  ونقــل 
مؤكدا في السياق ذاته أن البحرين لم تشهد 
أي حالة من حاالت العنف العرقي أو األهلي، 
ممــا مّكــن المركز لينطلق إلى آفاق ارحب من 
تحقيق أهدافه الرامية لنشــر ثقافة التسامح 
والســالم وحوار األديان وضمان حرية الدين 

والمعتقد لدى جميع بني البشر. 
من جهته، ثمن الحاخام بيريل عاليًا خطوات 
جاللــة الملــك المميــزة والكبيــرة الداعية إلى 
التســامح والتعايــش الســلمي والمحبــة ونبذ 
الفرقة والكراهية بين مختلف أقطار األرض، 

فــي زمــن يركــز  نــادرًا  التوجــه  معتبــرا هــذا 
فيــه غالبيــة القــادة على الشــؤون السياســية 
متجاهليــن  والتكنولوجيــة،  واالقتصاديــة 
أهميــة التعايش الســلمي في حــل الصراعات 
والنهــوض بنماء البشــرية، وما لهــا من دور ال 

يقــل أهميــة فــي تحقيــق التنمية المســتدامة 
واالستقرار. 

البحريــن  مملكــة  أن  بيريــل  الحاخــام  وأكــد 
الجميــع  الحتــرام  رائعــا  نموذجــا  تشــكل 
ارض  علــى  متســاوية  بحقــوق  ويتمتعــون 

المملكــة، معربــا عن أمله فــي تكثيف الجهود 
المشــتركة للدفــع بالعالقــات اإليجابية وفتح 
جســور أكثر للتواصل بين البحرين والجالية 
اليهوديــة فــي روســيا فــي مجــال األنشــطة 

التجارية واالقتصادية والعلمية والبحثية.
فائــز  “الــكل  بالقــول:  بيريــل  الحاخــام  وزاد 
النفــوس،  وتهــدأ  النوايــا  تصفــى  عندمــا 
وســيبارك لنــا الــرب المســاعي الطيبــة التــي 
تخدم جميع بني البشر من مختلف المذاهب 
واألديــان دون تمييــز، وحبــذا أن يتــم تعميم 
تجربــة أرض البحرين المباركة على مســتوى 
المنطقــة والعالم”.  كما أعرب الحاخام بيريل 
البحريــن  مملكــة  باســتضافة  إعجابــه  عــن 
لورشــة العمــل االقتصاديــة “الســالم من أجل 
االزدهــار”، والتي اعتبرها خطوة قوية ضمن 
إطــار جهود الســالم العالميــة لتكون البحرين 
فــي مصاف الــدول الداعمة لتأمين مســتقبل 

أكثر إشراًقا للمنطقة.

موسكو -بنا

حاخام اليهود األكبر بروسيا: مبادرات جاللة الملك نادرة في زمن الصراعات
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30 ذو القعدة 1440

المنامة - بنا

صاحــب  البــالد  عاهــل  عــن  صــدر 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
لســنة   )55( رقــم  مرســوم  خليفــة، 
2019، بإعادة تنظيم وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.
وجاء في المادة األولى:

الصناعــة  وزارة  تنظيــم  ُيعــاد 
علــى  وذلــك  والســياحة،  والتجــارة 

النحو اآلتي:
وزير الصناعة والتجارة والســياحة، 

ويتبعه:
أواًل: إدارة االتصال والتوعية.

لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  ثانًيــا: 
الصناعة، ويتبعه:

- الوكيل المســاعد لتنميــة الصناعة، 
وتتبعه:

1. إدارة التنمية الصناعية.
2. إدارة تنمية المؤسســات الصغيرة 

والمتوسطة.
3. إدارة المناطق الصناعية.

ثالًثا: وكيل الوزارة لشؤون التجارة، 
ويتبعه:

- الوكيل المســاعد للســجّل التجاري 

والشركات، وتتبعه:
1. إدارة التسجيل.

2. إدارة رقابة الشركات.
- الوكيــل المســاعد للتجارة المحلية 

والخارجية، وتتبعه:
1. إدارة الفحص والمقاييس.

2. إدارة حماية المستهلك.
التجاريــة  العالقــات  إدارة   .3

الخارجية.
للرقابــة  المســاعد  الوكيــل  رابًعــا: 

والموارد، وتتبعه:
1. إدارة الموارد البشرية والمالية.

2. إدارة نظم المعلومات.
3. إدارة التفتيش.

المادة الثانية:
ُيلغى المرســوم رقم )9( لســنة 2016 
الصناعــة  وزارة  تنظيــم  بإعــادة 

والتجارة والسياحة.
المادة الثالثة:

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  علــى 
المرســوم،  هــذا  تنفيــذ  والســياحة 
صــدوره،  تاريــخ  مــن  بــه  وُيعَمــل 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي بإعادة 
تنظيم “الصناعة والتجارة”

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الجاللــة  البــالد صاحــب  عاهــل  بعــث 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
جمهوريــة  رئيــس  إلــى  تهنئــة  برقيــة 
بوركينا فاســو روش مارك كريستيان؛ 
بــالده،  اســتقالل  ذكــرى  بمناســبة 
أعــرب جاللته فيها عــن أطيب تهانيه 
وتمنياته له موفور الصحة والسعادة، 
فاســو  بوركينــا  جمهوريــة  ولشــعب 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.
إلــى  تهنئــة  برقيــة  جاللتــه  وبعــث 
رئيــس جمهورية بنين باتريس تالون؛ 
بمناســبة ذكرى اســتقالل بــالده، وإلى 
أولــي  السويســري  االتحــاد  رئيــس 
مــاورر؛ بمناســبة ذكرى العيــد الوطني 
عــن  فيهمــا  جاللتــه  أعــرب  لبــالده، 
أطيــب تهانيــه وتمنياتــه لهمــا موفــور 
الصحة والســعادة، ولشــعب جمهورية 
بنيــن الصديــق وللشــعب السويســري 
الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.

العاهل يهنئ 
بوركينا فاسو 

وبنين وسويسرا

األول  النائــب  العهــد  ولــي  ألمــر  تنفيــذا 
لرئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلس 
الخدمــة المدنيــة صاحب الســمو الملكي 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
للتحقيــق فيمــا تــم تداولــه ونشــره مــن 
خطــاب موقــع مــن قبــل مجموعــة مــن 
الموظفيــن بهيئــة الســياحة والمعــارض 

والتحقــق مــن قصد اإلســاءة والتشــهير 
بعــدم  مخالفــات  أو  إداري  تجــاوز  وأي 
االلتزام باألنظمة وأحكام القانون، وبناء 
المشــكلة  اللجنــة  اســتعرضته  مــا  علــى 
برئاســة وزير الداخليــة الفريق أول ركن 
خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ 
وقــف  المدنيــة  الخدمــة  مجلــس  قــرر 

الموقعين على الخطاب عن العمل حتى 
االنتهــاء مــن التحقيــق كمــا قــرر مجلس 
الخدمــة المدنية تشــكيل لجــان تأديبية 
المدنيــة  وفقــا ألحــكام قانــون الخدمــة 
المعمــول بها فــي مملكة البحرين التخاذ 
اإلجــراءات الالزمــة فيمــا يخــص نتائــج 

التحقيق.

مجلس الخدمة أصدر القرار تنفيذا ألمر سمو ولي العهد بالتحقيق

وقف 7 موظفين بـ “السياحة” وإحالتهم لمساءلة تأديبية

أمر ملكي بإعادة تشكيل “األعلى للشباب والرياضة”
صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، أمــر ملكــي رقــم )43( لســنة 2019، 

بإعادة تشكيل المجلس األعلى للشباب والرياضة.
وجاء في المادة األولى من األمر الملكي:

ُيعاد تشكيل المجلس األعلى للشباب والرياضة، برئاسة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وعضوية كل من:
أول  نائًبــا  آل خليفــة  بــن حمــد  الشــيخ خالــد  1. ســمو 

للرئيس.
2. الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة نائًبا ثانًيا للرئيس.

3. سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة.
4. األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة.

5. وزير المالية واالقتصاد الوطني.
6. وزير التربية والتعليم.

7. وزير شؤون اإلعالم.
8. وزير التجارة والصناعة والسياحة.

9. وزير العمل والتنمية االجتماعية.
10. وزير شؤون الشباب والرياضة.

11. رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار.
12. األمين العام للمجلس األعلى للمرأة.

13. الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية.

14. الرئيس التنفيذي لتمكين.
15. الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي.

16. الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة.
17. طالل فؤاد كانو.

18. زهير إسماعيل كازروني.
19. توفيق أحمد العالي.

وتكــون مــدة عضويتهم في هــذا المجلس أربع ســنوات 
قابلة للتجديد.

ونصت المادة الثانية:
ُيعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة 

الرسمية.

المنامة- بنا

جاللة الملك

الهملــة  بمشــروع  ماشــية  مربــو  أشــاد   
التــي  الملكيــة  بالمراســيم  لزراعــي  ا
والتــي  البــالد  عاهــل  جاللــة  صدرهــا  أ
للثــروة  وكيــالً  تعييــن  تــم  خاللهــا  ــن  م
الحيوانيــة منفصلــة عــن وكالــة الزراعة 
والثروة البحرية مما يعطي هذا القطاع 
أهميــة أكبــر ويعــود إيجابــًا علــى األمــن 
الغذائــي الــذي يحظــى بدعــم مــن لــدن 

جاللته من خالل توجيهاته السامية، 
وأشــار المربــون أن تعييــن  خالــد أحمــد 
وكيالً للثــروة الحيوانية ســيكون بداية 
للنهــوض بهــذا القطــاع لمــا يملكــه مــن 
البيطــري  الطــب  فــي  واســعة  ــرة  ب خ
فــي  هامــة ومشــاركات  انجــازات  ه  ـ ـ ل و
المنظمات الدولية المعنية بهذا القطاع. 

وذكــر المربون أن لديهم اســتعداد كامل 
ـاون مــع وكالــة الثــروة الحيوانيــة  للتعـ

والعمل وفقًا لرؤية مشتركة تضع األمن 
الغذائــي فــي المقدمــة بمــا يعــود علــى 
المصلحــة العامــة ممــا يتطلــب وجــود 
تطبيق لإلجراءات القانونية التي تنظم 
القطــاع وتوفيــر الخدمــات األساســية 
التــي يحتاجهــا التجــار والمربيــن كــي 
يتمكنــوا مــن تحقيــق التطلعــات التــي 
تعمــل عليها مملكة البحريــن من خاللها 
رؤية 2030 بالنهوض بجميع القطاعات 
واالعتمــاد علــى مصــادر غيــر نفطيــة، 
مشــددين علــى أن الثــروة الحيوانيــة 
تمثــل مدخــوالً هامــًا فــي بعــض الــدول 
ـي  ر المواشـ ـ ـى تصديـ ـد علـ ـي تعتمـ التـ
بكميــات هائلــة نتيجــة دعــم األعــالف 
وتوفير حظائر مناســبة ورعاية بيطرية 
ـى  ـ ـاع إل ـودة القطـ ـن عـ ـة، آمليـ متقدمـ

نصابه المعهود كما كان قبل سنوات.

“الثروة الحيوانية” على 
موعد لتسجيل قفزة كبيرة

محرر الشؤون المحلية
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محافظة العاصمة

المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

أقيمــت فــي محافظــة العاصمة ورشــة 
التقييــم  معاييــر  عــن  تعريفيــة  مــل  ع
المعتمــدة مــن قبــل لجنة تقييــم مراكز 
الخدمــة الحكوميــة، كخطــوة تمهيدية 
تسبق قيام اللجنة بعملية التقييم لهذا 
العام، إذ قامت رئيســة الفريق المركزي 
اســتطالعات  إدارة  مديــرة  لتقييــم  ل
للدراســات  البحريــن  بمركــز  لــرأي  ا
والطاقــة  والدوليــة  إلســتراتيجية  ا

بتقديــم  بوبشــيت،  إجــالل  “دراســات” 
الورشــة والتــي تضمنــت شــرح الدليــل 
وآليــات  التقييــم  ومعاييــر  لمعتمــد  ا
قياســها والتــي يجب اســتيفاء المراكز 
الداخليــة،  الرقابــة  تعزيــز  بهــدف  هــا؛  ل
تقديــم  فــي  الجــودة  أســس  وتوحيــد 
الخدمــات، فضــالً عــن ترســيخ ثقافــة 
داخليــة؛ لتبني ثقافــة التطوير والتميز 

واالبتكار.

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  ســتقبل  ا
عبدالحسين ميرزا بمكتبه النائب أحمد 
الدمســتاني يرافقه يوســف عبدالكريم 
ممثــالً عــن أصحــاب الحظائــر بمنطقــة 
الهملــة بالمحافظــة الشــمالية. واســتمع 
الوزيــر إلــى عــدد مــن متطلبــات المواطنين 
وأصحــاب  واألبقــار  المواشــي  مربــي  ــن  م
الكهربــاء  خدمــات  مــن  بالهملــة  ظائــر  ح ل ا
والمــاء، كتقويــة اإلنــارة بالمنطقــة وإعــادة 
تركيــب عــدادات الكهربــاء لتكــون مالصقة 

لكل حظيرة وغيرها من المتطلبات. 
وأكد أنه والمسؤولون بالهيئة يعملون دائًما 
والســعي  الخدمــات  ـى تحســين جــودة  ـ عل
إلــى التميــز الــذي يرضــي المشــتركين مــن 
مواطنين ومقيمين، مشــيًدا باهتمام النائب 
الدمســتاني بحل قضايا وهموم المواطنين 
مــن أهالي دائرتــه االنتخابية، وقــال الوزير 
وإمــكان  المتطلبــات  ن  و ـ ـ س ر د ي س م  ـ ـ ه ن إ
تحقيقهــا حســب األنظمــة المعمــول بها في 

الهيئة.

ورشة عن تقييم مراكز الخدمة الحكومية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، 
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة تنظيــم ســوق 
مجلــس  عضــو  حميــدان،  ل  ـ ـ ي جم ل،  ـ ـ م ع ل ا
النــواب سوســن كمــال، وذلــك فــي مكتبــه 

بالوزارة.
العماليــة  القضايــا  مــن  عــدد  ـث  بحـ م  ـ ـ وت  
تعزيــز  مــن شــأنها  والتــي  ة،  ـ ـ واالجتماعي
الســلطتين  بيــن  ــيق  س ن ت ل ا و ن  و ا ـ ـ ع ت ل ا
التشــريعية والتنفيذية، لمواصلة المســيرة 

التنموية.

ونــوه حميــدان بــدور المجلــس فــي دعــم 
الــوزارة،  بعمــل  الصلــة  ريعات ذات  ـ لتشـ ا
ـة دعــم المبــادرات فــي هــذا  ـًدا أهميـ مؤكـ
ـود التــي تبذلهــا  ـتعرًضا الجهـ ـأن، مسـ الشـ
لعمــل،  ا ـوق  ة سـ ـ أنظمـ ر  ـ ـ لتطوي وزارة  ـ ـ ل ا
اج  ـ ل وإدمـ ـ ـ تأهي اريع  ـ ادرات ومشـ ـ ـ ومب
ـاع  ـآت القطـ ـي منشـ ـة فـ ـوادر الوطنيـ الكـ
ـات  ـاء بخدمـ ـالً عــن االرتقـ الخــاص، فضـ
الرعايــة لمختلــف فئــات وشــرائح المجتمع 

البحريني بما يكفل لهم الحياة الكريمة.

استعراض القضايا العمالية مناقشة تحسين الكهرباء في حظائر الهملة

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة برقيــة تهنئة من وزير شــؤون الدفــاع الفريق الركن عبــدهللا النعيمي 
بمناسبة اعتماد منظمة األمم المتحدة اليوم الخامس من شهر أبريل من كل 

ا للضمير. وفيما يلي نص البرقية: عام يوًما دوليًّ
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة.. حفظكم 

هللا ورعاكم رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,,,

يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقام سموكم السامي خالص التهاني 
وأطيــب التبريــكات بمناســبة اعتمــاد منظمة األمــم المتحدة اليــوم الخامس 
ا للضمير(، وذلك تقديًرا لجهود سموكم  من شهر أبريل من كل عام )يوًما دوليًّ
الكريمة في دعم ومؤازرة مبادرات الضمير العالمي من أجل تعزيز المســيرة 

اإلنسانية والسالم الدولي.
داعًيا هللا القدير أن يمن على سموكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر 
ويديــم علــى ســموكم المزيــد مــن التطــور والقــوة في ظــل القيــادة الحكيمة 
لســيدي صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى بــن ســلمان آل خليفة عاهل 

البالد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
ودمتم سموكم بعون هللا سالمين موفقين,,,

الفريق الركن
وزير شؤون الدفاع
عبدهللا بن حسن النعيمي

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة النعيمي

المنامة - بنا

الســمو  الــوزراء صاحــب  تلقــى رئيــس 
ال  بــن ســلمان  األميــر خليفــة  لملكــي  ا
خليفــة، برقية تهنئة من وزير اإلســكان 
منظمــة  إقــرار  بمناســبة  الحمــر،  اســم  ب
األمــم المتحدة مشــروع القــرار باعتماد 
الخامــس مــن أبريــل مــن كل عــام يوًما 
لمبــادرة  اســتجابة  للضميــر،  ــا  الميًّ ع

سموه. وفيما يلي نص البرقية:
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان ال خليفة حفظه هللا ورعاه
رئيس مجلس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
 يطيــب لــي أن أرفــع إلى مقام ســموكم 
الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ 
بمناســبة اعتماد األمــم المتحدة مبادرة 
مــن  الخامــس  يــوم  بإعــالن  ــموكم  س
ــا للضميــر. وإذ تأتــي  أبريــل يوًمــا دوليًّ
هذه المبادرة تجســيًدا الهتمام سموكم 
والمبــادئ  القيــم  بتعزيــز  تواصــل  م ل ا
اإلنســانية، إذ تســهم هــذه المبــادرة في 

إبــراز مفهــوم الضميــر وتشــجيع األفراد 
علــى التثقــف بمعانيــه، مؤكًدا لســموكم 
لمبــادرة  المتحــدة  األمــم  مــاد  ت ع ا ن  أ
ســموكم يأتي في إطــار التقدير الدولي 
الكريــم،  ســموكم  لشــخص  ر  م ت ـ ـ س م ل ا
مســتذكرين في هذه المناســبة الجوائز 
الدوليــة التــي تــم منحهــا لســموكم مــن 
األمــم المتحــدة، والمنظمــات الدوليــة 
واإلقليميــة، فــي العديــد مــن المجــاالت 
التنموية، تقديًرا لما حققتموه، حفظكم 
هللا، مــن إنجــازات فــي تلــك المجاالت، 
ـار  اه وازدهـ ـ ـي رفـ ـاهمت فـ ـي سـ والتـ
المملكــة. داعيــن المولــى عــّز وجــّل أن 
يحفظ ســموكم، وأن يسّدد على طريق 

الخير خطاكم.
وتفضلــوا ســموكم بقبول فائــق التحية 

واالحترام،
باسم بن يعقوب الحمر
وزير اإلسكان

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة الحمر

إعادة تشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية
ــس الـــــــوزراء... واألنـــصـــاري رئــيــًســا ــي ــادر عــن ســمــو رئ ــ بــقــرار ص

صــدر عــن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة قرار رقم )14( لســنة 2019 
بإعادة تشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية. وجاء في المادة األولى من القرار:

يعــاد تشــكيل لجنة تقديــر كلفة البنيــة التحتية 
برئاسة خالد األنصاري، وعضوية كل من:

1. ممثــل عــن ديــوان صاحــب الســمو الملكــي 
رئيس مجلس الوزراء.

2. ممثل عن مكتب النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء.

3. ممثــل عــن شــؤون الطــرق بــوزارة األشــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

4. ممثــل عــن شــؤون الصــرف الصحــي بــوزارة 
والتخطيــط  البلديــات  ن  و ؤ ـ ـ ش و ل  ا غ ـ ـ ش أل ا

العمراني.
5. ممثــل عــن شــؤون البلديات بوزارة األشــغال 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

العمرانــي  التخطيــط  ون  ؤ ـ ـ ش ن  ـ ـ ع ل  ـ ـ ث م م  .6
بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 

العمراني.
7. ممثــل عــن شــؤون الكهربــاء بهيئــة الكهربــاء 

والماء.
8. ممثل عن شؤون الماء بهيئة الكهرباء والماء.

9. ممثل عن وزارة اإلسكان.
وعلى كل جهة من الجهات المشــار إليها تحديد 
مــن يمثلهــا فــي عضويــة اللجنــة، علــى أال يقــل 

مستوى التمثيل عن درجة مدير إدارة.
وجــاء فــي المــادة الثانية أن على الــوزراء - كل 
فيمــا يخصــه - تنفيــذ هذا القــرار، ويعمل به من 

سمو رئيس الوزراءتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

استعدت وزارة التربية والتعليم الستقبال الطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية في بداية العام الدراسي الجديد 2019 - 2020، بمن 
فيهم آالف الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالتعليم ألول مرة، إضافًة إلى الطلبة المحولين من المدارس الخاضعة إلعادة التأهيل كليًا أو جزئيًا.

ـام الدراســي المقبــل افتتــاح  ـهد العـ ويشـ
مدرســة ســمو الشــيخة مــوزة بنــت حمــد 
ومدرســة  ت،  ا ـ ـ ن ب ل ل ة  ل م ا ـ ـ ش ل ا ة  ـ ـ ف ي ل خ ل  آ
ابتدائيــة للبنــات فــي مدينــة حمــد، إلــى 
جانب مبنى أكاديمي في مدرسة المحرق 
االبتدائيــة للبنات، ومبنى أكاديمي وصالة 
متعددة األغراض بمدرســة الرفاع الغربي 
ق  ـ ـ ب طا ل ا غيل  ـ وتشـ ات،  ـ ـ ن ب ل ل ة  ـ ـ ي ئ تدا الب ا
ـة  ـالم االبتدائيـ ـة السـ ـي بمدرسـ اإلضافـ

للبنات.
وتفقــد وزيــر التربيــة والتعليــم عــدد مــن 
المواقــع اإلنشــائية للمدارس فــي مختلف 
المحافظات، اطلع خاللها على سير العمل 
فــي هذه المنشــآت، مؤكــدًا أن الوزارة في 
العهــد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة 
ـد بــن عيســى آل خليفــة  قــد  الملــك حمـ

تمكنت من توفير المقاعد الدراسية لكافة 
الطلبــة الملتحقيــن بالتعليم، وبذلك تكون 
قــد غّطــت الجانب الكمي حســب التقارير 
ــي،  م ي ل ع ت ل ا ن  أ ـ ـ ش ل ا ب ة  ـ ـ ق ل ع ت م ل ا ة  ـ ـ ي ل و د ل ا

وانتقلــت بعدهــا إلــى مرحلــة أكثــر تطورًا 
علــى الصعيــد المعرفي، وذلك باالســتمرار 
فــي تطوير المناهج الدراســية والخدمات 

التعليمية األخرى.

وزير التربية والتعليم أثناء تفقد المنشآت التعليمية

النعيمــي: االنتقــال إلــى مرحلــة أكثــر تطــوراً بالمعرفة

افتتاح مدرستين للبنات بمدينة حمد العام

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمد بن محمــد آل خليفة، بمكتبــه بالديوان العام للــوزارة، أمس، ســفير دولة الكويت 
الشقيقة لدى مملكة البحرين الشيخ عزام بن مبارك الصباح؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله.

الخارجيــة  ر  ـ ـ د وزي ـ كـ أ اء،  ـ ـ ق ل ل ا ـالل  وخـ
ـق  ـم بعمـ ـ ـن الدائ ـة البحريـ زاز مملكـ ـ اعتـ
العالقــات األخويــة التاريخيــة والوثيقــة 
مــع دولــة الكويــت الشــقيقة، التــي تشــكل 
نموذجــا متميزا لعالقــات المحبة واألخوة 
المستندة إلى أسس راسخة ودعائم قوية 
وفي ظل ما يجمع بين البلدين الشــقيقين 
مــن وحــدة الهــدف والمصيــر والتاريــخ 
المشــترك، مثنيا على الجهود الطيبة التي 
بذلها الشيخ عزام بن مبارك الصباح طيلة 
فترة عمله، التي كان خاللها مثاال يحتذى 
فــي العمــل الدبلوماســي النشــط البنــاء، 

متمنيا لسعادته دوام التوفيق.
مــن جانبــه، أعرب الشــيخ عزام بــن مبارك 
الصبــاح عــن خالــص تقديــره للدعــم الذي 
حظــي بــه مــن وزيــر الخارجيــة وجميــع 

مســؤولي الــوزارة خــالل فتــرة عملــه، مــا 
مكنــه مــن أداء كل مهامــه واإلســهام فــي 
تعزيــز أواصــر األخــوة والتعــاون الثنائــي 

ـة الكويــت،  ـ ـن ودول ـة البحريـ ـن مملكـ بيـ
ـدم  ـن دوام التقـ ة البحريـ ـ ا لمملكـ ـ متمنيـ

والرخاء.

وزيــر الخارجيــة: نموذج متميــز لعالقات المحبــة واألخوة

البحرين تعتز بعمق العالقات مع الكويت

المنامة- بنا

الــوزراء  ــس  ي ئ ر ن  ـ ـ ع ر  د ـ ـ ص
صاحــب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة 
 2019 13( لســنة  قــرار رقــم )
بشــأن إضافــة بعــض توريدات 
ى  ـ ـ ل إ ة  ـ ـ ي م و ك ح ل ا ت  ا ـ ـ ه ج ل ا

التوريــدات المعفــاة من القيمة 
المضافــة الواردة فــي الجدول 
المرفــق للقــرار رقم )43( لســنة 
2018 بشأن توريدات الجهات 
الحكوميــة المعفــاة والخاضعة 

للقيمة المضافة.

إضافة بعض توريدات الجهات 
الحكومية إلى المعفاة من “المضافة”

المنامة - بنا

أكــد المنســق المقيــم ألنشــطة األمــم 
المتحــدة فــي مملكــة البحريــن أميــن 
الشــرقاوي أن اعتمــاد األمــم المتحدة 
ـب  وزراء صاحـ ـ ـ ل ا ـس  يـ رئ ادرة  ـ ـ مب ل
ن  ـ ـ ب ة  ـ ـ يف ر خل ـ ـ األمي ي  ـ كـ مل ل ا مو  ـ لسـ ا
ســلمان آل خليفــة بإعــالن الخامــس 
مــن أبريل يوما دوليا للضمير، يعكس 
إيمــان ســموه الكبيــر بأهميــة الضميــر 
العالمــي فــي تحقيــق الســالم واألمــن 
ـي  ـة فـ ـق التنميـ ـتقرار وتحقيـ واالسـ

العالم أجمع.
إلــى  ـرقاوي فــي برقيتــه  ع الشـ ـ ورفـ
رئيــس  ــي  ك ل م ل ا و  م ـ ـ س ل ا ب  ـ ـ ح ا ص
الوزراء أســمى آيات التهاني وخالص 
التبريــكات، وقــال إن تبنــى مبــادرة 
ســموه الكريمة مــن قبل منظمة األمم 
المتحدة يجسد مكانة سموه الرفيعة 
ـر  ـرام والتقديـ ـى باالحتـ ـي تحظـ التـ

بوصف ســموه أحد أهم الشــخصيات 
البارزة دوليا.

وهنأ الشــرقاوي عاهــل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
القائــد  ــب  ئ نا د  ـ لعهـ ا ـي  ـ ة، وول ـ خليفـ
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة وشــعب 
البحرين؛ بمناسبة هذا اإلنجاز الدولي 

الكبير الذي حظيت به المملكة.
وأوضــح أن صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء، قدم مختلف أشــكال 
م  ـ ـج األمـ برامـ ل اندة  ـ م والمسـ ـ الدعـ
المتحــدة، ما انعكس على نيل ســموه 
العديــد مــن الجوائز األمميــة وإطالق 
الجوائــز التقديريــة التــي كان آخرهــا 
تدامة  ـ المسـ ة  ـ للتنميـ ـموه  زة سـ ـ ـ ئ جا
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سمو رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة أمين الشرقاوي
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كشــفت اإلحصائيــات األخيــرة التــي ترصــد فعاليــات مركــز عائشــة يتيم لإلرشــاد األســري التابع لجمعيــة نهضة فتــاة البحرين، 
ويصدرها المركز كل 6 أشهر، عن أن المركز نّفذ خالل الفترة من يناير إلى يونيو 2019، 14 برنامًجا وذلك بمشاركة 230 مشارًكا.

أعلــى  بلغــت  فقــد  البرامــج  نوعيــة  وحــول 
مســتوياتها بفئــة التوعويــة بعــدد 7 برنامــج 
وبنسبة 50 %، تلتها البرامج التدريبية بعدد 
5 وبنســبة 36 % وبرنامــج واحــد فقــط لــكل 
والزيــارات  “التأمــل”  الوقائيــة  البرامــج  مــن 
االســتطالعية وهي تمثل مناسبته 7 % لكل 
منهــا. وأوضــح المؤشــر أن شــهر فبرايــر هــو 
أكثر األشــهر التي نفذت فيه البرامج بعدد 4 
ونســبة 29 % وهــي لصالــح التوعويــة التــي 
شارك فيها 110 مشاركين بنسبة 48 % وهي 
أعلى نسبة في المشاركات، يليها 86 مشارًكا 
و27  التدريبيــة  للبرامــج   %  37 نســبتهم 
مشــارًكا في البرامج الوقائية “التأمل” بنسبة 

12 % وأقلها 3 % للزيارات االستطالعية.

 وبلغ عدد الحاالت المستجدة التي استقبلها 
المركــز في ذات الفتــرة 68 حالة منها 63 من 
5 مــن  بعــدد  93 %، مقارنــة  اإلنــاث بنســبة 
الذكــور نســبتهم تمثــل 7 %، وتحمــل أغلــب 
الحــاالت شــهادة الثانوية/الدبلــوم بعــدد 27 
 24 بعــدد  الجامعيــن  يليهــا   %  40 ونســبة 
ونســبة 35 % ثــم شــهادة اإلعداديــة بعــدد 
)12( ونســبة )18 %( فيمــا وصل عدد األمين 
واالبتدائــي إلــى )5( بنســبة )7 %(. بالنســبة 
للفئــة العمريــة فــأن أغلبهــم من فئــة )35-45 
ســنة( بعــدد )27( ونســبة )40 %( فيمــا وصل 
عدد الفئة من )35-25( )18( حالة بنســبة )26 
%( يليهــا فئــة )45 فما فــوق( بعدد )15( حالة 
ونسبة )22 %( وأقلها للفئة من )25-15 سنة( 

بعدد )8( ونسبة )12 %(. وكما في المؤشرات 
الســابقة، شــكلت المحافظــة الشــمالية أعلــى 
معــدل مــن المرتاديــن لهــذه الحــاالت حيــث 
بلــغ عــدد الحاالت منها )42( حالة بنســبة )62 
%( يليها العاصمة بعدد )11( ونســبة )16 %( 
ثــم الجنوبيــة بعــدد )8( ونســبة )12 %( ثــم 
المحرق )6( ونســبة )95( وهناك حالة واحدة 

لم تسجل مكان إقامتها. 
 وأغلــب هــذه الحــاالت مــن المتزوجين بعدد 
)60( ونســبة )88 %( و)6( مــن فئــة المطلقين 
بنســبة )9 %( واثنــان مــن العــزاب فقــط. كما 
أن معظــم هــذه الحــاالت مــن ربــات البيــوت 
 )16( وهنــاك   )%  60( بنســبة  حالــة   )41(
موظف بنســبة )24 %( و)7( حاالت متقاعدة 

بنســبة )10 %( وعــدد )2( لــكل مــن العاطلين 
والطالب ونسبة كل فئة )3 %(.

 وقــد تمّيــز أداء المركــز بمســتوى عــال مــن 
المســتجدة  للحــاالت  اليوميــة  المتابعــات 
والقديمــة حيــث بلــغ عددهــا )1987( متابعــة 
يوميــة، وهــي تمثــل نســبة )52 %( مقارنــة 
تنوعــت  فيمــا  الماضــي،  العــام  لمتابعــات 
مــع  الشــخصية  المقابــالت  بيــن  المتابعــات 
الحاالت أو االتصال الهاتفي بها أو اســتقبال 

مكالمات هاتفية منها.
 ونفذت وحدة الخدمات االجتماعية )1011( 
متابعــة للحــاالت الجديــدة والقديمــة كما تم 
تحويل )12( حالة من الـ)68( حالة إلى وحدة 
الخدمات النفســية التي نفذت بدورها )431( 
متابعــة يوميــة، وتحويــل )44( مــن الحــاالت 
التــي  القانونيــة  االستشــارات  وحــدة  إلــى 
قدمــت استشــاراتها ومتابعتهــا بعــدد )545( 

متابعة.

“عائشة يتيم” ينفذ 14 برنامًجا من يناير إلى يونيو

إجراء 500 فحص لسرطان القولون لمنتسبي “الداخلية”
ــدوالـــــــــــــوزارة ــ ــم ــ ــكح ــ ــل ــ ــم ــ ــىال ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــنمـ ــ ــي ــ ــاونب ــ ــ ــع ــ ــ ــةت ــ ــي ــ ــاق ــ ــف ــ ات

وقع قائد مستشفى الملك حمد الجامعي، اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية هللا آل خليفة اتفاقية تعاون مع رئيس األمن العام 
اللواء طارق الحسن، وذلك لتوفير الدفعة األولية من األدوات الالزمة للفحص المبكر لسرطان القولون لمنتسبي الوزارة ، بحضور 

عددا من الضباط ورؤوساء األقسام اإلداريين واألطباء بالمستشفى ووفدا من كبار الضباط من وزارة الداخلية.

وســيقوم مستشــفى الملك حمد الجامعي وكما  
تنــص بنود اتفاقيــة التعاون بتوفيــر 500 عينة 
للفحص المبكر لســرطان القولــون كدفعة أولية 

لوزارة الداخلية واستخدامها لمنتسبيها. 
فــي  ســلمان  الشــيخ  طبيــب  اللــواء  وكشــف 
توقيــع  هامــش  علــى  صحفيــة  تصريحــات 
االتفاقيــة عن أن التعاون بين مستشــفى الملك 
ســيحقق  الداخليــة  ووزارة  الجامعــي  حمــد 
المعرفة والتوعية على صعيد تعريف منتســبي 
الــوزارة بمخاطر ســرطان القولون وتشــجيعهم 
فــرص  ســيعزز  والــذي  الفحــص  إجــراء  علــى 
الشــفاء التام لهم، مؤكدا أنه وحســب االتفاقية 
المبرمــة بيــن الطرفين فأن المستشــفى متكفل 

بتقديم عينات فحص ســرطان القولون للوزارة 
وإرســال عينات االختبار لمستشفى الملك حمد 
الجامعي وفحصها وعمل المناظير إن لزم األمر 
بالمستشــفى لمرضاهــم، باإلضافــة إلــى توفيــر 

جميع الكوادر الطبية الالزمة والمعدات.
وبيــن قائــد المستشــفى أنــه وفــي إطــار نجــاح 
المرحلة األولى للحملة الوطنية للكشــف المبكر 
عــن ســرطان القولــون التــي أطلقهــا مستشــفى 
الملــك حمــد الجامعــي فــي يونيــو 2019 وفــي 
إطــار التعاون والعمل المشــترك من أجل تقديم 
أفضــل الخدمات الوقائيــة والتوعوية لمكافحة 
ســرطان القولــون الــذي يعتبــر ثاني أكثــر أنواع 
االورام شيوعًا في مملكة البحرين، تقوم إدارة 

البــدء  فــي  الجامعــي  حمــد  الملــك  مستشــفى 
والتــي  الثانيــة  للمرحلــة  لإلنطــالق  والتنســيق 
تشمل جميع البحرينين في جميع المحافظات.

أن  الجامعــي  حمــد  مستشــفى  قائــد  وأعلــن 
إدارة المستشــفى فــي صــدد توقيــع اتفاقيــات 
مــع القطاعيــن العــام والخاص من خــالل توفير 
الدفعــات األولــى مــن العينــات الالزمــة للفحص 
المبكر لســرطان القولون للفئات المستهدفة من 

المواطنين في تلك القطاعات.
ومــن جهتــه أشــاد ، رئيس األمن العــام بالجهود 
الوطنيــة المخلصــة التــي يقــوم بهــا مستشــفى 
الرعايــة  مجــال  فــي  الجامعــي  حمــد  الملــك 
الصحيــة، مــن خــالل الحملــة الوطنيــة للكشــف 

القولــون، والتــي تعكــس  عــن ســرطان  المبكــر 
الــدور المجتمعي المتميز الذي تنهض به، معربا 
عن شــكره وتقديره لقائد مستشفى الملك حمد 
الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية 

هللا آل خليفــة علــى تواصلــه ودعمــه فــي إطار 
العمل المشترك مع وزارة الداخلية.

وذكــر أن اتفاقيــة التعــاون التــي تــم توقيعهــا، 
تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين 

الجانبيــن والــذي يمتــد إلــى مجــاالت متعــددة ، 
من بينها مشروع اإلسعاف الوطني الذي تديره 
وزارة الداخليــة ويقــوم مستشــفى الملــك حمد 

الجامعي بدور رئيسي في مراحله المختلفة.

بدور المالكي

الجمعة
2 أغسطس 2019 

“الجنوبية” حريصة على التعاون مع “الخاص”30 ذو القعدة 1440
والبرامج لألنشطة ”تمكين“ بدعم يشيد علي بن خليفة الشيخ سمو

اســتقبل محافظ الجنوبية ســمو الشيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، 
العمــل  لصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس 
“تمكين” إبراهيم جناحي، وذلك بحضور 

عدد من المسؤولين.

المحافظــة حريصــة  أن  وأكــده ســموه   
علــى التعــاون مــع القطــاع الخــاص فــي 
والمبــادرات  والبرامــج  الفعاليــات  دعــم 
األمنيــة واالجتماعيــة والثقافيــة، منّوًها 
ســموه إلــى أهميــة دعم هــذه المبادرات، 

كمــا أن المحافظــة حريصــة علــى تعزيــز 
مشــيًدا  الخــاص،  القطــاع  مــع  التعــاون 
ســموه بمــا يقــوم بــه “تمكيــن” فــي دعــم 

األنشطة والبرامج الهادفة.
 مــن جهتــه، أشــاد جناحــي بالــدور التــي 

تقوم به المحافظة الجنوبية بتوجيهات 
ســمو الشــيخ خليفة بــن علــي آل خليفة 
فــي إبــراز المبــادرات الفاعلــة، وحــرص 
ســموه على التعاون مــع القطاع الخاص 

وتعزيز الشراكة في مختلف المجاالت.

عوالي - المحافظة الجنوبية

تدارس جعل جائزة سمو الشيخ خليفة التطوعية عالمية
ــسالــبــشــريــة ــفـ ــنـ ــسأعــــمــــاقالـ ــ ــام ــ ــزةت ــ ــائ ــ ــج ــ :ــاال ــ ــن ــ ــب ــ ال

برعايــة محافــظ الجنوبيــة والرئيــس الفخــري لجمعية البحريــن لرعاية الوالدين ســمو 
الشــيخ خليفــة بــن علي آل خليفة، عقــد أخيرا االجتماع األول اللجنــة التنفيذية العليا 
لجائزة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة للعمل الخيري وفاًء ألهل العطاء 2019.

وعقد االجتماع برئاســة  حســن كمال وعضوية 
أحمد البنا وعيســى أبوالفتح وحســن بوخماس 
وســمية  بوجيــري  وســميرة  كمــال  وفيصــل 
االفضالــة  وأحمــد  عبدالغفــار  وأروى  المناعــي 
وفريــد المحميد وراشــد النعيمي ومنى عبدهللا 

وبدرية الجيب. 
وناقــش األعضــاء العديــد مــن األمــور المتعلقــة 
بالجائزة، منها عرض مجاالت الترشح للجائزة، 
وكذلك معايير المسابقة المصاحبة للجائزة إلى 
جانب عرض ومناقشة أسماء المكرمين األفراد 
والتنظيميــة  اإلداريــة  واألمــور  والمؤسســات، 

لالحتفالية وإطالق الجائزة.
كمــا ناقشــت اللجنــة التنظيميــة العليــا إمــكان 
التوســع في مجاالت الجائزة وشــرائحها لتكون 

الجائــزة عربيــة عالميــة، تنفيــذًا لطمــوح ســمو 
الشــيخ خليفة بن علي آل خليفة، كذلك لتتميز 
باإلقليميــة  السادســة  نســختها  فــي  الجائــزة 

العالمية.
هذا وقد بدأت جمعية البحرين لرعاية الوالدين 
اســتعداداتها التنظيمية واإلداريــة بناء على ما 
جــاء في االجتماع التنســيقي مع ســمو الشــيخ 
خليفــة بن علــي آل خليفة، فيمــا يتعلق باألمور 
اإلعالميــة واالتصــاالت مــع الجهــات والهيئــات 

المعنية.
ومــن جانبــه صــرح أحمد البنــا بأن جائزة ســمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة للعمل الخيري 
السادســة  نســختها  فــي  العطــاء،  ألهــل  وفــاًء 
ماهي إال امتداد إلنجازات ســمو الشــيخ خليفة 

بــن علــي آل خليفة في البــر والعطاء على مدى 
أحدى عشــر عاما منذ انطــالق جائزة االبن البار 

واالبنة البارة في العام 2008. 
وقــال” تشــجع الجائــزة على العمــل الخيري في 
مملكــة البحريــن وخارجها، وقد تركــت الجائزة 
أثــر عميــق فــي نفــوس المكرميــن، فهــي جائزة 
وتالمــس أعمــاق النفــس البشــرية ألنهــا تحــث 

على األعمال الخيرية التطوعية اإلنسانية”. 

وتابــع البنــا “تعتبــر جائــزة وفــاًء ألهــل العطــاء 
أحــدى المبــادرات المهمة في األعمــال الخيرية، 
فهــي تعــزز وتدعــم األعمــال الخيريــة، كمــا أكد 
البنا بأن االجتماعات لتنظيم النســخة السادسة 
مــن جائــزة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل 
العطــاء  ألهــل  وفــاًء  الخيــري  للعمــل  خليفــة 
2019م مســتمرة، ســواء مع اللجــان الفرعية أو 

مع الجهات المشاركة في التنظيم واإلعداد”. 

المنامة - بنا

المنامة - بنا

والســجل  الهويــة  إدارة  مديــر  قــال 
السكاني بهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيــة الشــيخ صبــاح بــن حمــد 
اإلجــراءات  إن مجموعــة  آل خليفــة 
الهيئــة  اتخذتهــا  التــي  التطويريــة 
معامــالت  مــن  عــدد  أكبــر  إلنجــاز 
لتعطيــل  تفاديــا  الهويــة  بطاقــة 
مصالــح المواطنيــن، نتــج عنهــا نمــو 
بنســبة %15 في المعامــالت المنجزة 
تحديــث  مجــال  فــي  للبحرينييــن 
بيانات الشريحة خالل الثالثة أسابيع 
صبــاح  الشــيخ  وأوضــح  الماضيــة. 
أنــه فــي ظــل اســتقبال الهيئــة ألعداد 
كبيــرة يوميــا مــن طلبــات المواطنين 

مراكــز  عمــل  قــرار  اســتحداث  جــاء 
ابتــداء  الســبت  يــوم  الهويــة  بطاقــة 
هــذا  ليكــون   ،2019 يوليــو   13 مــن 
اليــوم مختصا فقــط بتحديث بيانات 
الشــريحة للمواطنين، مســاهمة بذلك 

في إنجاز 1650 معاملة إضافية.

1650 معاملة إضافية لتحديث “الهوية”

الزنج - مجلس أمانة العاصمة

أمانــة  مجلــس  رئيــس  اجتمــع 
برئيــس  طــرادة  العاصمــة صالــح 
الجامعــة األهليــة منصــور العالــي 
الجامعــة؛  بمقــر  الماضــي  األحــد 
بيــن  التعــاون  ســبل  لمناقشــة 
لتنفيــذ  والمجلــس  الجامعــة 
الدراســات والبحــوث التــي تخدم 
محيــط  فــي  البلديــة  القضايــا 
محافظــة العاصمة.وصــرح طــرادة 
ســبل  فتــح  هــو  الزيــارة  هــدف  بــأن 
األهليــة  الجامعــة  بيــن  التعــاون 
القوانيــن  بعــض  لدراســة  والمجلــس 
والتشريعات البلدية والبيئة والقضايا 
والمواطنيــن  الوطــن  تهــم  والتــي 
فــي ســبيل إيجــاد حلــول قيمــة تفيد 

المجتمع البحريني. 
الجامعــة  بــأن  العالــي  أفــاد  وبــدوره، 
تنفيــذ  فــي  مؤهلــة  كــوادر  لديهــا 
أفــكار البحــوث العلميــة والتطبيقيــة 
مــن   100 يقــارب  مــا  لديهــم  وأن 
طلبــة  مــن  و300  الماجســتير  طلبــة 
فــي  ينخرطــون  ممــن  البكالوريــوس 
أن  كمــا  والدراســات.  البحــوث  عمــل 
هنــاك برنامــج الدكتوراه الــذي يعتمد 

أساسًا على البحث العلمي. 
وتــم االتفــاق علــى العمــل والتواصــل 
من أجل تفعيل التعاون في المجاالت 
المذكورة باســتخدام الموارد المتاحة 
وإدمــاج التقنية الذكية في المشــاريع 

والمبادرات المشتركة.

تعاون بين “أمانة العاصمة” و“األهلية”

محرر الشؤون المحلية

 الشيخ صباح بن حمد
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المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة نظــام الحمايــة الطرفيــة  اســتعرضت هيئــة 
المتقــدم المعتمــد للحكومة، خالل االجتماع الــدوري الرابع لصقور أمن المعلومات 
الــذي عقدتــه الهيئــة ممثلــة بــاإلدارة العامــة ألمــن المعلومــات، بحضــور 70 عضًوا 
مــن أعضــاء الفريــق مــن المختصيــن في أمــن وتقنيــة المعلومات يمثلــون 51 جهة 

حكومية وشبه حكومية.

 وأكــد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات 
والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية الشيخ سلمان بن محمد آل 
خليفة أن هذا االجتماع يأتي استجابة 

لتقنيــة  العليــا  اللجنــة  لتوجيهــات 
المعلومــات واالتصــاالت برئاســة نائــب 
الشــيخ  الــوزراء ســمو  رئيــس مجلــس 
محمــد بــن مبــارك آل خليفــة بضــرورة 
تعميــم التقنيــات الحديثــة لحماية أمن 
الحكوميــة،  الجهــات  علــى  المعلومــات 
أجــل  مــن  متكامــل  بشــكل  والعمــل 

التصدي ألي تهديدات تواجهها.
وأضــاف أن االجتمــاع يصــب فــي إطار 
خطــة الهيئــة لتطبيــق المعاييــر األمنية 
األساسية التي من شأنها تعزيز مستوى 

األمن في الشبكة الحكومية، من خالل 
تقليــل المخاطــر الســيبرانية المتزايــدة 
وأن  البحريــن،  مملكــة  تواجههــا  التــي 
خــالل  مــن  باســتمرار  تســعى  الهيئــة 
المســتوى  لتعزيــز  المختلفــة  جهودهــا 
واألنظمــة  التحتيــة  للبنــى  األمنــي 

والخدمات اإللكترونية الحكومية.

 تطــّرق االجتمــاع لتحديــد إطــار العمل 
المتقــدم  الطرفيــة  الحمايــة  لنظــام 
تطبيقــه،  وخطــة  للحكومــة  المعتمــد 
إلــى جانــب المتطلبــات واالحتياجــات 
الالزمــة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة 
الطريــق  تمهــد  أن  شــأنها  مــن  التــي 
لتطبيق النظام بشــكل سلســل وســريع، 

كمــا اســتعرض االجتماع خطــة تدريب 
موظفــي الحكومة على النظام الجديد، 
الحضــور  أســئلة  علــى  اإلجابــة  وتمــت 
حــول النظــام وتوضيــح االستفســارات 

فيما يلتبس حوله.
 جديــر بالذكــر أن مبــادرة صقــور أمــن 
كل  قيــام  حــول  تتمحــور  المعلومــات 

جهة حكومية بترشــيح موظفين لديها 
للمشــاركة فــي تلــك المبــادرة مــن أجــل 
إيجاد نوع من التنســيق والتعاون فيما 
بين مختلف الجهات الحكومية للكشف 
عــن أي محــاوالت اختــراق، والتصــدي 
لهــذه المحاوالت واحتــواء االختراقات 

بأسرع وقت ممكن.

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

تعميم نظام الحماية الطرفية على 51 جهة حكومية

حصر األضرار هندسيا وفنيا للبدء في صيانة منزل سار المحترق
رئيــس بلــدي الشــمالية يحــث الجهــات المعنية إلنهــاء اإلجــراءات لتقديــم الدعــم للمتضررين

عايــن رئيــس المجلس البلدي الشــمالي أحمد الكوهجي وعضــو مجلس النواب 
ســيدفالح وبمعيــة ممثــل عن مؤسســة الصنــدوق الخيري لمنطقة ســار وفريق 
قســم تنميــة المــدن والقــرى بالمجلــس البلــدي و المختصيــن بــإدارة التنميــة 
الحضريــة بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي منــزل 
بمجمــع 523 فــي منطقــة ســار والــذي تعــرض للحريــق يــوم الخميــس 25 يوليو 
2019 لالطمئنــان علــى أهلــه وســالمتهم حيــث أتــى الحريــق علــى شــقة بالدور 

األول من المنزل دون وقوع إصابات للسكان القاطنين.

الكوهجــي  تفقــد  الزيــارة،  وفــي 
وســيدفالح وممثل جمعية ســار بتفقد 
أحوال العائلــة لالطمئنان على أفرادها 
الحالــة  علــى  والوقــوف  المتضرريــن 
العامة للمنزل وطالبوا الفريق الموجود 
بالموقــع بحصــر األضــرار العامــة التــي 
بالــدور  الشــقة  مرافــق  اغلــب  طالــت 
الطارئــة  الحاجــات  ومتابعــة  األول، 

للعائلة.
والقــرى  المــدن  تنميــة  فريــق  وقــام 
إدارة  مــن  وفريــق  البلــدي  بالمجلــس 
بحصــر  بالــوزارة  الحضريــة  التنميــة 
فــي  للبــدء  وفنيــا  هندســيا  األضــرار 
إجــراءات الصيانــة واإلصــالح بأســرع 
وقت ممكن، و التي طالت جميع غرف 

ومرافق الشقة بالدور األول.
الدفــاع  بتعــاون  الكوهجــي  وأشــاد 
المدنــي وإدارة التنميــة الحضريــة فــي 

وزارة األشــغال على ســرعة االستجابة 
لمعاينــة األضــرار، كمــا حــث الكوهجي 

بإنهــاء  المعنيــة  الجهــات  جميــع 
اإلجراءات بأسرع ممكن لتقديم الدعم 

العائلــة  لعــودة  والعمــل  للمتضرريــن 
لمسكنهم في اسرع وقت ممكن.

تجمع الوحدة الوطنية

المنامة - وزارة الداخلية

المحرق - جمعية اإلصالح

فــي إطــار العمــل علــى تعزيــز الشــراكة المجتمعيــة، وترســيخ روح المواطنــة والقيم 
والثوابــت الوطنيــة األصيلــة، اســتقبلت األكاديميــة الملكية للشــرطة، طلبة عدد من 
المدارس المشــاركة في النشــاط الصيفي التابع لوزارة التربية والتعليم، في خطوة 
تعكس التعاون بين القطاعات الحكومية كأحد أسباب نجاح عمل البرامج الصيفية.

 وخــالل الزيــارة، اطلــع الطلبــة على عدد 
مســرح  منهــا  واألقســام،  المرافــق  مــن 
األكاديمية حيث تم عرض فيلم تسجيلي 
عــن تاريــخ األكاديميــة وإنجازاتهــا، كمــا 

زار الطلبــة المكتبــة العامــة لالطالع على 
وصالــة  العلميــة،  والمناقشــات  البحــوث 
الفنــون القتاليــة “الكيــك بوكســينغ” التي 

يمارس فيها النشاط الرياضي.

“أكاديمية الشرطة” تستقبل طلبة المدارس

دشــنت لجنــة األعمــال الخيريــة 
بجمعيــة اإلصــالح أخيــًرا حملــة 
األضاحــي لعــام 1440هـــ، حيــث 
علــى  األضاحــي  اللجنــة  تــوزع 
مملكــة  داخــل  المتعففــة  األســر 
يــد  بمــد  تقــوم  كمــا  البحريــن 
المســاعدة والدعم لفقراء العالم 
العربــي واإلســالمي وذلــك بعــد 
عمليــة  مــن  االكتفــاء  تحقيــق 

التوزيع داخل البحرين.
بشــكل  اللجنــة  وتســتهدف 
أساســي الــدول التــي تعاني من 
نقــص حــاد فــي الغــذاء ويعانــي 
ســوء  أمــراض  مــن  ســكانها 

التغذية.
صــرح بذلــك الرئيــس التنفيــذي 
للجنــة األعمــال الخيريــة محمــد 
ســيار، مضيًفــا أن اللجنــة توفــر 
األضحيــة داخل مملكة البحرين 
واألضاحــي  دينــاًرا   55 بقيمــة 
خارج المملكة بقيمة 30 ديناًرا.

“اإلصالح” تطلق 
حملة األضاحي

أشــاد تجمع الوحدة الوطنية باالســتجابة والتفاعل الســريع من ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة مــع شــكوى المواطنيــن بخصــوص تضخــم فواتيــر الكهرباء وأمــره لهيئة 
الكهرباء والماء باحتساب فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن األول ألشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير نفس 

الفترة العام الماضي إذا كانت أقل من السنة الحالية.

كمــا ثمن التجمع بتوجيهات ســمو ولي 
العهد لديــوان الرقابة المالية واإلدارية 
بالتحقيــق فــي آليــة احتســاب فواتيــر 
الكهربــاء والماء لكافة المشــتركين من 
المواطنين في مسكنهم األول واألفراد 
والمؤسســات، للتأكــد مــن عــدم وجــود 

خلل في النواحي الفنية واإلجرائية.
ويأمل تجمع الوحدة الوطنية أن تمثل 
توجيهــات ولي العهــد خطوة أولى في 
اتجــاه الحــل الجــذري الشــامل لقضيــة 
فواتيــر الكهربــاء التي باتــت تمثل همًا 
كبيــرًا للمواطــن البحرينــي وباألخــص 
محــدودي ومتوســطي الدخــل بجانب 
القطــاع  علــى  الزيــادات  تلــك  تأثيــر 

العقــاري والتجــاري بعد اكتمال مراحل 
األربــع  خــالل  التدريجــي  تطبيقهــا 

سنوات الماضية.
وأضــاف التجمــع في بيانــه “إن العدالة 
ليســت  المراجعــة  تكــون  أن  تقتضــي 

لبيتهــم  المواطنيــن  علــى  مقصــورة 
المراجعــة  تكــون  بــل  فحســب  األول 
المواطنيــن  مــن  المســتهلكين  لجميــع 
والمقيميــن عــن الفتــرات التــي طبقــت 
فيها وزارة الكهرباء والماء االحتســاب 
االحتســاب  وليــس  للشــرائح  اليومــي 
الشــهري للشــرائح، ولــذا يطالــب تجمع 
الصــدد  هــذا  فــي  الوطنيــة  الوحــدة 
الحكومــة بالعمــل على تحقيــق العدالة 
لنظــام  بالعــودة  المســتهلك  وحمايــة 
احتســاب االستهالك الشــهري للشرائح 
وتعويض المستهلكين عن المبالغ التي 
أخــذت منهــم بغيــر حــقٍّ منذ احتســاب 

االستهالك اليومي”.

“تجمع الوحدة” يشيد باستجابة سمو ولي العهد لشكاوى المواطنين

مطالبة “الكهرباء” بنظام االستهالك الشهري للشرائح

العدالة تقتضي 
أن تكون المراجعة 

ليست مقصورة على 
المواطنين لبيتهم األول 
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في ســابقة غير مســبوقة، نقضت الهيئة العامة ميثاق توظيف 80 مواطًنا بعد أن عّشــمتهم بالعمل عليها كموظفين رســميين بعقود 
دائمة في الهيئة، عقب اجتيازهم لجميع آليات وإجراءات التوظيف.

أن  بعــد  للغــدر  تعرضــوا  أنهــم  وأفــادوا   
اجتــازوا كافــة مراحل التوظيــف قبل عام 
وخاطبتهــم بضرورة ترك وظائفهم إال أنها 
لــم تلتــزم بتوظيفهم علــى رأس وظائفهم 
فــي الهيئة، رغم اجتيازهم كافة إجراءات 
التوظيــف بمــا فيهــا البصمــات، والفحــص 
الهيئــة  مــن  إشــعار  واســتالمهم  الطبــي 
بضــرورة تــرك وظائفهم الســابقة ليتســنى 
لهم الدوام بوظائفهم الجديدة في الهيئة.

 وعلــى ذات الصعيــد أعلنــت النائــب زينب 
عبداألمير لـ”البالد” أن لديها كشــوفات إلى 
مجموعــة تصــل إلــى 80 مواطًنــا غــدرت 

بعــد  وذلــك  والمــاء،  الكهربــاء  هيئــة  بهــم 
جميعهــا  التوظيــف  مراحــل  اجتــازوا  أن 
قبــل  الســابقة  وظائفهــم  مــن  واســتقالوا 
نحــو عام ولم تــف الهيئة بوعودها األدبية 

واألخالقية والقانونية بتوظيفهم.
 وأشــارت إلى أن بعض هــؤالء المغدورين 
كانوا يشــغرون وظائف في شــركات قوية 
كشــركة ألمنيوم البحرين )ألبا( ومؤسسات 
عريقــة، واليــوم هــم معلقــون ليــس لديهم 
المقدرة للرجوع لوظائف القديمة، والهيئة 

غدرت بهم ولم توظفهم لحد اآلن.
وأفــادت “إن هيئــة الكهربــاء والماء قامت 

عبــر فتــرات تصــل إلى ســنة بخنــق أحالم 
عــدد مــن المواطنيــن بإكمــال إجراءاتهــم 
التوظيفيــة ومــن ثم تخلــت عنهم من غير 

أي سبب أو مبرر مفهوم”.
قيادتنــا  انتهجــت  األزل  “منــذ  وقالــت   
الرشــيدة الحكم الســديد فــي إدارة الدولة 
والمواطنين، وأنا باســم هؤالء المواطنين 
هــذا  عــن  االنفــالت  بعــدم  الهيئــة  أطالــب 
بواجبهــا  االلتــزام  خــالل  مــن  الطريــق 

تجاههم”.
 وتابعــت “تظليل آمال المواطنين بوهمهم 
باختيارهم للتوظيف سواء بالقطاع العام 

أو الخــاص ومــن ثــم الــزج بهم فــي دوامة 
الغمــوض يصنف على أنــه خداع واحتيال 
ذلــك”،  عــن  المســؤول  محاســبة  ويجــب 
مشيرة إلى أن ما يحدث هو تالعب بآمال 
المواطنيــن وأحالمهم ومصائرهم، حاالت 
عديــدة لموظفيــن ســابقين اســتقالوا قبــل 
عــام مــن أجــل توقيــع عقــد توظيــف فــي 
عملهــم  والمــاء فخســروا  الكهربــاء  هيئــة 
الســابق ولم يتم توظيفهــم حتى اآلن في 

هيئة الكهرباء والماء.
 واســتغربت النائبة زينــب عبداألمير قيام 
هيئــة الكهربــاء والمــاء بإكمــال إجــراءات 
توظيــف عشــرات المواطنيــن وتوقيعهــم 
علــى العقود وتركهم لعملهم الســابق، ومن 

ثم التخلي عنهم من غير أي سبب أو مبرر 
مفهوم. 

وكان النائب يوســف زينل كشــف في لقاء 
أجرته مع “البالد” عن حاجة هيئة الكهرباء 
والمــاء ألكثــر مــن 100 شــخص يحملــون 

مؤهل الدبلوم في تخصص الكهرباء.
 وأضــاف “جــاء ذلــك، أثنــاء اللقــاء الــذي 
جمعنــي والعضــو البلدي عبدهللا القبيســي 
والمــاء  الكهربــاء  شــؤون  وزيــر  مــع 
التنفيــذي  والرئيــس  ميــرزا  عبدالحســين 
لهيئــة الكهربــاء والمــاء الشــيخ نــواف بــن 
إلــى أن  إبراهيــم آل خليفــة، ونــوه زينــل 
الــوزارة أكــدت أنهــا فــي طور اإلعــالن عن 
ذلــك”، مؤكــًدا أن الهيئــة ذكــرت أيضــا أنها 

على وشــك االنتهاء من توظيف ما ال يقل 
عــن 200 بحرينــي فــي وظائــف جلها فني 

في هيئة الكهرباء والماء.

“الكهرباء” تتراجع عن توظيف 80 بحرينيا
األمــر تصحيح  مــن  ــد  ــ والب لــديــنــا  ــاء  ــمـ األسـ ــات  ــوف ــش ك لــــــ”^”:  ــر  ــي ــداألم ــب ع

 علوي الموسوي

زينب عبداألمير

التصدي 
ا ألي  إلكترونّيً

تهديدات 
محتملة

محرر الشؤون المحلية

رئيس المجلس البلدي الشمالي وعضو مجلس النواب للدائرة الخامسة وممثل صندوق سار الخيري يعاينون المنزل المحترق بمنطقة سار



 ذكرت محكمة التمييز أن قضاءها شّيد وجوب تناسب الجزاء الموقع على 
المخالف مع الذنب اإلداري، وبأال يشوب الجزاء غلو وإمعان في الشدة.

وقــّررت المحكمــة –فــي غرفــة المشــورة- عــدم قبــول طعــن الهيئــة الوطنيــة 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا( ضد صيدالني.

وخففت محكمة القانون عقوبات قاسية نطقت بها محاكم الموضوع.

القصة

وبدايــة القصــة مــع قرارات اتخذتها اللجنة التأديبية بـــ “نهرا” ضد الصيدالني، 
وهــي إلغــاء ترخيــص دكتــور صيدالني عــن مزاولة مهنــة الصيدلية، وشــطب 

اسمه من السجالت، وغلق الصيدلية لمدة سنة.
وســبب القــرارات الثالثــة مزاعــم الهيئة بــأن الصيدالني اســتورد حقًنــا طبية، 

واالمتناع عن تمكين مفتشي “نهرا” من االطالع على فواتير بيع الحقن.
طعن الصيدالني بمحكمة أول درجة وأيدت المحكمة اإلدارية قرار “نهرا”.

الحكــم  الصيدالنــي  ونقــض 
العليــا  االســتئناف  بمحكمــة 
المدنيــة، وأيــدت المحكمــة غلق 
الصيدليــة، لكنهــا رفضــت إلغــاء 
ترخيصه وشطبه من السجالت.

لجــأت “نهــرا” لمحكمــة التمييــز. 
غرفــة  فــي  المحكمــة  قــررت 

المشورة عدم قبول الطعن.
بــأن  مبــدأ  المحكمــة  وأرســت 
الجزاء اإلداري البد أن يتناســب 
مــع الذنــب اإلداري، إذا اختلــت 
هــذه المعادلــة نكــون بصــدد مــا 
العقــاب،  فــي  بمغــاالة  يســمى 
باطــالً،  اإلداري  القــرار  ويكــون 
وعرضة لإللغاء من القضاء عند 

الطعن عليه.

الغلو واإلمعان

المحكمــة أن قضاءهــا  وذكــرت 
شــيد وجــوب تناســب الجــزاء الموقع علــى المخالف مــع الذنــب اإلداري، وبأال 

يشوب الجزاء غلو وإمعان في الشدة.
وذكــرت المحكمــة بــأن الجمــع بيــن جــزاء غلــق الصيدليــة لمــدة ســنة وإلغــاء 
ترخيص مزاولة المهنة للصيدالني وشــطب اســمه من ســجالت الهيئة ينطوي 
على مجاوزة لحد التناسب بين الذنب اإلداري والجزاء وشابه الغلو الظاهر.

ا عن  ولفتت المحكمة أنه لم يثبت من األوراق سبق مجازاة الصيدالني تأديبيًّ
مخالفات مماثلة.

المنطوق

قــّررت المحكمــة –فــي غرفــة المشــورة- عــدم قبول الطعــن، وألزمــت الطاعنة 
المصروفات و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة الكفالة.

لتناسب جزاء المخالف مع ذنبه وال مغاالة بالعقاب
ــزاء ــدة الجـ ــوا بشـ ــرا”: ال تمعنـ ــد “نهـ ــز” ضـ ــورة التمييـ ــا لــــ “مشـ ــر حكًمـ “^” تنشـ

قــّدم المحامــي إســام غنيــم إيضاحــا قانونيــا عــن معنــى حكــم محكمة 
التمييــز بشــأن وجــوب تناســب الجــزاء الموقع علــى المخالف مــع الذنب 
اإلداري، وبــأال يشــوب الجــزاء غلو وإمعان في الشــدة. وفيما يأتي نص 

اإليضاح:

المشــرع  أن  صحيًحــا  كان  إن 
اإلدارة  جهــة  منــح  قــد  البحرينــي 
الحق في توقيع عدد من الجزاءات 
وإن  الموظفيــن  علــى  التأديبيــة 
كانت نصوص القانون أيًضا السيما 
المنظمــة لمهنتــي الطــب والصيدلة 
لم تتضمــن إلزاًما على جهة اإلدارة 
باتبــاع ترتيــب معين عنــد توقيعها 

نــص  التــي  التأديبيــة  للجــزاءات 
عليهــا المشــرع إال أن ما تقدم ذكره 
ال يعني إطالق ســلطة جهة اإلدارة 
فــي توقيع ما تشــاء مــن الجزاءات 

على المخالفين.
أن  البــد  الجــزاء  أن  ذلــك  علــة 
وأن  اإلداري  الذنــب  مــع  يتناســب 
يكون الجــزاء التأديبي عاداًل خالًيا 

من اإلســراف في الشدة أو اإلمعان 
في الرأفة.

إن جــزاء الفصــل تحديــًدا ال تلجــأ 
إن  إال  اإلدارة  جهــة  توقيعــه  إلــى 
كانــت المخالفــة خطيــرة أو كانــت 
حالــة المخالــف ال يرجــى تحســنها 

وميؤوس منها.
الجهــة  علــى  واقــع  التــزام  ثمــة 
اإلداريــة قبــل الشــروع فــي إصــدار 
الجــزاء  بتوقيــع  اإلداري  القــرار 
التأديبــي، مناطه تمحيــص وتفنيد 
الواقعــة محــل التحقيــق تمحيًصــا 
دقيًقــا جلًيــا ومن ثــم تقديــر مقدار 

المخالفــة  جســامة  ومــدى  وكــم 
الحاصلــة لنصــوص القانــون؛ وذلك 
الجــزاء  إلــى  انتهــاًء  للوصــول 
تلــك  مــع  والمتســق  المناســب 
المخالفــة دون غلــو منهــا أو مبالغــة 

في توقيع الجزاء.

اإلداريــة  الجهــة  اســتعمال  أن  أي 
لســلطتها في تقدير الجزاء اإلداري 
البــد أن يكــون متســًقا مــع جســامة 
الذنــب اإلداري فــإن شــاب تقديرها 
غلــو بحيث أضحى الجــزاء الموقع 
منهــا علــى المخالــف غيــر مالئــم أو 
متوائــم مــع مقــدار المخالفــة تكون 
بذلــك جهة اإلدارة قد تعســفت في 
تطبيــق نصــوص القانــون وهــو مــا 
اســتقر عليــه قضاء المحاكــم العليا 
محكمــة  ومنهــا  الــدول  كافــة  فــي 

التمييز البحرينية.

عقاب المخالفين دون إسراف بالشدة أو إمعان بالرأفة

إسالم غنيم

06local@albiladpress.com
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راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية
المحامي غنيم 

يقدم إيضاحا 
قانونيا عن حكم 
“مشورة التمييز”

“نهرا” عاقبت 
صيدالنيا بإلغاء 

ترخيصه وشطبه 
وغلق صيدليته

“االستئناف” أّيدت 
غلق الصيدلية 
ورفضت إلغاء 

ترخيصه وشطبه

المنامة - نهرا

أعلنــت الهيئــة الوطنية لتنظيم المهــن والخدمات الصحية )نهرا( أمس 
عن إغاق إحدى الصيدليات الخاصة لمدة عام كامل وأوقفت مديرها 
عــن مزاولــة المهن لســنة كاملــة لمخالفتهم أصول المهنــة عبر بيع دواء 
“الريكا” من دون وصفة طبية وأغلى من السعر المحدد من قبل الهيئة.

وبينــت الهيئــة أنها قامــت بإجراء 
هــذه  بشــأن  وتفتيــش  تحقيــق 
المخالفــة، وتــم تحويــل الصيدلية 
ومديرها إلى اللجنة التأديبية في 
الهيئــة، واتخذت هــذه اإلجراءات 
بعد التحقيق مع الصيدلية وثبوت 
مخالفــات  مــن  إليهــا  نســب  مــا 
للقوانيــن واألنظمــة المطبقــة فــي 
هذا الشــأن، وبعد اعتماد المجلس 

األعلى للصحة للقرار التأديبي.
بعمــل  تقــوم  الهيئــة  أّن  يذكــر 

زيارات تفتيشية وروتينية لجميع 
الصيدليــات؛ للتأكــد مــن التزامهــا 
باالشــتراطات الــواردة في قانون 
الصيدليــة واشــتراطات التخزيــن 
والبيــع ومراقبــة األدوية المخدرة 
واألدويــة تحت الرقابــة، ومقارنة 
بكميــة  صرفــت  التــي  الوصفــات 
األدوية الموجودة، وكذلك التأكد 
مــن  المحــدد  الســعر  صحــة  مــن 
الخليجــي  الســعر  بحســب  الهيئــة 

للدواء.

إغالق صيدلية باعت “الريكا” 
دون وصفة وبسعر مرتفع



ضبط 2870 قرص مؤثر عقلي بعلبتي “آجار”
بمحتوياتـــه يعلـــم  وال  الكيـــس  ســـلمه  جـــاره  أن  يدعـــي  المتهـــم 

أمــرت المحكمة الكبــرى الجنائية األولى 
بنــدب محــام لشــاب يعمــل في مؤسســة 
بــاده  مــن  للمملكــة  حضــر  تجاريــة، 
وبحوزته في أمتعته كمية من األقراص 
 2870 عددهــا  بلــغ  عقليــا،  المؤثــرة 
قرصــا، كان قــد خبأهــا فــي علبــة “آجــار 
كشــف  دون  تهريبهــا  محــاوال  مانجــو” 
أمــره، وقــررت تأجيل القضية لجلســة 5 
أغســطس الجــاري، كمــا أمرت باســتمرار 

حبسه لحين الجلسة المقبلة.
وتتمثل تفاصيل القضية حســبما جاءت 
المتهــم  أن  فــي  بهــا،  الخــاص  بالملــف 
)فــي أواخــر العشــرينات مــن عمــره( تــم 
ضبطــه حال وصوله إلــى مطار البحرين 
الدولــي بشــهر مايــو الماضــي قادمــا مــن 
بــاده، ولدى تمرير حقيبة مابســه على 

جهــاز الكشــف باألشــعة الســينية، لوحظ 
وجــود أجســام غريبة داخــل علبتين من 
حقيبتــه  تفتيــش  وأثنــاء  الباســتيك. 
علبتيــن  علــى  فيهــا  عثــر  دقيــق  بشــكل 
باســتيكيتين تحويــان معجــون “آجــار 
المانجــو” ملفوفيــن بنايلــون أزرق اللــون 
وبشريط الصق شفاف اللون، وبفتحهما 
تبيــن احتوائهما علــى 2870 قرصا طبيا 
يعتقــد أنهم مــن المؤثــرات العقلية، وبلغ 

إجمالي وزنها 280.9 جرام.
وخــال التحقيــق مع الشــاب اعترف بما 
نســب إليــه مــن حيــازة لتلــك العلبتيــن، 
لكنــه أنكر أيــة عاقة له بتلــك األقراص، 
إذ إنــه لــم يكــن يعلــم بمــا تحتويانــه من 
أقراص مؤثرة على العقل، وأحد جيرانه 
فــي باده حضــر إليه قبل مغــادرة باده 

وحضوره للبحرين، وهو من سلمه كيسا 
يحتــوي علــى بعض األغــراض طالبا منه 
توصيلهم إلى زوج ابنته الذي يعمل في 
المملكــة، وعندمــا ســأله عــن محتويــات 
الكيس قال له جاره إن به مابس عبارة 
عــن “فانيلتيــن” وســروالين، فأخذه منه، 
وأعطــاه رقــم هاتــف زوج ابنتــه، إال أنــه 

عندمــا حاول االتصــال بذلك الرقم تبين 
أنه غير مستعمل.

فأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى 
 ،2019 مايــو   7 بتاريــخ  أنــه  اعتبــار 
العقلــي  المؤثــر  االتجــار  بقصــد  جلــب 
األحــوال  غيــر  فــي  “الميتامفيتاميــن” 

المرخص بها قانونا.

المنامة - وزارة الداخلية

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية )بصفتها االســتئنافية( اســتئناف مدان بارتكاب واقعة تجمهر واالعتداء على دورية شــرطة في 
منطقة الدراز بواسطة عبوات “المولوتوف”، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه من اتهامات.

وتتحصــل الواقعة حســبما ورد في الباغ 
الــوارد للنيابــة العامة مــن أن مجموعة من 
الخارجين على القانون خرجوا في تجمهر 
بمنطقة الدراز واعتدوا على دورية شرطة 
متمركــزة فــي المنطقــة بواســطة العبــوات 

الحارقة المشتعلة “المولوتوف”.
وبعمــل مــازم أول التحريات عــن الواقعة 
للكشــف عن المشــاركين فيها، أسفرت عبر 
مصــادره الســرية الموثوقة عن اشــتراك 3 
متهميــن فيهــا، وتمكــن مــن القبــض عليهم 
جميعــا، والذيــن اعترفــوا خــال التحقيــق 
معهــم بمعرفــة النيابــة العامــة بمشــاركتهم 

في ارتكابها.
واعتــرف المتهــم األول أنه التقــى بالمتهم 
الثانــي عنــد أحــد المآتم، والــذي طلب منه 
التجمع بالقرب من منطقة معروفة بالدراز 

للهجــوم  الجبــال”؛  “وراء  محليــا  تســمى 
علــى الدوريــة األمنيــة، فوافــق، وبالفعــل 
حضــر فــي الموعــد المحــدد حيــث شــاهد 
مجموعــة من األشــخاص تعرف من بينهم 
علــى المتهمين الثانــي والثالث، كما الحظ 
حيازتهــم لمجموعــة من العبــوات الحارقة 

“المولوتوف”.
وأوضــح أن المتهــم الثانــي ســلمه إحــدى 
تلــك العبــوات الحارقــة، ومــن ثــم توجهوا 
ناحيــة الدوريــة األمنيــة - المتعــدى عليهــا 
- وقامــوا بإلقاء جميع تلك “المولوتوفات” 

باتجاهها والذوا بالفرار.
فــي حيــن قــرر المتهمــان بصحــة مــا ورد 
وأفــادا  األول،  المتهــم  اعترافــات  فــي 
مــا  الواقعــة وبمضمــون  فــي  بمشــاركتهما 

ذكره المتهم األول أيضا.

لــذا أحالتهــم النيابة العامــة للمحاكمة على 
اعتبار أنهم بتاريخ 6 ســبتمبر 2018، أوال: 
اشــتركوا فــي تجمهــر مؤلــف مــن أكثر من 
5 أشــخاص الغــرض منــه اإلخــال باألمــن 
وأموالهــم  النــاس  حيــاة  وتعريــض  العــام 
عبــوات  وأحــرزوا  حــازوا  ثانيــا:  للخطــر، 
حارقــة “مولوتــوف” بقصــد اســتعمالها في 
اإلخــال باألمــن العام، وقضــت بمعاقبتهم 
جميعــا بحبــس كل منهم لمدة 6 أشــهر عن 
التهمتيــن، وقــدرت كفالة 200 دينار لوقف 
التنفيذ لحين االســتئناف، وهو ما لم يقبل 
بــه المتهم الثاني فطعن عليه باالســتئناف 
المذكــورة  المحكمــة  وانتهــت  الماثــل، 
أعــاه إلــى القضــاء بقبــول الطعــن شــكا 
الحكــم  وتأييــد  برفضــه  الموضــوع  وفــي 

المستأنف.

العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  رعايــة  تحــت 
افتتحــت  الجنائيــة،  واألدلــة  للمباحــث 
اإلدارة معرضــا توعويــا في مجمع اإلنماء 
بالرفــاع بمناســبة اليوم العالمــي لمكافحة 
 30 يوافــق  والــذي  باألشــخاص  االتجــار 

يوليو من كل عام.
وأكــد مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحــث 
واألدلــة الجنائية أن المعــرض يأتي ضمن 

برامــج االحتفال باليــوم العالمي لمكافحة 
إبــراز  أجــل  مــن  باألشــخاص  االتجــار 
الجهــود التــي قامــت بهــا مملكــة البحرين 
أهلهــا  ممــا  الجريمــة  تلــك  مكافحــة  فــي 
الحتــال مكانــة مرموقــة علــى المســتوى 
الدولــي حســب تصنيــف وزارة الخارجية 
مــدار عاميــن متتالييــن  علــى  األمريكيــة 
2018 و 2019 وأصبحــت تجربــة المملكة 

فــي هــذا المجــال رائــدة علــى المســتوى 
الدولي.

ويشــتمل المعــرض الذي سيســتمر لمدة 3 
أيام، على أقســام توعوية وكذلك لوحات 
تبــرز أهــم الجهــود التــي بذلتهــا المملكــة 
فــي مكافحــة تلك الجريمة كمــا تم توزيع 
هدايــا تذكارية ومطبوعــات توعوية على 

الجمهور.

تجمهروا لغرض اإلخــال باألمن العام وتعريض حياة النــاس وأموالهم للخطر

يستمر 3 أيام ويضم أقساما توعوية ولوحات تبرز جهود المملكة

6 أشهر لشاب تعدى وآخرون على دورية بـ “المولوتوفات”

معرض توعوي لمكافحة االتجار باألشخاص

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية األولى في محاكمة شاب في أواخر العشرينات من عمره، متهم باالعتداء على سالمة جسم آخر 
بالضرب واللكم والتســبب له بعاهة مســتديمة بكســر في إصبع الخنصر والســبب اختالفهما حول أحقية المرور بالطريق، وأمرت 

بندب محام له عن طريق وزارة العدل، وأرجأت القضية لجلسة 21 أغسطس الجاري، مع األمر بحبسه لحين الجلسة القادمة.

 وجــاء فــي البــاغ المقدم مــن المجني 
عليــه أنه في يوم الواقعة الحاصلة في 
 2:30 الســاعة  وبحوالــي   2017 العــام 
صباًحــا بمنطقــة القضيبيــة، وأثنــاء مــا 
الشــوارع،  بأحــد  ســيارته  يقــود  كان 
اعترضــت طريقــه ســيارة كانــت تســير 
“رونــق ســايد”  المعاكــس  االتجــاه  فــي 
مواصلــة  مــن  قائدهــا  يمنعــه  وكان 
طريقــه، فأعطاه إشــارة بيده بأن يرجع 
للخلــف، إال أن المتهــم نــزل من ســيارته 
وقــام بالصــراخ عليــه، وقال له )شــفيك 

إنت( وألفاظ أخرى.
 وأضاف أن المتهم حضر له راجاً وقام 

بفتح باب سيارته وأخرجه منها ودفعه 
وأســقطه علــى األرض، واعتــدى عليــه 
باللكــم على وجهه مرتيــن أثناء ما كان 
ملقى على األرض، مبيًنا أنه كان يرتدي 
فــي يده “رنق بوكس”، كما اعتدى عليه 
بالــركل فــي أماكــن متفرقة من جســده 
ووضــع رجلــه علــى رأســه، وأن إحــدى 
الركات أصابت يده اليســرى ما تسبب 

في كسر إصبع الخنصر فيها.
المتهــم إال حيــن حضــرت  ولــم يتركــه 
مجموعة من األشخاص وفكوا الشجار 
بينهمــا، والذ المتهــم بالهــرب لجهــة غير 
توّجــه  أن  إال  منــه  كان  فمــا  معلومــة، 

لإلباغ عنه لدى مركز الشرطة.
 وفــي المركــز تم عــرض صورة صاحب 
الســيارة على المجني عليه، والذي نفى 
أن يكــون هو من اعتدى عليه، وبعرض 
صــورة أخرى من ضمنهــا صورة المتهم 
قــام  مــن  هــو  أنــه  وأكــد  عليــه  تعــرف 

باالعتداء عليه.
خــال  أنكــر  المتهــم  علــى  وبالقبــض   
التحقيــق معه ما نســب إليــه، وقّرر بأنه 
فندقيــن  مــن  بالقــرب  ســيارته  أوقــف 
أمــن،  حــارس  بصفتــه  فيهمــا  يعمــل 
مــن  للمغــادرة  ســيارته  ركــب  وعندمــا 
بطريــق  عليــه  المجنــي  حضــر  العمــل 

معاكــس وكان بحالة ســكر ويطلب منه 
الرجــوع، فمــا كان منــه إال أن طلــب من 
المبّلــغ الرجوع كونه حضــر من االتجاه 

المعاكس.
ســيارته  مــن  نــزل  المبّلــغ  بــأن  وأفــاد   
وهــو بحالــة عصبيــة، وكان حامــاً فــي 
يــده ســكين، فنــزل هــو اآلخر واشــتبكا 
الســكين  أخــذ  مــن  تمّكــن  حتــى  مًعــا، 
مــن يــده، وواصــا االعتــداء كل منهمــا 

علــى اآلخــر، مؤكــًدا أن المجنــي عليــه 
ضربــه عــدة لكمــات على وجهــه وبطنه 
وصــدره، حتى حضر مديــره في العمل 
ورجــل أمن آخر زميله أيًضا في العمل، 

واللذان تمكنا من تفرقتهما.
 وأضاف أنه وبعد حوالي نصف ساعة، 
ســمع أن المجنــي عليــه حضــر للفنــدق 
فــي  آخريــن،  أشــخاص   8 وبرفقتــه 
محاولــة منهم لمواصلــة االعتداء عليه 
بالضرب، وعلى حّد علمه أن أحد رجال 
األمــن بالفنــدق تفاهم مــع المبلِّغ، إال أن 

األخير قام بتقديم شكوى ضده.
 فأحالتــه النيابة العامــة للمحاكمة على 
اعتبــار أنــه بتاريــخ 27 أكتوبــر 2017، 
المجنــي  جســم  ســامة  علــى  اعتــدى 
عليــه فأحــدث به اإلصابــات الموصوفة 
بالتقريــر الطبــي الشــرعي وقــد أفضــى 

االعتداء إلى تخلف عاهة مستديمة به 
دون أن يقصــد إحداثها بأن قام المتهم 
بــركل يده اليســرى بعدما وجــه له عدة 
لكمات على وجهه ورأسه مما أحدث به 
تشــوًها في يســار الوجه وبــروز عظمي 

إلصبع الخنصر األيسر.
الجديــر بالذكــر أن صحيفــة أســبقيات 
9 صفحــات،  فــي  التــي وردت  المتهــم 
تحتــوي علــى 48 أســبقية وباًغا ضده، 
وأحــكام  اتهامــات  العظمــى  غالبيتهــم 
صــدرت ضــده العتدائــه علــى ســامة 
جســم الغيــر، فضــاً عــن جرائــم أخــرى 
مثــل تعاطــي المواد المخــدرة، والقذف 
اســتعمال  وإســاءة  العلنــي،  والســب 
والســرقة،  بســاح،  والتهديــد  الهاتــف، 
والســرقة باإلكــراه، وإتــاف ممتلــكات 

الغير وضرب موظف عام.

شاب يضرب آخر لرفضه إفساح المجال له للمرور
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

متهم يضرب شرطيا بدورية محاوال الهرب
ــة ــرط ــش ــاف مـــن ال ــط ــت ــاخ ــة تـــعـــّرضـــه ل ــم ــك ــح ــم ادعـــــى أمـــــام ال

حبست المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهما حاول الهرب من قبضة أفراد شرطة بعدما اعتدى على أحدهم بالضرب، 
مدعيــا أنــه كان يعتقــد أنهــم يختطفونــه وأنهــم ليســوا شــرطة حقيقيين، علــى الرغم من أنهــم كانوا بمالبس عســكرية 

والسيارة التي كان فيها دورية أمنية للشرطة، وذلك لمدة سنة واحدة مراعاة لظروفه؛ كونه أجنبيا عن البالد.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمها 
ونظــرا  للعقوبــة  تقديرهــا  عنــد  إنهــا 
لظــروف المتهــم، فإنها أخذته بقســط 
مــن الرأفة بمــا تخوله لها المــادة )72( 

من قانون العقوبات.
وجاء في حكم المحكمة أن التفاصيل 
تتحصل فيما أبلغ به شرطيان كانا قد 
جلبــا المتهم إلى مركز شــرطة البديع؛ 
بهــدف إيصاله إلــى عيادة األمن العام 
بــوزارة الداخليــة، للكشــف عليه ومن 
ثم إعادته مجددا إلى مركز الشــرطة؛ 
علــى  توقيفــه  إجــراءات  الســتكمال 

ذمة قضية أخرى.
وأفــادا بأنه وأثناء وجودهما بســيارة 

الشــرطة علــى شــارع الشــيخ خليفــة 
بالقرب مــن منطقة بوري، قفز المتهم 
المقعــد  إلــى  الخلفــي  المقعــد  مــن 
األمامــي، وحــاول الشــرطي المجنــي 
المتهــم  لكــن  عليــه،  الســيطرة  عليــه 
بــادره بالضــرب بكلتا يديــه على عين 

الشرطي المصاب.
علــى  الســيطرة  مــن  تمكنــا  لكنهمــا 
المتهــم وانــزاله مــن ســيارة الدوريــة، 
والــذي لم يتوقــف عــن المقاومة، كما 
ركل بــاب الدوريــة بقــوة وأحــدث بــه 

بعض التلفيات.
وعنــد التحقيــق مــع المتهــم بمعرفــة 
النيابــة العامة، اعترف بما نســب إليه 

مــن اتهــام، إال أنــه حــاول التملص من 
االتهام بدعوى أنه كان يعتقد تعرضه 
لاختطــاف مــن قبل الشــرطيين وأن 
الســيارة ليست دورية شــرطة وأنهما 
ليســا مــن أفــراد الشــرطة، مبينــا أنــه 
سألهما عما إذا كانا شرطيين فعا من 
عدمــه عندمــا ظــن بعمليــة اختطافــه 
حسبما يدعي، لكنهما لم يقدما له أية 
إجابــة ســوى القــول “أصبــر”، وعندها 
تأكد حســب ادعاؤه أنــه مختطف لذا 

فقد حاول الهرب منهما.
معنــى  تفســير  مــن  يتمكــن  لــم  لكنــه 
وجــوده فــي ســيارة دورية للشــرطة، 
عنــد ســؤاله عــن نــوع الســيارة التــي 

كان فيهــا، موضحــا أنهــا كانت بالفعل 
تحمــل لوحــات وزارة الداخليــة وأن 
كانــا  بالســيارة  معــه  الموجوديــن 

يرتديان مابس وزارة الداخلية. 
وثبــت للمحكمــة أن المتهــم بتاريخ 4 

أبريل 2019، ارتكب اآلتي:
جســم  ســامة  علــى  اعتــدى  أوال: 
الشــرطي المجنــي عليه أثنــاء تأديته 
بضربــه  قــام  بــأن  عملــه،  لواجــب 
بواســطة يديــه االثنتيــن علــى عينــه، 
الموصوفــة  اإلصابــات  بــه  وأحــدث 
فعــل  يفــض  ولــم  الطبــي،  بالتقريــر 
االعتــداء إلــى مرضــه أو عجــزه عــن 
القيــام بأعمال الشــخصية لمــدة تزيد 

عن 20 يوما.
ثانيــا: أتلــف عمــدا جــزء من الســيارة 

المملوكة لوزارة الداخلية.

اعتدى عليه 
بـ “رنق بوكس” 
وأصابه بعاهة 

مستديمة

المنامة - وزارة الخارجية

القصــف  بشــدة  الخارجيــة  وزارة  دانــت 
الصاروخــي الــذي اســتهدف معســكر الجاء 
في منطقة البريقة، والهجمات اإلرهابية ضد 
مركــز للشــرطة في مدينة عــدن بالجمهورية 
وإصابــة  مقتــل  إلــى  أدى  ممــا  اليمنيــة، 
العشــرات من األشــخاص، معربة عن خالص 
التعــازي والمواســاة ألهالــي وذوي الضحايا، 
وتمنياتها بالشــفاء العاجــل لجميع المصابين 
جراء األعمال اإلرهابية اإلجرامية المتكررة 
التــي ترتكبهــا ميلشــيات الحوثــي االنقابية 
المدعومــة مــن إيران و الجماعــات اإلرهابية 
األخــرى، والتي تعكــس اإلصرار على زعزعة 

الجهــود  كافــة  وعرقلــة  واالســتقرار  األمــن 
الهادفــة إلحال الســام بالجمهورية اليمنية 

الشقيقة.
البحريــن  مملكــة  موقــف  الــوزارة  وأكــدت 
اليمــن،  فــي  الشــرعية  للحكومــة  الداعــم 
وجهودها الرامية للتوصل إلى حل سياســي 
يســتند للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس 
األمــن ذات الصلــة وخاصة القرار رقم 2216 
)2015(، وبمــا ينهــي كافة أشــكال التدخات 
الخارجيــة التــي تهدد وحدة اليمن وســامة 

أراضيه.

الخارجية تدين اإلرهاب الحوثي

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اســتقبلت رئيــس المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ماريــا خــوري 
رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، محمد الزرقاني بمقر المؤسســة 

الوطنية في ضاحية السيف. 

التعــاون  ســبل  اســتعراض  وتــم 
وحمايــة  تعزيــز  وســبل  المشــترك 
إلــى  وتطويرهــا  اإلنســان  حقــوق 
المســتوى الــذي يرقى إلــى التناغم 
الدوليــة.  المواثيــق والصكــوك  مــع 
ولفــت رئيس المؤسســة إلــى الدور 
الــذي تلعبه المؤسســة الوطنية من 
خال فرعها في مركز خدمة ودعم 
العمالــة الوافــدة باللجنــة الوطنيــة 
باألشــخاص،  االتجــار  لمكافحــة 

مــع أهميــة تعريــف المقيميــن فــي 
المملكــة بحقوقهم وذلك من خال 
فــي  بالمؤسســة  المنــوط  الــدور 
قانون إنشــاءها.  وأعــرب الزرقاني 
عــن تقديــره للجهــود الكبيــرة التــي 
تبذلهــا المؤسســة الوطنيــة لتعزيــز 
وحماية حقوق اإلنســان في مملكة 
التعــاون  تعزيــز  متمنيــا  البحريــن، 
األهــداف  كل  لتحقيــق  والتنســيق 

والتطلعات المنشودة.

تعزيز التعاون مع “الدولية للهجرة”
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لتشييد مركز مدينة خليفة الصحي

تقّدمــت 18 شــركة مقــاوالت بحرينيــة بــارزة لمناقصــة تشــييد مركــز مدينــة خليفة الصحــي الجديد لتكــون أبرز المناقصات التي شــهدتها الجلســة األســبوعية لمجلس 
المناقصات والمزايدات الحكومية والتي عقدت يوم أمس.

وتراوحــت العطــاءات المقدمة لتشــييد 
وزارة  طرحتهــا  مناقصــة  عبــر  المركــز 
األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي )شــئون األشــغال( بيــن نحو 5 
و7 مالييــن دينــار، وذلــك عبــر عــدد مــن 
الخيارات التي عرضتها الشــركة للوزارة 
من أجل تشييد المركز الصحي الجديد.
للتجــارة  الزيانــي  شــركة  وتقدمــت 
والمقــاوالت بأقــل العطــاءات مــن بيــن 
الشــركات المتقدمة، وذلك بمبلغ 5.138 
مليــون دينــار وهــو الخيــار األقــل ســعًرا 

لتشييد المركز.
 يشار إلى أن مركز مدينة خليفة الصحي 
المراكــز  قائمــة  فــي   29 رقــم  ســيكون 
الصحيــة بالبحريــن، وستشــمل الطاقــة 
القاطنيــن  كافــة  للمركــز  االســتيعابية 
بعســكر وجــو والــدور، بحســب مــا أعلن 
ســابًقا، إذ تبلــغ مســاحة األرض 17,244 
 10,445 البنــاء  ومســاحة  مربــع،  متــر 
متــر مربــع، ويحتــوي الطابــق األرضــي 
واالســتقبال  الرئيســي  المدخــل  علــى 
وكافتيريا، والمستودع الطبي والمختبر 
غرفــة   12 إلــى  باإلضافــة  والصيدليــة، 
عالج بقسم الطوارئ، و 12 عيادة ضمن 
العيــادات االستشــارية، وقســم األشــعة، 
فيما يشــتمل الطابق األول على مكاتب 

باإلضافــة  العامليــن،  وخدمــات  اإلدارة 
إلــى 6 عيــادات أســنان، وقســم العنايــة 
التطعيــم  وقســم  واألمومــة،  بالطفولــة 

والعناية باألطفال.

فتح 14 مناقصة

وفتــح مجلــس المناقصــات والمزايدات 
الحكومــي  الجهــاز  وهــو  الحكوميــة، 
المسئول عن تنظيم المشتريات والعقود 
الحكوميــة في الدولة ومراقبتها لضمان 
الشــفافية والتنافسية، 14 مناقصة يوم 
 82 المناقصــات  لهــذه  تقــدم  إذ  أمــس، 
عطــاء مــن مختلــف الشــركات المحليــة 
واألجنبيــة، وبلغ إجمالي أقل العطاءات 
المقدمــة لهــذه المناقصــات قرابــة 11.1 

مليون دينار.
هــو  قيمــة  األقــل  العطــاء  يعتبــر  وال   
بالضــرورة،  بالمناقصــة  الفائــز  العطــاء 
فــي  المعاييــر  مــن  الكثيــر  تدخــل  إذ 
عمليــة التقييــم التي تســبق اإلعالن عن 

الفائزين بالمناقصات.
ومن بين أبرز المناقصات لهذا األسبوع، 
طرحــت وزارة المواصــالت واالتصاالت 
مناقصــة بغيــة إعــداد مشــروع الخطــة 
والتــي  لالتصــاالت  الخامســة  الوطنيــة 

سترســم مالمــح التوجه االســتراتيجي 
بتحقيــق  يتعلــق  فيمــا  المملكــة  فــي 
التقــدم المنشــود في قطــاع االتصاالت، 
وذلــك بعــد أن أعلــن وزيــر المواصــالت 
أشــهر  قبــل  أحمــد  كمــال  واالتصــاالت 
الرابعــة  الخطــة  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء 
العــام،  هــذا  تنتهــي  والتــي  لالتصــاالت 
وذلك بمشــروع تأســيس شــبكة األلياف 
البصريــة الوطنيــة والتــي تتيــح لجميــع 
المشــغلين المنافسة في تقديم خدمات 

االتصاالت األرضية.

125.4 ألف دينار لخطة 
االتصاالت الجديدة

وقــد تقــدم لمناقصــة خطــة االتصــاالت 
الجديــدة 3 شــركة متخصصــة كان أقــل 
شــركة  قبــل  مــن  المقدمــة  العطــاءات 
بمبلــغ  ايكونوميكــس” وذلــك  “فروينتــر 

125.4 ألف دينار.
المركزيــة  المخــازن  إدارة  وحــازت 
التابعــة لهيئة الكهربــاء والماء على أربع 
مناقصــات خصصــت لتزويــد عــدد مــن 

المعدات.
ونالت شركة تطوير للبترول مناقصتين 
صمامــات،  توريــد  لغايــة  خصصتــا 

األنابيــب  خدمــات  توفيــر  جانــب  إلــى 
الحراريــة المعــززة، إذ تقدمت للمناقصة 
األخيــرة شــركة الخدمــات والمقــاوالت 
الميكانيكيــة بأقــل العطــاءات من حيث 

السعر، وذلك بمبلغ 3.24 مليون دينار.
الدولــي  البحريــن  ونالــت شــركة مطــار 
معــدات  توريــد  بغيــة  يتيمــة  مناقصــة 
االنتظــار  طوابيــر  إدارة  ومســتلزمات 
لمطــار البحريــن الدولــي، فيما يبــدو أنه 
اســتعداًدا الفتتاح مبنــى مطار البحرين 
الدولــي الجديــد والــذي يتوقع أن يكون 

قبل نهاية العام الجاري.
الخليــج  طيــران  لشــركة  وفتحــت 
مناولــة  لغايــة  خصصتــا  مناقصتيــن 
األرضيــة في مطار مســقط الدولي، إلى 
جانــب شــراء رافعــة شــوكية ذات ســعة 
بلغــت  إذ  ورفــع،  نقــل  ومعــدات  عاليــة 
قيمــة أقــل العطــاءات للمناقصــة األولى 

نحو 1.75 مليون دينار.
 كمــا نــال كل مــن معهــد اإلدارة العامــة، 
لــكل  مناقصــة  علــى  الجمــارك  وشــئون 
منهمــا بغيــة توفيــر القاعــات التدريبيــة 
والخدمــات للبرامــج التدريبيــة للمعهــد، 
وتوريــد وتجهيــز الطابــق األول والثاني 
واستقبال الطابق األرضي بمبنى شئون 

الجمارك بأثاث مكتبي.

تراجع أسعار األغذية 
العالمية في يوليو

قالــت منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم 
إن  الخميــس  أمــس  )فــاو(  المتحــدة 
فــي  تراجعــت  العالميــة  األغذيــة  أســعار 
يوليــو للشــهر الثانــي علــى التوالــي بعــد 
ارتفاعها على مدى خمســة أشهر متتالية، 
متأثــرة بانخفــاض أســعار بعــض الحبوب 

ومنتجات األلبان والسكر.
 وبلــغ متوســط مؤشــر منظمــة األغذيــة 
والزراعــة ألســعار الغــذاء، والــذي يقيــس 
الحبــوب  مــن  لســلة  الشــهرية  التغيــرات 
األلبــان  ومنتجــات  النباتيــة  والزيــوت 
الشــهر  نقطــة   170.9 والســكر،  واللحــوم 
الماضي من قراءة معدلة بالخفض بلغت 
القــراءة  فــي يونيو.كانــت  172.7 نقطــة 

السابقة لشهر يونيو تبلغ 173 نقطة.

روما - رويترز

لندن - رويترز

ــا  عّمقــت أســعار الذهــب خســائرها عالميًّ
تعامــالت  خــالل  دوالًرا   22 مــن  ألكثــر 
أمــس الخميس، مــع صعود قــوي للعملة 
األميركيــة بعد تقليــص بنك االحتياطي 
للتحــول  المســتثمرين  آمــال  الفيدرالــي 

نحو التيسير النقدي.
 وقــّرر بنك االحتياطــي الفيدرالي أمس 
األول تنفيــذ أول عمليــة خفــض لمعــدل 
الفائدة منذ األزمة المالية العالمية وذلك 
بمقدار 25 نقطة أســاس لتتراوح ما بين 

2 % و2.25 %.
رئيــس  بــاول  فــإن جيــروم  ذلــك   ومــع 
الفيدرالــي صــرح بأن القرار جــاء بهدف 
التكيــف فــي منتصف الــدورة للسياســة 
النقدية، في إشارة إلى أنه من المحتمل 

أال يكــون هنــاك مزيد مــن خفض الفائدة 
في الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 11:59 صباًحا بتوقيت 
جرينتــش انخفــض ســعر العقــود اآلجلة 
 % 1.6 بنحــو  للذهــب تســليم ديســمبر 
أو مــا يعــادل 22.40 دوالر ليصــل إلــى 
تراجــع  لألوقية.كمــا  دوالر   1415.40
ســعر التســليم الفــوري للمعــدن األصفــر 
بنســبة 0.6 % أو مــا يعــادل 9 دوالرات 
ُمســجالً 1404.85 دوالر لألوقيــة، وهــو 

أدنى مستوى منذ 17 يوليو.
 وخالل تلك الفترة ارتفع مؤشــر الدوالر 
الرئيســي الــذي يقيــس أداء العملة أمام 
عنــد   % 0.4 بنحــو  رئيســية  6 عمــالت 

.98.877

الذهب يعّمق خسائره ويفقد 22 دوالًرا

المنامة - البحرين الوطني المنامة - بورصة البحرين

أعلــن بنــك البحريــن الوطني أمس عن اســم 
أول فائــز فــي العــرض الترويجــي للقــروض 
الشــخصية، حيــث فــاز فــالح صالــح مجيــد 
باســترداد نقدي مقابل قرضه الشــخصي مع 
البنــك. وقــد تــم تســليم الجائــزة إلــى الفائــز 
بفــرع البنــك فــي مجمــع األتريــوم بحضــور 

مسئولي البنك. 
كمــا تمنــح الحملــة الترويجيــة التي تســتمر 
حتى نهاية العام مزايا إضافية لعمالء البنك 
مــن أصحاب القــروض الجديدة أو الراغبين 
فــي زيــادة قروضهــم مــع البنك تشــمل خيار 
تأجيــل دفــع القســط األول لفتــرة تصــل إلى 
4 أشــهر، والحصــول علــى خصــم نســبته 50 
% علــى رســوم معاملــة القرض، عــالوة عن 
لفائزيــن  إضافيــة  نقــدي  اســترداد  جوائــز 

محظوظين. 
الخدمــات  رئيــس  قــال  المناســبة،  بهــذه   
صبــاح  البنــك،  لــدى  لألفــراد  المصرفيــة 
عبداللطيف الزياني “يســرنا اإلعالن عن أول 

فائــز معنــا فــي العــرض الترويجــي لقــروض 
الجائــزة  هــذه  وتعــد  الشــخصية،  الوطنــي 
قيمــة  بتقديــم  البنــك  التــزام  علــى  تأكيــًدا 
مضافة للعمالء الكرام وخلق فرص من أجل 
مكافأتهم على اختيارهم لخدماته وعروضه 

فــي تلبية احتياجاتهــم المالية. ونهنئ الفائز 
المكافــأة  هــذه  علــى  لحصولــه  المحظــوظ 
القّيمــة، كمــا وندعــو عمالءنــا الحاليين منهم 
والجــدد لالســتفادة مــن منافــع هــذا العــرض 

والذي سيستمر إلى نهاية العام”.

بلغت كمية األسهم ووحدات الصناديق االستثمارية العقارية الـمتداولـــة والـمدرجـــة فـــي “بـــورصة البحريـــن” خالل هذا األسبوع 
21 مليوًنا و507 آالف و973 سهًما ووحدة،  وبـلغ إجـمالـي قيمة األوراق الـمالية الـمتداولة بقيمة قدرها 5 ماليين و434 ألًفا و999 

ديناًرا، نّفذها الوسطاء لصالـح الـمستثمريـن من خالل 563 صفقة.

الـــمستثمرون خــالل هــذا األســبوع   وتــداول 
 15 27 شركـــة، ارتفعــت أســعار أســهم  أســهم 
شركـــة، فــي حيــن انـــخفضت أســعار أســهم 6 
شركـــات، واحتفظــت باقــي الشــركات بأســعار 

أقفالها السابق. 
 وفيمــا يتعلق بمســاهمة القطاعــات في القيمة 
اإلجماليــة لألســهم فقد اســتحوذ على الـمركـــز 
قطــاع  األســبوع  هــذا  تعامــالت  فــي  األول 
الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه الـــمتداولة 
ا أو ما  مليونين و248 ألًفا و813 ديناًرا بحرينيًّ
نسبته 41.38 % من القيمة اإلجـمالية لألوراق 
الـــمالية الـمتداولة في البورصة وبكمية قدرها 
5 ماليين و926 ألًفا و635 ســهًما، تـــم تنفيذها 

من خالل 199 صفقة.
 أمــا الـــمرتبة الثانية فكانت مــن نصيب البنوك 
التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه الـمتداولـــة 

مليونين و127 ألًفا و332 ديناًرا بنســبة 39.14 
الـــمالية  لــألوراق  اإلجـــمالية  القيمــة  مــن   %
 8 قدرهــا  وبكميــة  البورصــة  فــي  الـمتداولـــة 
ماليين و637 ألًفا و97 سهًما، تـــم تنفيذها من 
خــالل 226 صفقــة.  وعلى مســتوى الشــركات، 
فقد جاءت شــركة البحرين لالتصاالت )بتلكو( 
فــي الـــمركز األول مــن حيــث القيمــة إذ بلغــت 
قيمــة أسهـمــــه مليوًنــا و663 ألًفــا و481 دينــاًرا 
اإلجـــمالية  القيمــة  مــن   %  30.61 وبنســبة 
لــألوراق الـــمالية الـــمتداولة وبكـــمية قـــدرها 4 
مالييــن و349 ألًفــا و516 ســهًما، تـــم تنفيذهــا 

من خالل 113 صفقة.
 وجاء في الـــمركز الثاني البنك األهلي المتحد 
بقيمــة قدرهــا مليــون و533 ألًفــا و484 دينــاًرا 
اإلجـــمالية  القيمــة  مــن   %  28.21 وبنســبة 
لــألوراق الـــمالية الـــمتداولة وبكميــة قدرهــا 4 

تـــم تنفيذهــا  ألًفــا و65 ســهًما،  مالييــن و384 
مــن خــالل 81 صفقــة.  وتــداول الـــمستثمرون 
خــالل هــذا األســبوع علــى وحــدات الصناديق 
البحريــن  العقاريــة فــي بورصــة  االســتثمارية 
بقيمة قدرها 3 آالف و152 ديناًرا أي ما نسبته 
0.06 % من القيمة اإلجـــمالية لألوراق الـمالية 
الـمتداولة خـالل هذا األسبوع، في حين بلغت 
الكميــة 35 ألًفــا و19 وحــدة، تـــم تنفيذهــا مــن 
خــالل صفقة واحــدة. وبلغ الـــمتوسط اليومي 
لقيمة األسهم ووحدات الصناديق االستثمارية 
العقارية الـمتداولـــة مليوًنا و87 ألف دينار فـي 
حيـــن كــان الـمتوسـط الـيـومـــي لـكميـة األسهم 
العقاريــة  االســتثمارية  الصناديــق  ووحــدات 
الـمتداولـــة 4 مالييــن و301 ألــف و595 ســهًما 
ووحدة أما متوســط عدد الصفقات خالل هذا 

األسبوع فبلغ 113 صفقة.

تسليم الجائزة للفائز فالح مجيد

الحملــة الترويجيــة للبنــك تســتمر حتــى نهايــة العام 563 صفقــة نفذهــا الوســطاء لصالـــح الـمستثمريـــن
“الوطني” يعلن الفائز األول بعرض “القروض الشخصية”5.4 ماليين دينار قيمة األسهم في أسبوع

تراجعــت أســواق الخليــج أمــس الخميــس بعدما خفض الفيدرالي األميركي )البنك المركزي األميركي( ســعر الفائــدة بمقدار 25 نقطة 
أساس، لكنه ألمح إلى أن تلك الخطوة قد ال تعني بداية دورة طويلة من التيسير النقدي. وكانت األسواق تتطلع ألن يشير المركزي 

األميركي إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

البحريــن،  فــي  المركزيــة  البنــوك  وحــذت   
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  الســعودية، 
وقطر حذو مجلــس االحتياطي، وخفضت 
أســعار فائدتهــا بنفــس الهامــش. وعمــالت 
األميركــي  بالــدوالر  مربوطــة  الــدول  تلــك 
يتخذهــا  التــي  الخطــوات  أثــر  وتقتفــي 
أســعار  صعيــد  علــى  االحتياطــي  مجلــس 

الفائدة.
مــن  إذ  بشــدة،  البنــوك  أســهم  وتضــررت 
المتوقــع أن يؤثــر خفض ســعر الفائدة على 

هوامش الربح.
 ونــزل المؤشــر الســعودي 0.8 % وتراجــع 
ســهم مجموعــة ســامبا الماليــة 4 % بعدمــا 
أصبحــت أول بنــك يعلــن انخفــاض األرباح 

في الربع الثاني.
وانخفــض ســهما مصرف الراجحــي والبنك 
األهلــي التجــاري 1.2 و1.3 علــى الترتيــب، 
بعدما سجال مكاسب في وقت سابق بدعم 

أرباح قوية في الفترة نفسها.
ويتوقــع المحللــون أن يؤثــر خفــض ســعر 
الفائــدة ســلًبا علــى هوامــش أربــاح البنــوك 
الســعودية، التــي ســجلت أرباًحــا قياســية 
مليــار   13.3( ريــال  مليــار   50 نحــو  بلغــت 
دوالر( في العام 2018 بعد رفع سعر الفائدة 

عدة مرات في األعوام القليلة الماضية.
وفــي أبوظبي نزل مؤشــر البورصة 1.5 % 
متأثًرا بتراجع سهم بنك أبوظبي األول ذي 

الثقل 2 %.

وانخفض مؤشــر البورصة القطرية 0.9 % 
بعدما تراجع ســهم بنك قطــر الوطني، أكبر 
بنوك الخليج، 1 % بينما نزل سهم مصرف 

قطر اإلسالمي 1.8 %.
1 % أيًضــا  وتراجــع مؤشــر بورصــة دبــي 
حيــث انخفــض ســهم بنــك دبي اإلســالمي 

.% 0.6
لكــن أســهم القطــاع العقــاري شــكلت أكبــر 
ضغط على بورصة دبي. ونزل سهم إعمار 
العقاريــة القيــادي 1.6 % بعدمــا صعــد في 
الجلســات الســابقة بعــد صفقــة كبيــرة في 

الصين.
وخالــف البنــك المركــزي الكويتــي االتجــاه 
الخليجــي، ليؤكــد أنــه فــي إطــار المتابعــة 

المتواصلة لتطورات األوضاع االقتصادية 
المصــرف  قــام  والمصرفيــة،  والنقديــة 
باإلبقاء على ســعر الخصم دون تغيير عند 

.% 3

الفيلــكاوي  إبراهيــم  قــال  ذلــك،  إلــى 
المستشــار االقتصادي إن القــرار التاريخي 
المحافــظ  واســتغلته  األســواق  ســعرته 
لشــراء وزيــادة المراكــز باألســهم القياديــة 

التي وصلت إلى مســتويات متدنية وذلك 
فــي  الماضيــة. وأضــاف  الجلســات  خــالل 
عمليــات  نشــهد  أن  الممكــن  مــن  المقابــل 
تجميــع لألســهم العقاريــة التــي يتوقــع لهــا 
أن تشــهد نتائج جيدة ولها مشــاريع تســير 
بخطــى ثابتة فــي التنفيذ، وذلــك ألن قرار 
الفائــدة يتيح لشــركات القطــاع االقتراض 
مــا يدعــم  أقــل وهــو  بتكلفــة  البنــوك  مــن 

نشاطها التشغيلي.
ولفــت إلــى أن هنــاك عوامــل أخــرى مهمــة 
المنطقــة  بأســواق  المســتثمر  يراقبهــا 
بــدأت  التــي  النصفيــة  النتائــج  وأبرزهــا 
الشــركات الكبــرى اإلفصــاح عنهــا، موضًحا 
أن بعــض تلــك الشــركات أعلنت عــن نتائج 
مخيبــة آلمــال المســتثمرين مثــل عمــالق 
البتروكمياويــات “ســابك” التي حققت أقل 
أربــاح فصليــة منــذ أواخــر 2009 ما يوازي 

10 سنوات تقريًبا.

دبي - رويترز

أسواق الخليج تتراجع بعد خفض الفيدرالي لـ“الفائدة”

علي الفردان

2 أغسطس 2019 الجمعة
30 ذو القعدة 1440

5.1
مليون دينار

 قيمة الشركةوصف المناقصة العدد الجهة
العطاء 

وزارة األشغال وشئون البلديات 
مركز مدينة خليفة الصحي رقم المشروع: 18والتخطيط العمراني

18 012yzayani trading& contracting co wll 5,138,000 

 Mechanical Contracting andخدمات األنابيب الحرارية المعززة8تطوير للبترول
Services Company W.L.L3,245,265 

 Swissport Oman1,752,000لمناولة االرضية في مطار مسقط الدولي2طيران الخليج 

عمال االستصالح والحماية لمحطة بابكو 10شركة نفط البحرين بابكو
 Marine Mark Contracting 218,474)الحد(

توفير القاعات التدريبية والخدمات 1معهد اإلدارة العامة 
 Wyndham Grand Manama 155,462للبرامج التدريبية للمعهد

مشروع الخطة الوطنية الخامسة 3وزارة المواصالت واالتصاالت 
 Frontier Economics Ltd 125,482لالتصاالت
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أعلنت شــركة ممتلكات البحرين القابضة )ممتلكات(، صندوق الثروة الســيادي للبحرين، عن بيع حصتها في مجموعة “جيمس 
للتعليم”، أكبر مزود في العالم لخدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر. وتشكل الصفقة تخارًجا 
ناجًحا الئتالف شركة “فجر كابيتال المحدودة”، “بالكستون”، وشركة ممتلكات، والذي استحوذ على حصة مؤثرة في جيمس 

للتعليم في عام 2014.

صناديــق  وافقــت   2019 يوليــو  وفــي    
اســتثمارية خاضعــة إلدارة شــركة “ســي 
فــي ســي كابيتــال” )صناديــق ســي فــي 
ســي( علــى االســتحواذ علــى حصــة نحو 
للتعليــم.  30 % فــي مجموعــة جيمــس 
الســيادي  الثــروة  صنــدوق  وســيحتفظ 
بحصتــه  الوطنيــة(  )الخزانــة  الماليــزي 
البالغــة 3 % مــن أســهم جيمــس للتعليــم 

والتي استحوذ عليها في يناير 2018.
 وذكــر بيان صادر عــن ممتلكات أنه ”منذ 
عام 2014 استثمرت المجموعة أكثر من 
1 مليــار دوالر فــي تعزيز وتوســيع نطاق 
عروضها باإلضافة إلى االستثمار في 14 

مدرســة فــي المملكــة العربية الســعودية 
و4 مــدارس في مصر من خالل مشــاريع 
مشتركة. يعكس استثمارنا في مجموعة 
جيمس للتعليم نظرتنا في قطاع التعليم 
الســجل  ذات  الشــركات  عــن  وبحثنــا 
الحافل بالنجاحــات ممن لديها اإلمكانية 
للتوســع والنمو وذات فــرق عمل متميزة 

من ذوي الخبرة“.
لهــا  اســتثمار  بــأول  ممتلــكات  وقامــت   
فــي قطــاع التعليــم فــي عــام 2009 عنــد 
للطيــران  متخصصــة  أكاديميــة  إنشــائها 
لتلبيــة احتياجــات المنطقــة فــي قطــاع 
الطيــران، وتبع ذلك اســتثمارات إقليمية 

وعالميــة فــي قطــاع التعليــم مــن خــالل 
توفــر  شــركات  فــي  اســتحواذ  عمليــات 
أن  يذكــر  الخــاص.  التعليــم  خدمــات 
ممتلــكات قــد قامــت مؤخــًرا باالســتثمار 
فــي صنــدوق العلــم، والــذي يعــد منصــة 
تعليميــة مقرهــا البحريــن، تــم تأسيســها 
بهدف تطوير قطاع التعليم في البحرين 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
والــذي ســيتم مــن خاللــه إدارة الجامعــة 

األميركية بالبحرين.
تأسســت ممتلكات في عام 2006 بهدف 
المرتبطــة  غيــر  المملكــة  أصــول  تنميــة 
حيــث  تجــاري،  بشــكل  والغــاز  بالنفــط 

وتنويــع  بتطويــر  تأسيســها  منــذ  قامــت 
ــا  ــا وعالميًّ محفظتهــا االســتثمارية محليًّ
بهــدف تحقيــق عوائد ماليــة واقتصادية 

مستدامة للبحرين.

16.8 مليار دوالر إجمالي األصول

صنــدوق  محفظــة  أصــول  نمــت  وقــد 
الضعــف  إلــى  لتصــل  الســيادي  الثــروة 
تقريًبــا من 29 شــركة عند تأسيســها إلى 
وعالميــة  محليــة  شــركة   60 مــن  أكثــر 
منهــا   %  63 يقــع  قطاًعــا،   11 ضمــن 

وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
أفريقيــا، 29 % منهــا فــي أوروبــا و8 % 
فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة. يبلغ 
مليــار   16.8 ممتلــكات  أصــول  إجمالــي 
دوالر وتضطلــع الشــركة بــدوًرا مهًما في 
أصولهــا  خــالل  مــن  الوطنــي  االقتصــاد 

االســتراتيجية مــع مواصلــة ســعيها فــي 
البحث عن الفرص االستثمارية المجزية 
ضمن قطاعات النمو. كما توفر ممتلكات 
مباشــرة  عمــل  فرصــة   14,000 حوالــي 
فــي البحريــن ضمــن شــركات محفظتهــا 

االستثمارية في المملكة.

المنامة - ممتلكات

“ممتلكات” تبيع حصتها في “جيمس للتعليم”
ــون” ــت ــس ــاك ــال “ و“ب ــت ــي ــاب ــا “فـــجـــر ك ــًضـ ــم أيـ ــض ــاف ي ــتـ ــارج نـــاجـــح الئـ ــخـ تـ

“الجزيرة” البحرينية ترفع كفاءتها التشغيلية
ــور” ــ ــف ــ ــاد عـــلـــى حـــلـــول “إن ــمـ ــتـ ــاالعـ أتـــمـــتـــت مـــســـتـــودعـــهـــا بـ

أعلنت »إنفور«، الشــركة الرائدة في الحلول الســحابية للشركات المتخصصة، عن قيام الجزيرة، 
شــركة التجزئــة وتوزيــع الســلع االســتهالكية ســريعة التــداول فــي البحريــن، بأتمتة مســتودعها 
باالعتماد على الطقم السحابي لنظام إدارة المستودعات من “إنفور” بهدف المساعدة على رفع 

كفاءتها التشغيلية واكتساب رؤية شاملة عن مخزونها. 

 تعمل “الجزيرة” على توســعة أعمالها بخطوات 
متســارعة، وتمتلك الشــركة اليوم ثماني متاجر 
فضــالً عن كونها المــوزع الحصري في البحرين 
ســريعة  االســتهالكية  الســلع  عالمــات  ألبــرز 
التداول، والتي تشمل هاينز ولوريال ومكفيتيز 
وبينار وهيرو ومازوال وفولفيك. ولدى الشــركة 
كذلــك جناح أعمــال لتقديم الخدمــات الغذائية 
ا مطــرًدا، ممــا يرفع مــن عدد  والــذي يشــهد نمــوًّ

الطلبات الموكلة إلى مستودع الشركة.
وأدركت اإلدارة العليا في “الجزيرة” أن الشركة 
بحاجــة إلــى أتمتة مســتودعها واكتســاب رؤية 
مــن  قــدر  أعلــى  لبلــوغ  مخزونهــا  عــن  كاملــة 
الكفاءة في التشــغيل واإلشراف وتطوير إدارة 

المخزون. 
 وبغيــة تحقيق تلــك األهداف، قررت “الجزيرة” 
»إنفــور«،  مــن  المســتودعات  إدارة  نظــام  نشــر 
حيــث ستكتســب الشــركة بفضــل هــذا النظــام 
رؤيــة أشــمل عــن مخزونهــا وطلباتهــا ومعداتها 
قــدرة  يعــزز  ممــا  لديهــا،  الموظفيــن  وطواقــم 
أكبــر  بفعاليــة  المخــزون  إدارة  علــى  الشــركة 
ويقــدم لها رؤى معمقة أكثر عن أداء المنتجات 
الفرديــة والعــروض، فضــالً عن مســاعدتها على 

تطوير الخطط االستراتيجية بفعالية أكبر. 
شــركة  لــدى  المجموعــة  عــام  مديــر  وقــال   
الجزيرة، أوجال كومار موكرجي “نظًرا لتسارع 
نمو شبكة التوزيع وسلسلة التجزئة والخدمات 

الغذائيــة، كان مــن الضــروري إدارة مســتودعنا 
والكفــاءة.  الفعاليــة  مــن  مســتوى  بأعلــى 
وبفضــل نظام إدارة المســتودعات مــن “إنفور”، 
اليدويــة  التخزيــن  أنظمــة  تجــاوز  سنســتطيع 
واالنتقــال إلــى أنظمة مؤتمتــة تعمل بأحدث ما 
توصلــت إليــه التقنية، تمنحنا رؤية شــاملة عن 

المخــزون وتمكننــا مــن تطويــر إصــدار الطلبات 
وتجنب الهدر وإرضاء عمالئنا بأفضل وجه”. 

  افتتحــت “الجزيــرة” أبــواب أول متاجرها عام 
1965، ولديها اليوم قرابة 500 موظف يعملون 
فــي أجنحــة الشــركة للبيــع بالتجزئــة والتوزيــع 

وخدمات الغذاء.

دبي - إنفور

طوكيو - رويترز

تراجعــت أســعار النفــط يــوم أمــس الخميس 
لتســجل أول انخفــاض في ســتة أيــام بعدما 
أحبــط مجلــس االحتياطي االتحــادي )البنك 
المركــزي األميركــي( آمــال البــدء في سلســلة 
إلــى  إضافــة  الفائــدة  ســعر  تخفيضــات  مــن 
الصيــن  بيــن  التجاريــة  المحادثــات  انتهــاء 
والواليــات المتحدة دون تقــدم واضح تجاه 

حل النزاع التجاري المرير.
وبحلــول الســاعة 0709 بتوقيــت جرينتــش، 
نزلــت العقــود اآلجلــة لخــام القيــاس العالمي 
64.37 دوالر  إلــى   % 1 أو  68 ســنًتا  برنــت 
للبرميــل، بعدمــا فقــدت أكثــر مــن دوالر فــي 

وقت سابق من الجلسة.
غــرب  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وانخفضــت 
تكساس المتوسط األميركي 72 سنًتا أو 1.2 

% إلى 57.86 دوالر للبرميل، بعدما تراجعت 
بأكثر من دوالر في وقت سابق من الجلسة.

جــاء هــذا التراجــع علــى الرغم مــن انخفاض 
المتوقــع  مــن  أكثــر  األميركيــة  المخزونــات 
وتراجــع إنتــاج الخــام بيــن الــدول األعضــاء 
فــي أوبــك إضافــة إلــى انخفــاض الصــادرات 
الليبية، وهي من العوامل التي تدفع الســوق 
لالرتفــاع عــادة. لكن اإلنتــاج األميركي ارتفع 

في سوق ال تزال متخمة بالمعروض.
األميركيــة  الطاقــة  معلومــات  إدارة  وقالــت 
يــوم األربعاء إن مخزونــات الخام األميركية 
التوالــي  علــى  الســابع  لألســبوع  تراجعــت 
لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر على 
الرغــم مــن انتعــاش اإلنتــاج وزيــادة صافــي 

الواردات.

أسعار النفط تنخفض 1 %

حققــت صفقــات القطاع العقاري فــي دول الخليج ارتفاًعا بإجمالي قيمتها للنصف 
األول مــن العــام الجــاري بنســبة 9.7 %، لتصل إلــى 45.9 مليــار دوالر، مقابل 41.9 
مليــار دوالر حققتهــا صفقــات القطــاع فــي الفتــرة المقارنة مــن العام الســابق. هذا 
وفًقــا للتقريــر الصــادر، مؤخــًرا، عن شــركة )KAMCO(. كما انتعش عــدد الصفقات 

بنسبة 18.9 % في الفترة نفسها مسجالً 281,168 صفقة.

 قــاد التحســن في حجــم أعمــال القطاع 
بالمنطقــة كل مــن الســعودية والكويــت، 
بارتفاع 22.1 % و10.5 % على التوالي 
العــام.  مــن  األولــى  الســتة  األشــهر  فــي 

قانــون  علــى  التعديــالت  مــن  وبدعــم 
الملكيــة العقاريــة وإزالــة قيــود التملــك 
التســجيل  رســوم  وخفــض  لألجانــب 
القطاعــات  مؤشــرات  ســجلت  العقــاري، 

العقاريــة فــي أبوظبــي والكويــت األداء 
األفضــل علــى مســتوى المنطقــة خــالل 
فــي   .2019 العــام  مــن  األول  النصــف 
المقابل، ســجل القطاع العقاري في قطر 
التراجع األكبر، بنسبة انخفاض 30.5 % 

منذ بداية العام حتى يونيو 2019.
االئتمانيــة  التســهيالت  ارتفعــت  أيًضــا، 
 %  3 الخليجيــة  البنــوك  مــن  للقطــاع 
وكان  دوالر،  مليــار   202.7 إلــى  لتصــل 
مــن  النصيــب األكبــر  للبنــوك اإلماراتيــة 
هــذه التســهيالت بقيمــة إجماليــة 2.16 

مليــار دوالر. كما تحســنت قيمة إجمالي 
قــروض الرهــن العقــاري فــي دبــي 13.1 

%، وبلغت حوالي 10 مليارات دوالر.
 كمــا أظهــرت البيانــات العقارية الصادرة 
عــن وزارة العدل الســعودية تحســًنا في 
إجمالــي الصفقــات العقارية فــي النصف 
األول مــن 2019. وارتفــع إجمالــي عــدد 
ســجلت  كمــا   ،%  52 بنســبة  الصفقــات 
 %  22 بحوالــي  نمــوًا  الصفقــات  قيمــة 
مليــار   23 حوالــي  إلــى  لتصــل  تقريًبــا، 

دوالر.

المبيعــات  إجمالــي  تحســن  ذلــك  إلــى 
العــام  النصــف األول مــن  فــي  العقاريــة 
 %  19 بنســبة  الكويــت  فــي  الجــاري 
وصــوالً إلى 3,539 صفقــة مقابل 2,973 
العــام  مــن  األول  النصــف  فــي  صفقــة 
الماضي. حسب إحصاءات وزارة العدل 
الكويتيــة. كمــا ارتفعــت قيمــة المبيعات 
العقاريــة 11 % عــن الفتــرة المقارنة من 

عام 2018.
ووفًقا لبيانــات المركز الوطني لإلحصاء 
صفقــات  تراجعــت  فقــد  والمعلومــات، 

المبيعات العقارية في ســلطنة عمان في 
2019، حيــث  العــام  مــن  األول  النصــف 
تراجــع عــدد الصفقــات 5 % ليصــل إلــى 
109,742 صفقة مقابل 116,039 صفقة 

في النصف األول من العام 2018.

عقارات الخليج تنتعش بالنصف األول 2019

كشــفت “فيســبوك” عــن وجــود مصاعــب كبيــرة أمام تنفيــذ مبادرتها إلطــالق عملة 
رقمية جديدة خاصة بها. وكانت “فيســبوك” قد أعلنت في وقت ســابق رغبتها في 
إطالق عملة رقمية جديدة باسم “ليبرا” في عشرات الدول بحلول الربع األول من 

ا بنهاية العام الحالي. 2020، مع إطالقها تجريبيًّ

 وفــي بيــان موّجــه إلــى هيئــة ســوق المــال 
األميركيــة، قالــت “فيســبوك” إنهــا “ال يمكنهــا 
تأكيــد طرح )ليبــرا( أو المنتجــات والخدمات 
ذات الصلــة، وفًقــا للجدول الزمنــي المقترح، 

وقد ال يتم طرحها على اإلطالق”.
تواجــه  أنهــا  إلــى  “فيســبوك”  وأشــارت   
صعوبــات جديــدة بشــأن القواعــد التنظيمية 
والتكنولوجيــا الجديــدة، فــي ظــل غيــاب أي 
العمــالت  تــداول  لتنظيــم  واضحــة  قواعــد 
الرقميــة فــي الواليــات المتحــدة وغيرها من 

الدول.
الرســمي،  بيانهــا  فــي  “فيســبوك”   وأضافــت 
أن مشــاركتها فــي اتحــاد “ليبــرا”، ســيجعلها 

“عرضــة لرقابــة تنظيميــة كبيــرة، ولغيــر ذلك 
مــن المخاطــر التــي قــد تكــون لهــا تأثيــرات 
نتائجنــا  أو  وســمعتنا  أعمالنــا  علــى  ســلبية 

المالية”.
 واعترفــت بــأن مبــادرة إطــالق عملــة “ليبرا” 
الرقميــة، أثارت مخــاوف ومعارضة من كثير 
الرقابيــة، ومــن  مــن الحكومــات والســلطات 

المتوقع استمرار هذه المخاوف.
 وكان وزيــر الماليــة الفرنســي، برونــو لو مير، 
قــد أعلــن فــي وقت ســابق من الشــهر الحالي 
أن مجموعــة الدول الســبع الصناعية الكبرى، 
تنتظر مقترحــات من مجموعة عمل “بحلول 
خريــف هــذا العــام” حــول كيفيــة التعامل مع 

عملــة “ليبــرا”. وقــال لو مير عقــب يومين من 
المباحثــات في شــانتيه، بالقــرب من باريس: 
“جميع أعضاء مجموعة الدول الســبع أعربوا 
عن قلقهم الشديد إزاء مشروع عملة )ليبرا(”.

عضــو  برئاســة  العمــل  مجموعــة  وحــّذرت   
المجلــس التنفيذي للبنــك المركزي األوروبي، 
بينــوا كــور، فــي تقريــر مؤقــت، مــن أن هنــاك 
حاجــة لـ”جهــد كبيــر” مــن مطــوري مــا يعــرف 
بالعمــالت المســتقرة، مثــل “ليبــرا”، “قبــل أن 
الســلطات  ناحيــة  مــن  الموافقــة  ينتظــروا 

المعنيــة”.  وجاء في ملخــص للتقرير تناقله 
مســؤولون فرنســيون أن عملــة “ليبــرا” ومــا 
شابهها من مشروعات تشكل مخاطر جدية 
فيما يتعلق بقضايا، من بينها غســل األموال 
المســتهلكين  وحمايــة  اإلرهــاب،  وتمويــل 
وااللتــزام  العادلــة،  والمنافســة  والبيانــات، 

الضريبي.

التنظيميــة  الهيئــات   وقــال بينــوا كــور إن 
تطلــق  “فيســبوك”  تــدع  لــن  العالــم  حــول 
عملتهــا الرقميــة “ليبــرا” حتــى تتــم معالجة 
بواعــث القلــق الخاصــة بهــا، والتــي تتراوح 
المالــي،  واالســتقرار  األمــوال  غســل  بيــن 
إلــى  حاجــة  هنــاك  تكــون  قــد  أنــه  مضيًفــا 

“مناقشة مستفيضة”.

الخطوة ليست عملية تجريبية 

التنفيــذي  المجلــس  عضــو  وأضــاف 
للبنــك المركــزي األوروبــي، والذي يرأس 
مجموعــة عمــل دولية بشــأن “ليبــرا”، إن 
أن  يعنــي  لـ”فيســبوك”  العالمــي  النطــاق 
العملــة المشــفرة “يجــب أن تكــون آمنــة 
وقوية ومرنة من أول يوم... إنها ليست 
ال  أو  تنجــح  أن  إمــا  تجريبيــة:  عمليــة 

تنجح”.
“ليبــرا”،  أن  مــن  المنظمــون  ويخشــى 
األصلــي ستســمح  تصميمهــا  فــي  التــي 
للمستخدمين بتحويل أموال باستخدام 
اســم مستعار، قد تستخدم لغسل أموال 

أو تمويل اإلرهاب.
 وقال كور إن هناك حاجة إلى “مناقشــة 
التنظيميــة،  الهيئــات  بيــن  مســتفيضة” 
الوطنيــة  القواعــد  تغييــر  كيفيــة  حــول 

والدولية القائمة لتشمل “ليبرا”.

دبي - العربية. نت

“فيسبـــوك” قد ال تتمكــــن من إطالق “ليبــــرا”

نيويورك - فوربس الشرق األوسط

9.7 % ارتفاع 
في قيمة 

صفقات القطاع

“ممتلكات” 
توفر نحو 14 

ألف فرصة عمل 
في البحرين

مبادرة العملة 
أثارت مخاوف 

حكومات 
وسلطات رقابية
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الُمخطط األكثر تمُيًزا تحديث17
بالمنطقة من حيث الموقع و السعر

مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

RAالسكني مدينة حمد COMالتجاري 

محجوزتم البيع
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - 103403( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - اعالن رقم )٧٦٠٢٧

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - اعالن رقم )١٠١٨١٧

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدالشهيد حبيب ناصر حبيب

االسم التجاري الحالي: مؤسسة مراحب لصيانة المباني وتخليص المعامات
االسم التجاري الجديد: مؤسسة مراحب لصيانة المباني

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي طاهر عبدالعزيز السميع

االسم التجاري الحالي: كارمينكس لخدمات الهاتف
االسم التجاري الجديد: جوس بوينت للعصائر

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي طاهر عبدالعزيز السميع
االسم التجاري الحالي: كافتيريا نور العا

االسم التجاري الجديد: بوتيك ناهد لألزياء الجديدة

قيد رقم: ٩٠٧٤١-٥قيد رقم: ١-٢٥١٦١

قيد رقم: ٩٠٧٤١-٧

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 

الســيد/ جاســم محمد يوســف اسد  باعتباره  المصفي القانوني لشركة كاسبر اند 

غامبينــي ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقم 

٩١٣٠٩-١، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها 

مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة كاسبر اند غامبيني ذ.م.م

القيد: ٢٢٢٥٨ 

 تاريخ: 7/2019/٣١

القيد: 7-77608 

 تاريخ: 28/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

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

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيد عبدالعزيــز بــدر عبدهللا علــي المالك لـ مقاوالت روبن )مؤسســة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٢٢٢٥٨، طالبــا تحويــل المؤسســة 
الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقده ٢٠٠٠٠ عشرون 

الف دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
SAJU THAZHATHUPEEDIKAYIL JACOB .1

2. عبدالعزيز بدر عبدهللا علي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيدة رســميه عبــاد عبدهللا احمــد المالك لـــ القبعة الصفــراء لصيانة 
الســيارات )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم ٧٧٦٠٨-٧، طالبا 
تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقده 

٥٠٠٠ دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. حافظ علي ايوب مصطفى

2. صالح بن سعيد بن مبارك الراشدي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيد علــوي الســيد شــبر حســين ناصــر الســماك نيابــة عــن المالكــة لـــ 
ورشــة مجوهــرات المعصومــة )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد 
رقــم ٢٧٠٢٧-٨، طالبــا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية 
محدودة برأسمال وقدره ٢٠٠٠ دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
1. زكاي السيد جعفر ناصر

2. علوي السيد شبر حسين ناصر السماك
KAJAL KUMAR HARGOBINDA MONDAL .٣

ANITA MONDAL .4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )٨٦٧٧٦
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إليناالمعلن ادناه: السيدة نجاه احمد ابراهيم خميس بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد عمار حسين ابراهيم عباس 

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

رقم القيد

١-٧٣٣٥٤

االسم التجاري

عجائب الدنيا للمقاوالت

 تاريخ: 7/2019/٣٠

بنــاء علــى قرار  الشــركاء في شــركة ميدل أيســت للمعــارض والفعاليــات ش.ش.و  
المسجلة بموجب القيد رقم ١-١٢٩٩٧٥، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/ 

عاء محمد حبيب علي اسماعيل مصفيًا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  عاء محمد حبيب علي اسماعيل

رقم الموبايل: ٣٩٠٠٤٤٦٥ )973+(
alaa.ismaee1999@gmail.com :البريد االلكتروني

بنــاء علــى قــرار  المالك شــركة ثري ســتبس كليننك ش.ش.و لمالكهــا عبدهللا جعفر 
البقالي المسجلة على قيد رقم ١٠٧١٧٦، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ 

عبدهللا جعفر كاظم مكي البقالي مصفيًا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  عبدهللا جعفر كاظم مكي البقالي

رقم الموبايل: ٣٧٧٣٤٣٧٣ )973+(
trustmedia76@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-اعالن بحل وتصفية شركة

شركة ميدل أيست للمعارض والفعاليات ش.ش.و

سجل تجاري رقم ١-١٢٩٩٧٥

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-اعالن بحل وتصفية شركة

شركة ثري ستبس كليننك ش.ش.و لمالكها عبدهللا جعفر البقالي 

سجل تجاري رقم ١٠٧١٧٦

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )98770( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
 لـ شركة البحرين لتزويد البواخر

القيد: 188-2

 تاريخ: 31/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )١٦٦٣٨٨( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
 للفرع ٣ من شركة كويك ميديا سلوشن ذ.م.م

القيد: ٩٦٩٣٨

 تاريخ: 7/2019/١٥

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها  

الســادة اصحــاب  شــركة البحريــن لتزويــد البواخــر، المســجلة بموجــب القيد رقم 

٢-١٨٨، طالبيــن تغييراالســم التجــاري مــن شــركة البحريــن لتزويــد البواخــر الــى 

شركة البحرين للتجهيزات البحرين ذ.م.م

  فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها  
الســادة اصحاب شــركة كويك ميديا سلوشــن ذ.م.م، المســجلة بموجب القيد رقم 

٩٦٩٣٨، طالبين تغييراالسم التجاري للفرع ٣ 
من: شركةالحماية واالدوات ذ.م.م

 safet&tools company W.L.L
الى: شركة فتايا للمقاوالت ذ.م.م

 fataya Contracting Co. W.L.L
  فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

بناء على قرار  الشــركاء في شــركة امداد الرحمن للمقاوالت ذ.م.م  المســجلة على 
قيد رقم ١-١٠٦٦٨٨، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ محمد حسن علي 

احمد عيسى مصفيًا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  محمد حسن علي احمد عيسى

رقم الموبايل: ٣٣٣٣٤٤٥٨ )973+(
lliill@hotmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار  الشركاء في شركة نوبل لاستشارات ذ.م.م المسجلة بوجب القيد 
رقم ١٠٤٧٠٤، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ عباس محمد علي جاســم 

مصفيًا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: ٣٦٥٨٢٢٨٥ )973+(
abbas.jasim@eagleeyescontracting.net :البريد االلكتروني

بنــاء علــى قرار  الشــركاء في شــركة مد بــدرول امين للمقــاوالت تضامن ألصحابها 
محمد حســن علي احمد عيســى وشــركائه  المســجلة بموجب القيد رقم ١١٥٧٧٨، 
بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ محمد حســن علي احمد عيســى مصفيًا 

للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: ٣٣٣٣٤٤٥٨ )973+(

بنــاء علــى قــرار  الشــركاء في شــركة بارفــج للمقــاوالت ذ.م.م   المســجلة على قيد 
رقــم ١١٠٥١٥، بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ محمد حســن علي احمد 

عيسى.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: ٣٣٣٣٤٤٥٨ )973+(
lliill@hotmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-اعالن بحل وتصفية شركة

شركة امداد الرحمن للمقاوالت ذ.م.م 

سجل تجاري رقم ١-١٠٦٦٨٨

 اعالن بحل وتصفية شركة

شركة نوبل لالستشارات ذ.م.م 

سجل تجاري رقم ١٠٤٧٠٤

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-اعالن بحل وتصفية شركة

شركة مد بدرول امين للمقاوالت تضامن ألصحابها محمد حسن علي احمد عيسى وشركائه 

سجل تجاري رقم ١١٥٧٧٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية

بارفج للمقاوالت ذ.م.م 
القيد: ١١٠٥١٥ 

 تاريخ: 7/2019/٢٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيلالقيد: ٢-١٢٣٢٠١ 
اعالن رقم )٧٥٨٩١( لسنة 2019
بشأن تحويل الشخص الواحد 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا مالــك شــركة أس ســي أيه ســتايل العالميــة ذ.م.م والمســجلة بموجب 
القيد رقم ٢-١٢٣٢٠١، طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى 
شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــده ٥٠٠ د.ب )خمســمائة دينار 

بحريني(، بين كل من:
1. طال يوسف محمد عبدالرحمن فخرو

2. الشيخة نوف دعيج سلمان احمد ال خليفة
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صاروخ إسرائيلي 
يستهدف القنيطرة

قالت وسائل إعالم رسمية سورية إن 
صاروخا إسرائيليا أصاب، أمس الخميس، 

قرية في ريف القنيطرة بجنوب غرب 
البالد قرب الحدود بين الدولتين. ووصفت 

الوكالة العربية السورية لألنباء ما حدث 
بأنه “اعتداء إسرائيلي بصاروخ” تسبب 
في أضرار مادية فقط. من جانب آخر، 

أعلن مصدر عسكري سوري موافقة 
الجيش على وقف إطالق النار في منطقة 
خفض التصعيد بإدلب، بشروط.  وطالب 
الجيش السوري بتطبيق اتفاق سوتشي 

الذي يقضي بتراجع اإلرهابيين بحدود 20 
كيلومترا بالعمق من خط منطقة خفض 

التصعيد بإدلب وسحب األسلحة الثقيلة 
والمتوسطة، مقابل وقف إطالق النار.

49 قتيــا و48 جريحــا في هجوميــن اســتهدفا مراكز أمنية

عدن في مرمى اإلرهاب الحوثي

أعلنت إدارة الصحة في مدينة عدن جنوبي اليمن، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الحوثية اإلرهابية على معســكر خالل حفل تخريج دفعة من 
الجنود ومقر للشرطة. وأفادت إدارة الصحة في عدن بأن عدد قتلى الهجمات ارتفع إلى 49 شخصا، باإلضافة إلى 48 جريحا.

وقــال نائب مدير مكتب الصحة بعدن، 
إحصــاء  عمليــات  إن  ربيــد،  محمــد 
الضحايــا ال تزال مســتمرة، ال ســيما مع 

وجود إصابات حرجة.
إلــى  أشــارت  ســابقة  حصيلــة  وكانــت 
الهجوميــن،  فــي  شــخصا   27 مقتــل 
أحدهمــا انتحــاري ضــد مركــز للشــرطة 
والثانــي  عثمــان  الشــيخ  منطقــة  فــي 
بمنطقــة  الجــالء  معســكر  اســتهدف 
البريقــة في عــدن. وأعلنت ميليشــيات 
عــن  مســؤوليتها  اإليرانيــة  الحوثييــن 

تنفيذ الهجومين.
وشــنت ميليشــيات الحوثــي اإليرانيــة 
الهجوم على معسكر الجالء باستخدام 
مســيرة  وطائــرة  باليســتي  صــاروخ 
مفخخــة، واســتهدف احتفــاال لتخريــج 

دفعة جديدة من الجنود.
مقتــل  إلــى  اإلرهابــي  الهجــوم  وأدى 
العميد منير اليافعي، قائد اللواء األول 
بالحــزام  واإلســناد  الدعــم  قــوات  فــي 

األمنــي فــي عــدن، باإلضافــة إلــى أكثر 
من 30 شخصا، وإصابة العشرات، وفق 

مصادر أمنية وطبية.
وذكــر شــهود عيــان أن “االنفجــار وقــع 
خلــف المنصة التي أقيم فيها االحتفال 
فــي معســكر الجــالء... وكان اليافعــي 
قــد نــزل للتــو مــن المنصــة لتحيــة أحد 
الضيوف عندمــا وقع الهجوم”، وفق ما 

ذكرت وكالة رويترز لألنباء.
وأعلنــت ميليشــيات الحوثــي اإليرانية 
مســؤوليتها عــن الهجــوم على معســكر 
اســتهدف  الــذي  البريقــة،  فــي  الجــالء 
قــوات الحزام األمني، التي لعبت الدور 
األبــرز في مكافحة اإلرهــاب ومواجهة 
مســلحي القاعــدة وتنظيــم داعــش في 

عدن ولحج وأبين.
باســم  الرســمي  المتحــدث  وأكــد 
الحكومــة، راجــح بــادي، فــي بيــان، أن 
ميليشــيات  أن  يثبتــان  “الهجوميــن 
التمرد الحوثيــة وغيرها من الجماعات 

األدوار  تتقاســم  المتطرفــة  اإلرهابيــة 
حربهــا  فــي  بعضــا  بعضهــا  وتكمــل 
علــى الشــعب اليمنــي وســعيها لضــرب 

االستقرار واألمن”.
إيــران  دور  يبــرز  “مجــددًا  وأضــاف: 
مــن  اليمــن  فــي  والتدميــري  المعــادي 
لميليشــيات  ورعايتهــا  دعمهــا  خــالل 
وتزويدهــم  اإلجراميــة  الحوثــي 
والطائــرات  الباليســتية  بالصواريــخ 
المســيرة واألســلحة النوعية، بغية نشر 
الفوضى وتمكين مشروعها العنصري”.

وأشــار إلى أنه “ال يمكن أن يعم الســالم 
فــي اليمــن مــا لــم يتــم إنهــاء االنقــالب 
واســتعادة الدولــة لســلطتها علــى كافة 
مناطق اليمن”، مؤكدا “مضي الحكومة 
وإنهــاء  الدولــة  اســتعادة  طريــق  فــي 

االنقالب”.
المجتمــع  تضــع  “الحكومــة  أن  وأكــد 
مســؤولياته”،  أمــام  مجــددًا  الدولــي 
معتبرًا أن “استمرار التقاعس في الردع 

الحــازم لهذه الميليشــيات لــن يؤدي إال 
إلــى مزيــد مــن معانــاة الشــعب اليمني، 

وتهديد األمن اإلقليمي والدولي”.
فــي  حــازم  “بموقــف  المطالبــة  وكــرر 
التوســعي  اإليرانــي  المخطــط  وجــه 
التخريبــي  ومشــروعها  المنطقــة،  فــي 

والتدميري”.
معيــن  اليمــن،  وزراء  رئيــس  واتهــم 
الســعودية  وســفير  ســعيد،  عبدالملــك 
لــدى اليمن في تغريــدات منفصلة على 
تويتــر إيــران بالوقــوف وراء الهجــوم 
معســكر  فــي  العســكري  العــرض  علــى 

الجالء.
وقال السفير السعودي محمد بن سعيد 
مــن  المتزامــن  “االســتهداف  الجابــر: 
اإلرهابيــة  الحوثيــة  الميليشــيات  قبــل 
المدعومــة مــن إيــران ألمــن واســتقرار 
لتوحــد  قــوي  مؤشــر  عــدن  العاصمــة 
أهدافهــا مــع أخواتهــا اإلرهابيــة داعش 

وتنظيم القاعدة”.

عدن ـ وكاالت

بيروت ـ وكاالت

ميليشيات الحوثي اإليرانية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم

مقديشو ـ وكاالتالقاهرة ـ وكاالتطهران ـ وكاالت

أعلن الرئيس اإليراني حســن روحاني أمس الخميس أن بالده مســتعدة ألســوأ 
الســيناريوهات فــي إطــار جهودها إلنقــاذ االتفاق النووي، مهــددا بخطوة ثالثة 

لتقليص التزاماتها ضمن االتفاق واللجوء لـ”خيارات أخرى.” 

حــي  تلفزيونــي  بــث  فــي  روحانــي  وقــال 
”تنتظرنــا معركــة شرســة، لكــن مــن المؤكــد 
أننا ســننتصر“. وتابع الرئيس اإليراني: “إذا 
لــم تنفــذ أطــراف االتفــاق النــووي تعهداتها 
فلــدى إيران خيارات أخرى قد ال تعجبهم.. 
تقليــص  فــي  الثالثــة  الخطــوة  ســنتخذ 
التزاماتنــا فــي االتفاق النووي بكل حزم إن 
لم نصل إلى نتائج جيدة في المفاوضات”.

مســتمرون  أننــا  “صحيــح  وأضــاف: 
فــي  المتبقيــة  األطــراف  مــع  بالمفاوضــات 

االتفاق، لكننا ندير البالد على أساس 
مــن  نتيجــة  إلــى  التوصــل  عــدم 
هــذه المفاوضــات.. أمامنــا معركــة 
بالتأكيــد”.  ســنفوز  لكننــا  صعبــة 

الحكومــة  أن  روحانــي  وأكــد 
علــى  قــادرة  اإليرانيــة 

الدفاع عــن االقتصاد الوطني والبالد بـ”كل 
قدراتهــا”. وكان الرئيــس اإليراني، قال في 
وقــت ســابق، إن فــرض الواليــات المتحدة 
محمــد  الخارجيــة  وزيــر  علــى  عقوبــات 
جــواد ظريــف “تصــرف طفولــي”. وفرضت 
أمــس  ظريــف،  علــى  العقوبــات  واشــنطن 
األربعاء، وكانت قد اقترحت ســابقًا إجراء 
محادثات دون شــروط مســبقة مع طهران. 
ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله 
فــي بــث مباشــر: “يعــودون إلى الســلوك 
الصبياني.. يرددون كل يوم نريد 
التحــدث دون شــروط مســبقة 
علــى  عقوبــات  يفرضــون  ثــم 
وزير الخارجية”. وأضاف: “هذا 
يعنــي أنهــم فقــدوا القــدرة على 

التفكير المتعقل”.

كشفت الرئاسة المصرية تفاصيل لقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، 
وجاريد كوشــنر، كبير مستشــاري الرئيس األميركي دونالد ترمب، الذي وصل 

القاهرة أمس الخميس لبحث السالم.

الرئيــس  إن  رســمي  بيــان  فــي  وقالــت 
أكــد لكوشــنر أن مصــر تدعــم  السيســي 
جميــع الجهــود الراميــة للتوصل إلى حل 
الفلســطينية،  للقضيــة  وشــامل  عــادل 
عمليــة  إحيــاء  بمســاعي  قدمــًا  والدفــع 
الفلســطيني  الجانبيــن  بيــن  الســالم 
للمرجعيــات  وفقــًا  وذلــك  واإلســرائيلي، 
الدوليــة، وعلــى أســاس حــل الدولتيــن، 
وعاصمتهــا  فلســطينية  دولــة  وإقامــة 

بمــا  الشــرقية،  القــدس 
إعــادة  فــي  يســهم 
االســتقرار وفتــح آفــاق 
جديــدة لمنطقة الشــرق 
وشــعوب  األوســط 

المنطقة.
وأكــد السيســي حــرص 

التنســيق  فــي  االســتمرار  علــى  مصــر 
حــول  األميركيــة  اإلدارة  مــع  والتشــاور 
فــي  واالســتقرار  الســالم  ترســيخ  ســبل 

منطقة الشرق األوسط.
وذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم 
الرئاســة المصريــة أن كوشــنر أكــد أهمية 
األميركيــة وتطلعــه  المصريــة  العالقــات 
علــى  وتطويرهــا  تنميتهــا  جهــود  لدعــم 
مختلــف المحــاور والمســتويات، مشــيدًا 
والجهــود  الهــام  بالــدور 
تبذلهــا  التــي  الكبيــرة 
أســس  لتعزيــز  مصــر 
االســتقرار والسالم في 
ومكافحــة  المنطقــة، 
اإلرهــاب والتطرف بكل 

صورهما.

أعلنــت الرئاســة الصوماليــة، أمــس الخميس، أن الرئيس محمــد عبد هللا محمد، 
المعروف باســم “فارماجو”، الذي يحمل الجنســيتين الصومالية واألميركية، قد 

تخلى عن األخيرة، ولم تقدم أسبابا لهذه الخطوة.

بيــان  فــي  الصوماليــة  الرئاســة  وقالــت 
يجيــز  المؤقــت  الصومالــي  “الدســتور  إن 
لكــن  ســفر،  جــوازي  حمــل  للمواطنيــن 
الرئيــس بــدأ طواعيــة عمليــة التخلــي عن 

جنسيته الثانية بعد انتخابه رئيسا”.
وأضافــت أن “هــذه العمليــة انتهــت اليــوم 
)...( نعلمكــم رســميا أن الرئيــس قــد تخلى 
جنســية  وهــي  الثانيــة،  جنســيته  عــن 
الواليــات المتحــدة. لقد اســتغرقت المهمة 
وقتا بمشاركة خبراء من إدارات الجنسية 

في الواليات المتحدة والصومال”.
وكان هــذا الرئيــس الســابق للــوزراء 

الــذي انتخــب رئيســا فــي فبرايــر 
الجنســية  يحمــل   ،2017

أقــام  بعدمــا  األميركيــة 
فــي  عديــدة  ســنوات 

الواليــات المتحــدة، حيــث ما زالــت عائلته 
تعيــش. وعمــل محمد عبد هللا دبلوماســيا 
في واشــنطن أواخــر الثمانينيــات، قبل أن 

يطلب اللجوء في الواليات المتحدة.
وتــرك هــذا األب ألربعــة أطفــال، ويحمــل 
اللفظــة  مــن  المشــتقة  “فارماجــو”،  لقــب 
اإليطاليــة “فورماجيــو” )الجبــن(، وظيفتــه 
فــي اإلدارة فــي الواليــات المتحــدة، حيث 
فــي مدينــة  النقــل  وزارة  فــي  يعمــل  كان 
بافالــو، ليصبــح في 2010 رئيــس الوزراء، 
ولم يشغل هذا المنصب سوى ثمانية 
كثيــر  ويحمــل  فقــط.  أشــهر 
جنســية  الصومالييــن  مــن 
مزدوجــة، بعــد فرارهــم من 
أو  الجفــاف  أو  الحــرب 

المجاعة.
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موسكو - وكاالت

تونس ـ وكاالت

قالــت وزارة الخارجيــة الروســية، أمس 
الخميس، إن لديها انطباعا بأن الواليات 
المتحــدة تبحــث عن ذريعــة لصراع في 
الخليج، بحســب ما نقلته وكالة اإلعالم 
الروســية. ونقلت الوكالة عن المتحدثة 
باســم وزارة الخارجيــة ماريــا زاخاروفا 
قولهــا: “األحداث هناك تتحرك حقا نحو 
مــن  مخاطــر  وهنــاك  خطيــر،  منعطــف 

اندالع اشتباك عسكري واسع النطاق”.

الحشــود  إزاء  قلقهــا  عــن  وأعربــت 
أنهــا  معتبــرًة  الخليــج،  فــي  العســكرية 
“تظهــر واشــنطن كمن يبحث عن ســبب 
للحرب”. وأضافت: “مبدئيا لدينا شــعور 
بأن واشنطن تبحث وحسب عن ذريعة 
إلثــارة الموقــف ومواصلــة التصريحات 
إلــى  إيــران، واالنتقــال  تجــاه  العدائيــة 
وأكثــر  أنشــط  الصــراع  مــن  مرحلــة 

سخونة”.

أعلن وزير الداخلية التونســي هشــام 
الفوراتي أمــس الخميس أن األجهزة 
إرهابيــا  مخططــا  أحبطــت  األمنيــة 
كان يســتهدف مطــار تونــس قرطــاج 

الدولي في العاصمة.
وقــال الفوراتــي فــي تصريــح إلذاعة 
“موزاييك أف أم” المحلية التونسية، 
“تمكنــت  الداخليــة  أجهــزة وزارة  إن 
الحبيــب  شــارع  عمليــات  عقــب 
بورقيبة والقرجانــي وحي االنطالقة 

فــي نهايــة يونيو الماضــي من إيقاف 
عدد من المتهمين”.

وأضــاف أنــه بين المتهمين أشــخاص 
المطــار،  اســتهداف  يحاولــون  كانــوا 
يحملــون  كانــوا  آخريــن  ومتهمــون 
“مخططات أخرى حاولت اســتهداف 

سالمة البالد”.
وأكــد أن الوضــع األمنــي فــي البــالد 
“مســتقر”، داعيا في نفس الوقت إلى 

المزيد من اليقظة.

موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة للحرب

تونس تعلن إحباط “مخطط إرهابي”

الخرطوم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

يســتأنف المجلــس العســكري الحاكــم في الســودان وقــادة االحتجاج التفاوض لحل مســائل متعلقة بتشــكيل حكومــة مدنية في 
المرحلة االنتقالية، فيما تظاهر أمس الخميس اآلالف في أرجاء السودان تنديدا بمقتل ستة هذا األسبوع بينهم أربعة طالب.

قــادة  لدعــوة  الســودانيين  آالف  اســتجاب 
مليونيــة،  مســيرات  بتنظيــم  االحتجــاج 
مناطــق  عــدة  فــي  مظاهــرات  وخرجــت 
بالخرطــوم وأم درمــان وبور ســودان والنيل 

األزرق ومدني واألبيض. 
أطلــق  الــذي  المهنييــن  تجمــع  ودعــا 
مظاهــرات  إلــى  أنصــاره  االحتجاجــات، 
شــعار  تحــت  البــالد  أرجــاء  فــي  حاشــدة 
الــى  اأُلبيــض.  لضحايــا  العــادل”  “القصــاص 
ذلــك، نقلــت وكالة األنباء الســودانية )ســونا( 
عــن الفريــق شــمس الديــن كباشــي، رئيــس 
العســكري،  بالمجلــس  السياســية  اللجنــة 
العســكري  المجلــس  بيــن  المفاوضــات  أن 
االنتقالــي و”قــوى إعــالن الحريــة والتغييــر” 
في شأن الوثيقة الدستورية ستستأنف. إلى 
ذلــك، أكد قيادي في “قوى الحرية والتغيير” 

بيــن  بالــرؤى  الســودان، وجــود تطابــق  فــي 
هــذه الحركــة والمجلس العســكري االنتقالي 
ســاطع  وقــال  الدســتورية.  الوثيقــة  حــول 
الحــاج في مؤتمــر صحافي: “تــم االتفاق مع 
المجلــس االنتقالي على المســائل األساســية 

في مســودة وثيقة الدســتور”، وأيضًا “اتفقنا 
مع العســكري على تشــكيل مجلسي السيادة 
والــوزراء وصالحيات المجلس التشــريعي”. 
حصانــة  وجــود  عــدم  علــى  “اتفقنــا  وتابــع: 

مطلقة ولكنها إجرائية فقط”.

اســتبعدت بريطانيــا، أمــس الخميــس، مبادلة ناقلة إيرانية تم احتجازها قرب جبل طارق بناقلــة ترفع العلم البريطاني احتجزتها 
طهران في الخليج. وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، خالل زيارة إلى بانكوك “لن نقايض: إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة 
ترفــع علــم بريطانيــا بشــكل غيــر قانونــي فإنه يتعين االلتــزام بحكم القانــون وحكم القانــون الدولي”. وأضاف “لن نقايض ســفينة 

احتجزت بشكل قانوني بسفينة احتجزت بشكل غير قانوني: هذه ليست الطريقة التي ستخرج بها إيران من عزلتها”.

وتابــع قائــال: “لــذا أخشــى أنــه ال يوجد أي 
شــكل من المقايضة أوالمساومة أو الربط 

مطروح على الطاولة”.
إيــران  بيــن  التوتــرات  وتصاعــدت 
وبريطانيــا منــذ ســيطرت قــوات إيرانيــة 
خاصــة علــى ناقلة ترفــع العلــم البريطاني 

الشهر الماضي.
وجــاء ذلــك بعــد احتجاز قــوات بريطانية 
ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بتهمة 

انتهاك عقوبات على سوريا.
الثــوري  الحــرس  قــال  آخــر،  جانــب  مــن 
اإليراني، أمس، إنه ســيرد على أي هجوم 
أميركي ضد إيران في كل أنحاء المنطقة.

الحــرس  لقائــد  السياســي  النائــب  قــال 
الثــوري اإليرانــي يــد هللا جوانــي إنــه في 
“حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران 

ســتكون في مواجهة قــوات المقاومة في 
كل المنطقة”.

جانب من التظاهرات الحاشدة في الخرطوم )أ ف ب(

إيران تحتجز ناقلة بريطانية )أرشيفية(

الســودان: مســيرات مليونية تنديدا بمقتل الطاب في األبيض الحرس الثوري يهدد بالرد على أي هجوم أميركي في كل المنطقة
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يثيــر هــذا التقدم الكبير في عالم التكنولوجيا مخاوف أمنية، فمن خالل التكنولوجيا يحاول 
المتســللون االســتفادة مــن هــذه التقنيــات واســتخدامها ألغــراض ضــارة، فمــن ناحيــة األمان 
الرقمي ســيكون بمقدور المتســللين مهاجمة الشــبكات بالكامل بمعدل أســرع بكثير من خالل 
معالجة أنظمة الذكاء االصطناعي، ومن ناحية األمن السياســي ســوف يســتخدم المتســللون 
تقنيــات الــذكاء االصطناعي لمعالجة أنظمــة المراقبة وتحليل البيانات التي يتم جمعها، ومن 
ناحية األمن المادي تشارك أنظمة الذكاء االصطناعي بالفعل في السيطرة على الطائرات من 
خــالل اختــراق هــذه األنظمة، فســيتمكن مجرمــو اإلنترنت مــن اختراق األمان المــادي وخلق 

تهديدات على المستوى العالمي.
الــذكاء االصطناعــي بالفعــل يســتخدم على نطاق أوســع بكثير مما يدركه الناس فعلى ســبيل 
المثال كشــف موقع ‘Facebook’تســعة ماليين صورة على شــبكته تحتوي إساءة للطفل في 
غضــون ثالثــة أشــهر فقــط، جميــع هــذه الصــور تقريبًا لــم يتم اإلبــالغ عنها من قبــل. في هذه 
الحالة بإمكان ‘Facebook’ نقل تفاصيل إســاءة االســتخدام إلى الجهات المختصة المتعلقة 

باألطفال.
وعلــى صعيــد آخــر أصبحت البنية التحتيــة للمدن أكثر ذكاًء وأكثر اتصــاالً، فيوفر هذا للمدن 
مصــادر للمعلومــات في الوقــت الفعلي، بدءًا مــن الكاميرات األمنية التقليديــة إلى المصابيح 
الذكيــة التــي يمكــن اســتخدامها للكشــف عــن الجرائــم فــور حدوثهــا، وبمســاعدة AI  يمكــن 
استخدام البيانات التي جمعها للكشف عن إطالق النار ونوع إطالق النار والموقع الذي يمكن 
أن يكون دقيقًا مثل 10 أقدام، إضافة إلى المستشعرات التي تستشعر صوت الطلقة النارية.
ويعمل الذكاء االصطناعي على تحسين األمن العام من خالل استخدام شبكات مراقبة أكثر 
قــدرة وحتــى االســتخدام المبكــر لوحــدات الشــرطة الروبوتية تــم توظيفها بطرق عــدة منها 
إعــداد أجهــزة الكمبيوتــر إلجراء تحليل على مســاحات ساشــعة مــن الصور التي يتــم تنزيلها 
من األجهزة اإللكترونية للمشتبه فيه عن طريق نظام التعرف على الوجوه وتقديم تقديرات 
حــول العمــر والجنــس، باإلضافة إلى قــراءة لوحات الترخيص، ويتم اســتخدام هــذه التقنية 
لتحليــل الصــور ولقطــات الدوائر التلفزيونيــة المغلقة وملفات األدلة وســجالت الجرائم، وقد 

يكون هذا الشيء مساعدا للقضاء على أولئك الذين يحاولون الهروب من ذراع القانون.
وفــي نفــس ســياق الحديث عن التطورات الســريعة بشــكل يومي في عالمنــا هذا من الصعب 
أن تكون هناك تشريعات ثابتة ألنظمة الذكاء االصطناعي، لذلك هناك صعوبة في أن تواكب 
التشريعات التغيرات التي تحدث في العالم، وهذا ال يعني عدم وجود تشريعات عليا وأمنية 
صارمة ال يمكن الخروج عنها، ففي الدول األوروبية هناك تشريع “GDPR” )النظام األوروبي 
العــام لحمايــة البيانــات( مثــل حمايــة البيانــات والصــور والفيديوهــات، وتم تفعيلــه في مايو 

الماضي في جميع الدول األوروبية.

يمكــن التصــور بــأن الماللي الذيــن يبكون دما على األســلوب األميركي الصــارم في التعامل 
معهــم، كانــوا ســابقا يضحكون في مجالســهم الخاصة ويســخرون من البلــدان الغربية التي 
تتبــع نهــج المســايرة والمهادنــة معهم على أمــل أن يجنح النظــام لالعتدال وإعــادة تأهيله، 
لكنهــم اليــوم يبذلون كل ما بوســعهم من أجل إنقــاذ االتفاق النووي الذي اتضح مدى عجزه 
عــن لجــم المســاعي المشــبوهة لهــذا النظــام، ليــس حبــا فــي االتفــاق النــووي، إنما مــن أجل 
المحافظــة علــى نهــج المســايرة والمهادنة مــن جانب البلــدان الغربية، حيث تعــرض النظام 
لهزة غير مسبوقة بتخلي الواليات المتحدة األميركية عن هذا النهج واستبداله بنهج حازم 
وصــارم، كمــا دعــت وتدعــو الســيدة مريــم رجــوي، رئيســة الجمهوريــة المنتخبة مــن جانب 

المقاومة اإليرانية منذ أعوام طويلة إلى تغيير هذا النهج الذي يخدم نظام الماللي فقط.
محاولــة النظــام المحافظــة علــى االتفــاق النــووي الهــش وتبعــا لذلــك علــى نهــج المســايرة 
والمهادنــة المعــادي للشــعب والمقاومــة اإليرانيــة، لفتــت نظــر الســيدة رجــوي، لذلــك كانــت 
لفتــة قويــة منهــا لهذه القضية عندما قالت في كلمتها التــي ألقيت على ثالثة آالف متظاهر 
فــي لنــدن مــن أنصــار المقاومة اإليرانيــة: “ندعــو المملكة المتحــدة وأوروبا وجميــع البلدان 
إلــى التوقــف عــن دفــع االتاوات للماللي، ال تقدموا لهم أية مســاعدة فــي تخفيف العقوبات، 
قفــوا بوجههــم، أدرجــوا قــوات الحــرس ومخابــرات الماللــي ومنظومــة خامنئــي وروحاني 
فــي القائمــة اإلرهابيــة، ندعوكــم إلــى التخلي عن سياســة تجاهــل القوة الرئيســية للمجتمع 
والتاريخ اإليراني، وبدال من المواكبة مع الفاشــية الدينية وتشــجيعها، قفوا بجانب الشعب 
اإليرانــي لتغييــر هــذا النظــام”. نعم إنها الحقيقة التي يجب على ساســة أوروبــا أن يعلموها 
جيــدا قبــل أن يواصلــوا سياســاتهم الخاطئــة مع هذا النظــام الذي لم يتوقف عن سياســاته 
الشــريرة والعدوانيــة والســيما بتصديــر التطــرف واإلرهــاب وزعزعة األمن واالســتقرار في 
المنطقــة والعالــم. إبقــاء سياســة المهادنــة مــن جهــة وكذلك إبقــاء العالقات مع هــذا النظام 
الدمــوي واســتمرار العالقــات معه على النمط واألســلوب الســابق، يعني إنعــاش هذا النظام 
وجعله يشعر باألمل في وقت توضح للعالم كله أنه ليس هناك أي أمل أو ضمان لهذا النظام 
كــي يمشــي فــي الطريــق الصحيــح ويتخلــى عــن نهجــه المتطرف والســيما أن تخلــي نظام 
الماللي عن نهجه العدواني هذا يعني نهايته ألن سبب بقائه واستمراره هو تمسكه بأفكاره 
ومبادئــه القرووســطائية التــي صــار العالم يعلم كم دفع الشــعب اإليراني وشــعوب المنطقة 

والعالم من أثمان جراء ذلك. “الحوار”.

تأثير الذكاء االصطناعي على المجال األمني

قفوا بجانب الشعب اإليراني لتغيير النظام

الحج الذكي... تسهيالت 
لضيوف الرحمن في ظل 

التطور الرقمي
الشــك أن التطور الرقمي غير الكثير في نمط حياتنا اليومية وأصبح جزءا ال يتجزأ 
منهــا، بــل ألزمنــا ضــرورة اســتخدامه لنتأقلــم مــع واقع حيــاة جديدة، فنحــن نتحدث 
اآلن عــن زمــن إلكترونــي وجيــل لنســمه الجيــل اإللكتروني، ومــن مظاهر هــذا التأثير 
مــا لمســناه فــي تطبيق عملي للكثير مــن البرامج الذكية التي يتم اســتخدامها خدمة 
لموســم الحــج، فلــم يعــد أداء مناســك الحج بالتعقيــد والصعوبة التــي كان عليها منذ 
عقود مضت قبل ثورة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، بل يتم اآلن استخدام 
شــتى التطبيقــات التــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي مســاعدة الحجــاج وإرشــادهم كــي 

يتمكنوا من أداء نسكهم على أحسن حال. 
وســعيا منهــا لخدمــة الحجــاج ونجــاح موســم الحــج، تقــوم إدارة الحــج فــي المملكة 
العربيــة الســعودية بمســايرة آخــر التطــورات الحاصلــة فــي تكنولوجيــا البرمجيــات 
واإللكترونيــات، كــي تســهل علــى حجــاج بيــت هللا الحــرام أداء الركــن الخامــس في 
اإلسالم أداًء صحيحا وسليما وفي ظروف جيدة، حيث مكنت الحجاج من استخدام 
أيقونة خاصة بالتطبيقات التقنية التي تؤمن لضيوف الرحمن خدمات سريعة سواء 
فــي القطــاع الصحي أو وســائل المواصــالت أو الخدمات العامة، عبــر أجهزة الهواتف 

.”ios”و ”android“ الذكية بنظامي
وهناك مجموعة تطبيقات دون إنترنت ترافق الحاج منذ وصوله إلى مغادرته الديار 

المقدسة، وقد خصصت إدارة الحج مجموعة من التطبيقات المهمة التي يتم تنزيلها 
عبــر برامــج خاصــة بموســم الحج ال تحتاج إلــى االتصال بشــبكة اإلنترنت تضم على 
سبيل المثال: تطبيق “المقصد” وهو يساعد الزوار على تحديد مواقعهم داخل أروقة 
المســجد الحــرام ومعرفــة األمكنــة المــراد زيارتهــا. وتطبيــق “مناســكنا” وهــو تطبيــق 
يمكــن الحــاج مــن تحديد األماكــن المهمة من أقصــر طريق ممكن إلــى موقعه الحالي 
كالمســاجد والمطاعم ومراكز التســوق، أما “تطبيق تروية” فيقدم للحجاج معلومات 
عن خدمات المياه في المشاعر المقدسة، ونقاط توزيع مياه زمزم مع إمكانية تقديم 

البالغات عن مشاكل المياه، بسبع لغات.

كما اهتمت إدارة الحج بتهيئة ظروف صحية مناسبة خصوصا مع احتمال  «
تعرض الحجاج إلى عوارض صحية بسبب درجات الحرارة المرتفعة 

وإصابة نسبة منهم بأمراض مزمنة ومشاكل صحية خصوصا كبار السن، 
فخصصت لذلك تطبيق “صحة” وهو مجموعة استشارات طبية من أطباء 

معتمدين، يقدمون شرحا للحالة بالصوت والصورة مع التقييم النهائي 
للطبيب، إضافة إلى تطبيق “أسعفني” وهو مخصص لإلبالغ عن الحاالت 

الصحية الطارئة، وتحديد الموقع بدقة عالية، فضاًل عن دعم فئة ذوي 
االحتياجات الخاصة. “إيالف”.
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د. جاسم حاجي

فالح هادي الجنابي

منى شلبي
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معاناة يومية تحتاج إلى 
وقفة جادة من “األشغال” 

و “المرور”
يجــب على وزارة األشــغال وكل الجهــات المعنية وضع خطة متكاملة 
إلنهاء مشكلة االختناقات المرورية اليومية في مدخل مدينة عيسى 
بالقــرب مــن “تويوتــا بــالزا”، فالوضــع بالنســبة للمواطنيــن أصبــح ال 
يطــاق، فعــالوة علــى أنه المدخل الوحيــد الذي يخــدم ويغطي الكثير 
مــن المجمعــات إال أنــه أصبــح شــبه مغلــق نتيجــة االزدحــام اليومــي 
والســلبيات الموجــودة فــي هذا الشــارع أصــال، فكل يــوم يمتد طابور 
الســيارات مــن مدرســة مدينــة عيســى االبتدائيــة اإلعداديــة للبنيــن 
“شــارع بغــداد” لغايــة اإلشــارة الضوئيــة القريبــة مــن مدخل ســلماباد، 
وما يسبب االضطراب أيضا هو تقاطع شارع الخدمات المفتوح على 
الشــارع المذكور، فالمنطقة كلها تصاب بالشــلل وكتل الســيارات على 

الطريق بالمئات.
أحــد المواطنيــن أخبرنــي أنه ســئم التأخيــر اليومي عن العمل بســبب 
االختناقــات المروريــة فــي هــذا المدخــل، فاضطــر مكرهــا أن يخــرج 
باكــرا، أي قبــل موعده المعتاد بنصف ســاعة ليتفــادى االزدحام، وآخر 
قــال إن االختناقــات المروريــة فــي هــذا الشــارع والمدخــل الرئيســي 

لمدينة عيســى عصية على الوصف وكل يوم يزداد األمر ســوءا وهي 
مشــكلة تلقي ظاللها على أعصاب الناس وأوقاتهم ويرجح أن الجزء 
األكبر من هذه المشــكلة هو تحكم رجال المرور في اإلشــارة الضوئية 
لســلماباد، خصوصــا فــي أوقــات الــذروة ليكــون “الهايــوي” ســالكا، مع 
ردة فعــل وإجــراء مؤقت لتحريك الســيارات المتراصــة في الطرقات 

الداخلية وهو أمر ال يغير في واقع الزحام أي شيء.

لذا يفترض من الجهات المعنية إيجاد حلول جذرية لهذه األزمة  «
الفعلية، فالمسألة ليست مجرد مشاريع وتخصيص ميزانية 

في ضوء حاجة مباشرة، لكن األهم من كل ذلك المنطلقات 
الصحيحة واالستراتيجية والنظرة الكاملة على صعيد العمل 

والتنفيذ، فشخصيا قبل ثالثة أيام احتجت إلى 30 دقيقة ألصل 
إلى منزلي الذي يبعد عدة أمتار عن “تويوتا بالزا”، وأنا على يقين 

أن الكثير من المواطنين القاطنين في المنطقة “يعانون” حين 
الخروج، وما يجري من معاناة يومية في هذا الشارع يحتاج إلى 

وقفة جادة من األشغال والمرور.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

غياب حمالت الترشيد 
في “الكهرباء والماء”

منــذ بدايــة فصــل الصيف وارتفاع درجــات الحرارة إلى أرقام قياســية أصبح 
المواطــن بيــن ناريــن، نــار الحــر ونــار الفواتير، وبعيــدًا عن موضوع احتســاب 
التســعيرة ومــا أثيــر بشــأنها في اآلونــة األخيرة؛ فــي اعتقادي أن ضعف نشــر 
ثقافة ترشــيد االســتهالك من قبل الجهة المعنية من األســباب التي تؤدي إلى 
ارتفاع فواتير الكهرباء والماء، ومن هنا نتساءل أين هي الحمالت التوعوية 
والبرامج والفعاليات والمســابقات واألفالم التي تعزز وتنشــر ثقافة الترشــيد 

وتعمل على غرسها في سلوكيات المواطنين والمقيمين؟ 
لــم نعــد نشــاهد أو نســمع عــن الحملــة الوطنية لترشــيد اســتهالك الطاقــة، كما 
اختفــت أيضــًا اللوحــات التوعويــة التــي كنــا نراها في الشــوارع ســابقًا خالل 
أشــهر الصيــف، إضافــًة للمقاطــع التمثيليــة واإلرشــادية المشــوقة التــي كنــا 
نشــاهدها على شاشــة تلفزيون البحرين في الفترة الســابقة والتي اشتهر في 
أحــد برامجهــا الفنــان القديــر عبــدهللا ملــك، حيــث كانت تلــك البرامــج جاذبة 
للمشــاهدين ومحفــزة التخــاذ ســلوك الترشــيد، ولألســف الشــديد إلــى هــذه 

اللحظــة لــم نرصــد أيــة حملة لترشــيد االســتهالك خــالل هذا الصيــف من قبل 
هيئــة الكهربــاء والمــاء فهــل هــو تأخر أم غياب؟ فــإن كان تأخرًا فمــاذا تنتظر 
الهيئــة ونحــن فــي منتصف أشــهر الحر، وإن كان غيابًا فهو مشــكلة بحد ذاتها 
تســتدعي الوقوف والمحاســبة ألن الترشــيد في اســتخدام الطاقة في مملكة 
البحريــن جــزء مــن اســتراتيجية الحكومــة، ومــا يعــزز ذلــك هــو وجــود إدارة 
منفــردة متخصصة بترشــيد الكهربــاء والماء تعمل تحت مظلــة الهيئة هدفها 

نشر ثقافة ترشيد االستهالك.

البد من إيجاد خطة وطنية واضحة لترشيد استهالك الكهرباء والماء تعمل  «
وفق آلية عمل مناسبة للتطبيق وتكون حمالتها على مدار العام وال تقتصر 

على فترة الصيف، وتستهدف كل الشرائح وتشترك فيها مؤسسات المجتمع 
المدني لكي تحقق أهدافها وتؤدي إلى تخفيض قيمة الفاتورة الشهرية 

للمشتركين.

أحمد عمران
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تــّوج فريــق المحرق بطالً لكأس الســوبر لكرة الســلة للموســم الرياضــي 2020/2019، عقب فوزه 
علــى نظيــره الرفــاع بنتيجــة )٦٩/٨٤(، فــي المبــاراة التي جمعتهما مســاء أمــس )الخميس(، على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، في تدشين الموسم السالوي الجديد.

وعقب اللقاء قام الرئيس التنفيذي لشركة زين 
البحريــن محمد زين العابديــن بتتويج المحرق 
بالميداليــات  الفريــق  وتقليــد  الســوبر  بــكأس 
الذهبيــة، فيما تقلد الرفاع بالميداليات الفضية، 
وقبــل ذلك قام بتكريم طاقــم التحكيم المكون 
مــن عبدالكريــم شــكيب، محمــد الســلم وعــادل 

غلوم.
فيهــا  يحقــق  التــي  الثانيــة  المــرة  هــي  وهــذه 
المحــرق لقــب كأس الســوبر فــي تاريخــه، بعــد 
هيمنة المنامة على البطولة في المواسم الست 

الماضية.

مجريات المباراة

وســريعة  مثيــرة  المبــاراة  بدايــة  وجــاءت 
الســبق  فــي خطــف عصــا  المحــرق  واســتطاع 
الثالثــي  التصويــب  علــى  معــوال   ٣/٨ بتقدمــه 

المتقن والمتابعات الهجومية تحت الحلق.

األول  الربــع  منتصــف  تقدمــه  المحــرق  وعــزز 
فــي  نفســه  النهــج  علــى  االعتمــاد  مواصــال 
محمــد  بواســطة  الناجــح  الثالثــي  التصويــب 
بوعالي وبدر جاســم وأحمد حســن، في الوقت 
الــذي عمــد فيــه الرفــاع علــى بعــض محــاوالت 
التصويــب الثالثــي لإلبقــاء علــى فــارق النقــاط 

قريبا ومنع المحرق من توسيع الفارق مبكرا.
وتواصــل المــد الهجومي الناجــح للمحرق الذي 
قابله أداء متواضع للرفاع هجوميا صام خالله 
منــح  مــا  دقائــق،   ٤ مــن  التســجيل ألكثــر  عــن 
المحــرق أريحيــة تامــة فــي حســم الربــع األول 

بفارق بلغ ١٦ نقطة وبنتيجة ١٢/٢٨.
وشــهد أداء الفريقيــن مــع بدايــة الربــع الثانــي 
تراجعــا ملحوظــا والســيما في الشــق الهجومي 
الــذي قابلــه انخفاض في نســبة التســجيل لدى 

الجانبين.
وظل المحرق محافظا على تقدمه مع منتصف 

الفتــرة التي قلص فيها الرفــاع النتيجة إلى ١٠ 
نقاط ٢٣/٣٣، قبل أن يعيد الفارق نفســه بفضل 
التنويــع الهجومــي فــي طريقــه لحســم الشــوط 

األول بنتيجة ٢٨/٤٠.
قويــة  عــودة  الثانــي  الشــوط  بدايــة  وشــهدت 
بدايــة  اســتغل  الــذي  الرفــاع  لفريــق  وموفقــة 
المحــرق المتواضعــة فــي هــذا الشــوط، متمكنا 
مــن تقليــص الفارق تباعا وصــوال لـ٦ نقاط فقط 
بتألــق المحتــرف األميركي وينــغ، ليتدخل على 
إثرها مدرب المحرق سريعا بطلب الوقت الفني 
الــذي أثمــر عن اســتعادة الفريق للســيطرة على 

مجريــات الفترة الثالثة، إذ عاد الذيب لالعتماد 
علــى أســلوبه الهجومــي الســابق بالتعويل على 
التصويــب الثالثي الناجح الــذي رفع من خالله 
فــارق تقدمــه مــن جديــد إلــى ٤٣/٥٥، قبــل أن 

يحسم الربع متقدما بـ٤٩/٦٢.
وعــزز المحــرق تقدمــه مــع بدايــة الربــع األخيــر 
بثالثية أحمد حسن التي منحت فريقه أريحية 
فــي التعامــل مــع مجريات الفتــرة التي ســّيرها 
الفريــق األحمــر بنجــاح بفضــل عامــل التركيــز 
والهجومــي،  الدفاعــي  الجانبيــن  فــي  الكبيــر 

متمكنا من حسم نتيجة المباراة.
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ا في  اختتم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم تحضيراته المحلية االســتعدادية لبطولة غرب آســيا 2019 المقامة حاليًّ
العراق.

وخــاض المنتخــب الوطنــي مســاء أمــس 
علــى  وذلــك  األخيــر،  تدريبــه  )الخميــس( 
رئيــس  نائــب  بحضــور  الوطنــي  االســتاد 
للشــؤون  القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
اإلدارية والماليــة علي البوعينين واألمين 

العام لالتحاد إبراهيم البوعينين.
وفــد  يغــادر  أن  المقــّرر  مــن  ذلــك،  إلــى   
المنتخب صباح اليوم )الجمعة( إلى مدينة 
أربيــل العراقيــة، علــى متن طائــرة خاصة 

أمنها االتحاد البحريني لكرة القدم.
 وتضــم قائمة المدرب البرتغالي للمنتخب 
الوطنــي األول لكــرة القــدم هيليــو ســوزا، 
23 العًبا هم: سيد محمد جعفر، سيد شبر 
علوي، حمد الدوسري، عبدالوهاب المالود، 

إســماعيل عبداللطيــف، ســيد مهــدي باقر، 
أحمــد بوغمــار، علــي مــدن، عيســى جهــاد، 
محمــد  عبــدهللا،  أحمــد  موســى،  عيســى 
عــادل، محمــد الرميحــي، علي حــرم، وليد 
األســود،  كميــل  الهــزاع،  عبــدهللا  الحيــام، 
الحســيني،  ســامي  عبدالوهــاب،  محمــد 
ســيد ضياء ســعيد، جاسم الشــيخ، محمد 

الحردان وأحمد نبيل.
 يشــار إلــى أن منتخبنــا الوطنــي وقــع في 
المجموعــة الثانيــة فــي بطولــة غــرب إلــى 
والســعودية  األردن  منتخبــات  جانــب 

والكويت.
وســيعقد االجتمــاع التنســيقي للمجموعة 
يــوم الســبت 3 أغســطس عنــد 12 ظهــرا 

بتوقيت العراق، على أن يقام عند 2 ظهرا 
المؤتمر الصحافي الخاص بمدربي الفرق.
 وسيدّشــن المنتخب مشواره في البطولة 
بلقــاء األردن يــوم 4 أغســطس المقبل، ثم 
الســعودية 7 أغســطس، وأخيــًرا الكويــت 
المجموعــة  وتضــم  أغســطس.   10 يــوم 
األولــى منتخبــات العــراق ولبنــان واليمــن 
وســوريا وفلســطين، وانطلقــت مبارياتهــا 
العــراق  بيــن  االفتتــاح  بمواجهــة  أمــس 

ولبنان.
وينــص نظــام البطولــة علــى تأهــل بطلــي 
المجموعتيــن إلــى المبــاراة النهائيــة التــي 

ستقام يوم 14 أغسطس.
وتقــام مباريــات المجموعــة األولــى علــى 

اســتاد كربــالء، والمجموعــة الثانيــة علــى 
اســتاد فرانســو حريــري بأربيــل، والمباراة 

النهائية على استاد كربالء.
وكانــت مباريــات المجموعــة األولى بدأت 
يوم 30 يوليو الماضي عبر الجولة األولى، 

فيما تقام اليوم الجولة الثانية.
وتعتبــر بطولــة غرب آســيا فرصة مناســبة 
علــى  أكثــر  للوقــوف  الفنــي؛  للجهــاز 
مســتويات المنتخــب وجهوزيــة الالعبيــن 
التصفيــات  فــي  المشــوار  تدشــين  قبــل 
المزدوجــة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 

وكأس آسيا 2023.

األحمــر يختتـم تدريباتــه ويغـادر إلى العــراق

من تدريبات المنتخب

ــم الــــســــاوي ــوسـ ــمـ ــلـ ــة مـــثـــيـــرة لـ ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ أطــــــــاح بــــالــــرفــــاع فـــــي افـ

المحـــرق يتــّوج بطـــال لـ “سوبـــــر السلــــــة”

دّشــن الفريــق األول لكرة القــدم بنادي المحرق 
ــا في تركيــا بفوزين  معســكره فــي المقــام حاليًّ
كبيريــن علــى ناديين من أنديــة الدرجة الثالثة 

في الدوري التركي.
وخــاض المحرق يــوم الثالثاء مباراتــه الودية 
األولــى أمــام فريــق داريكا ســبور، إذ تمكن من 

تحقيق فوز عريض بنتيجة بلغت )8-0(.
وســجل األهــداف كل مــن: إيفرتــون )هدفين(، 
إســماعيل عبداللطيــف )هدفيــن(، أحمــد جمعة 
مــن ركلة جزاء، عبدهللا عبــدو من ركلة جزاء، 

علي مفتاح وفيصل عبدهللا.
ولعــب المحرق وديتــه الثانية يوم األربعاء 31 
يوليــو الماضــي، حيــث فــاز علــى فريــق البحــر 

األسود بنتيجة )7-0(.
أهــداف(،   3( مفتــاح  علــي  األهــداف:  وســجل 
أحمــد  )هدفيــن(،  عبداللطيــف  إســماعيل 

الشروقي وأحمد صالح سند.
وبحســب المركز اإلعالمي لنادي المحرق، فإن 
المــدرب البرازيلــي لفريــق المحــرق ماركــوس 

باكيتــا يحرص على خــوض مباريات تجريبية 
المنشــود  المســتوى  إلــى  للوصــول  بالتــدرج 

للفريق.
 ويأتــي معســكر المحــرق اإلعــدادي فــي تركيا 
للموســم  الفريــق  تحضيــرات  إطــار  ضمــن 
سيدشــن  إذ   ،2019/2020 الجديــد  الرياضــي 
المحــرق مشــواره فــي الموســم عبر المشــاركة 
العــرب  لألنديــة  الســادس  محمــد  كأس  فــي 
األبطــال، حيــث ســيلعب مواجهتــي دور الـ 32 
أمام نادي شــباب قســطنطينة الجزائري يومي 

27 أغســطس الجاري في الجزائر و17 سبتمبر 
المقبل في البحرين.

 ودعــم فريــق المحــرق صفوفه جيًدا للموســم 
الجديــد، إذ تعاقــد مع جهاز فنــي جديد بقيادة 
المــدرب البرازيلــي الشــهير باكيتــا، عالوة على 
3 محترفيــن برازيلييــن بتوصيــة مــن الجهــاز 
الفنــي، باإلضافــة إلى صفقات محليــة عديدة: 
المنتخــب  والعبــو  وحيــد،  أشــرف  الحــارس 
األولمبــي: أحمــد صالــح ســند، حســن الكراني، 

حسين جميل وأحمد الشروقي.

فريق المحرق

ــا ــى اآلن بتركيـــ ــن حتـ ــي لقاءيـ ــا فـ ــل 15 هدًفـ سجــــ
المحرق يدّشن معسكره بفوزين كبيرين

مناصبــه  توبلــي  نــادي  إدارة  مجلــس  شــكّل 
الجديــدة إثــر االجتماع الذي تم عقده مســاء 
المناصــب  لتوزيــع  الماضــي  الثالثــاء  يــوم 

واللجان بشكل توافقي بين األعضاء.
وتم تزكية األعضاء الستة ومن بينهم رئيس 
مجلــس اإلدارة مكي أمان وبعضوية كل من: 
ســلمان حســين نائًبــا للرئيــس ومشــرًفا علــى 
اللجــان العاملــة، حســين ســعيد أميًنــا مالًيــا، 
جاســم أحمــد أميًنــا للســر العــام والعالقــات 
العامة واإلعالم، جاسم عبدعلي رئيًسا للجنة 
محمــد  والمســرح،  واالجتماعيــة  الثقافيــة 
الرياضيــة،  للجنــة  رئيًســا  المــدوب  عبــاس 
علــى أن يســتكمل مجلــس اإلدارة العضويــة 
المطلوبــة “تســعة أعضاء ورئيــس” كما ينص 
بعــد  عــام  خــالل  للنــادي  األساســي  النظــام 

االتفاق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة.

المناصب اإلدارية بتوبلي

2 أغسطس 2019 الجمعة
30 ذو القعدة 1440

علي مجيد

أحمد مهدي

أحمد مهدي

كشــف رئيــس جهــاز كرة اليــد بنــادي الدير 
ميثم الماضي أن النادي األهلي قد استفسر 
فــي وقت ســابق عن حالــة ووضعية العب 
حســن  الوطنــي  ومنتخبنــا  األول  الفريــق 

مدن وذلك كنوع من “جس النبض”.
لـ”البــالد  تصريــح  فــي  الماضــي  وقــال   
ســبورت” إن رئيــس جهاز كــرة اليد بالنادي 
األهلــي نــادر الحاجي قد تحدث معه حول 
الالعــب حســن مدن واستفســر عنــه حالته 
ذلــك  ومنــذ  بالنــادي،  ووضعــه  الصحيــة 
الوقت لم يستجد شيء في هذا األمر ولم 

تصل المحادثات للقنوات الرسمية. 
 وعــن تجديــد عقــود العبــي فريقــه، أشــار 
ــا  الماضــي إلــى أن إدارة النــادي أنهــت فعليًّ
مــن إبــرام العقــود مــع الالعبيــن الصاعدين 
والعمــل  األول،  للفريــق  الشــباب  فئــة  مــن 
الفريــق  العبــي  عقــود  لتجديــد  اآلن  جــاٍر 
األول والحفــاظ عليهــم لتحقيــق تطلعــات 
تســعى  اإلدارة  أن  مبيًنــا  الجميــع.  وآمــال 

أيًضــا لإلبقــاء علــى كافــة الالعبيــن الذيــن 
تــم انتدابهم من الخارج بالموســم الماضي 
مشــاخيل  وعيســى  البــدر  فاضــل  أمثــال 
مســاعي  هنــاك  أن  كمــا  الحايكــي،  وعلــي 
إلرجــاع الالعــب محمد الســعودي لصفوف 
الفريق بعدما توقف في منافسات الموسم 
إثــر الخــالف الــذي دب بينــه وبيــن الجهــاز 

الفني.
وعــن المدرب الذي ســيتولى قيــادة بحارة 

الديــر، أوضــح الماضــي أن اإلدارة توصلت 
التفــاق نهائــي حول التعاقد مــع ابن النادي 
خليل عباس ليتولى تدريب الفريق األول، 
ومــن المؤمــل أن يتــم ذلــك خــالل األيــام 
بــدأ  عبــاس  المــدرب  إن  حيــث  المقبلــة، 
ــا مهامه التدريبية مــع الفئات العمرية  فعليًّ
ولكن مع الفريق األول ســيكون مطلع شهر 
المقبــل وذلــك تحضيــًرا للموســم  ســبتمبر 

الرياضي الجديد.

ميثم الماضي

العمل جاٍر لتجديــد العقود وإعداد بحارة الدير 1 ســبتمبر
الماضي: األهلي استفسر عن حسن مدن

علي مجيد

تحضيًرا للمشاركة 
في بطولة غرب 

آسيا

محمد الدرازي | تصوير: رسول الحجيري

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لالعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيــس المجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة أن 
رياضــة ســباقات الخيــل البحرينية باتت تســير 
بخطــى ثابتــة نحو التطــور التصاعدي وتحقيق 
العالمــي  المســتوى  علــى  المثاليــة  االنجــازات 
وأضحــى حضورها قويا في مختلف الملتقيات 
الدولية والعالمية مشيرا الى أن رياضة سباقات 
الخيــل البحرينيــة وبفضــل المــالك واهتمامهــم 
الماضيــة  الفتــرة  فــي  رائعــة  انجــازات  حققــت 

وأمست رقما صعبا في مختلف السباقات.
وهنــأ ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
الشــيخ  لســمو  العائــدة  المحمديــة  اســطبالت 
ســلطان الديــن بــن محمد بــن ســلمان آل خليفة 
بمناســبة تحقيــق المهــر جولــدن هــورد المملوك 
الســطبالت المحمديــة المركــز االول فــي ســباق 
ريشموند ستيك الفئة الثانية المخصص للمهور 
عمــر الســنتين والــذي اقيم علــى أرضية مضمار 

جودوود - بريطانيا و الممتد على مسافة 1200 
متــر مشــيرا الى أن فوز المهــر جولدن هورد هو 
اســتمرار النتصارات ســباقات الخيل البحرينية 

ومالكها في مختلف السباقات الدولية. 
ألســطبل  المملــوك  هــورد  جولــدن  المهــر  وكان 
المحمدية العائدة ملكيتها لسمو الشيخ سلطان 
الديــن بــن محمد بن ســلمان آل خليفة قد حقق 

المركز االول في ســباق ريشــموند ســتيك الفئة 
الثانيــة المخصــص للمهــور عمر الســنتين والذي 

اقيم على أرضية مضمار جودوود - بريطانيا.
وتمكــن المهــر جولــدن هورد من تحقيــق المركز 
األول بفــارق ثالثــة اربــاع الطويــل متغلبــا على 
المرشــح األول ومتخطيــا  ثالثة عشــر مهرا من 
مختلف دول العالم كانوا مشاركون في السباق 

كاليــف  المــدرب  تمكــن  حيــث  الكبيــر  الدولــي 
كوكــس مــن قــراءة الســباق بصــورة صحيحــة 
فيمــا حقــق الفــارس ادم كريبــي توافقــا كبيــرا 
مــع المهــر فــي الســباق وتمكــن مــن التعامــل مع 
مجريات السباق بشكل مثالي االمر الذي ساهم 
فــي تحقيــق اللقب حيــث تعتبر هذه المشــاركة 

الرابع للمهر في مسيرته و فوزه الثاني.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد يهنئ اسطبالت المحمدية بفوز المهر جولدن

قائد المحرق متسلما كأس السوبر فريق المحرق متوجا بكأس السوبر



إدارة  لــس  ج م س  ـ ـ ي ئ ر ن  ـ ـ م ت  ا ـ ـ ه ي ج و ت ب
ـرة القــدم الشــيخ  ـاد البحرينــي لكـ االتحـ
علــي بــن خليفــة آل خليفــة، عقــد االتحــاد 
ـع إدارة  ا مـ ـيقيًّ ا تنسـ ـ البحرينــي اجتماًعـ
التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، 

وذلك في قاعة الرميثة بمقر االتحاد.
 واجتمــع األميــن العام لالتحــاد البحريني 
لكــرة القــدم إبراهيــم البوعينيــن بحضــور 
ممثلــي اإلدارة، وهــم: مديــر إدارة التربية 
الرياضيــة والكشــفية والمرشــدات بوزارة 
التربيــة والتعليــم عصــام عبــدهللا، رئيــس 

مجموعــة المســابقات فــي قســم التربيــة 
الرياضيــة عبــدهللا الحــاج، واختصاصــي 
مســابقات فــي قســم التربيــة الرياضيــة 

محمد أحمد سالمين، بحضور رئيس قسم 
المســابقات فــي االتحــاد البحرينــي لكــرة 

القدم حسن إسماعيل.

تأهــل فريــق مركــز وجــدان الطبي للدور النصف النهائي من مونديال بوري العاشــر بفوزه على فريق بلــودان للمقاوالت بهدفين 
دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في البطولة.

ــي  لطب ا دان  ـ ز وجـ ـ ـق مركـ ـ ع فري ـ  ورفـ
رصيــده من النقاط إلى ســت في صدارة 
المجموعــة فيمــا تجــرع فريــق بلــودان 

للمقاوالت الخسارة في ظهوره األول.
وخلــق الفريقــان مجموعــة كبيــرة مــن 
ـق  ـ ل تأ تثمارها  ـ ال دون اسـ ـ ـرص حـ فـ ل ا
الخطــوط الدفاعيــة للفريقيــن وهــو مــا 
ى  ـ ـ عل ن  ـ ـ فريقي ل ا ي  ـ ـ د العب ا ـ ـ أدى العتم

التســديد مــن بعيد أمالً للوصول للشــباك 
حتــى أثمرت تســديدة متقنة من مهاجم 
مركز وجدان الطبي حســين علي أعطت 

التقدم لفريقه.
 وحــاول فريــق بلودان للمقــاوالت تدارك 
الموقــف لكن محاوالته لم تــأت بنتيجة، 
فــي حيــن اســتغل مهاجــم مركــز وجدان 
حســين علــي فــي نهايــة اللقــاء هجمــة 

ـه الشــخصي  ـع علــى هدفـ ـدة ليوقـ مرتـ
الثاني له ولفريقه.

 وتختتم مباريات المجموعة يوم السبت 
المقبــل فــي مبــاراة منتظــرة بيــن فريقي 
بلــودان للمقــاوالت وcool vape، حيــث 
ـاق بفريــق  ـا اللحـ ـز منهمـ ســيتمكن الفائـ
مركــز وجــدان الطبــي وحجــز البطاقــة 

الثانية من نصف نهائي مونديال بوري.

“وجدان” يتأهل لنصف نهائي “بوري”اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة والتعليم

اختتــم االتحــاد الرياضي لألمن العام، فعاليات النشــاط الصيفــي ألبناء الضباط للعام 
2019 بسلســلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الهوية واالنتماء الوطني، توافًقا 
مع مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، بحضور 

280 مشارًكا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات إلى 12 سنة.

وأشاد رئيس االتحاد بدعم وزير الداخلية، 
المتواصــل للفعاليــات التــي يقيمها االتحاد 
ام  ـ عـ ل ا ن  ـ األمـ ـس  عادة رئيـ ـ ة سـ ـ بعـ وبمتا
المســتمرة للبرامــج والفعاليات، مما يســهم 
باالرتقــاء بالبرامــج التــي يقدمهــا االتحــاد 
ونجــاح فعاليــات النشــاط الصيفــي ألبنــاء 
الضبــاط والــذي ركز هــذا العام علــى تعزيز 
المواطنــة وغــرس روح التعــاون والتفاعل 
مــع اآلخريــن، باإلضافــة إلــى تعزيــز دور 
ـالل  ـن خـ ع مـ ـ المجتمـ اه  ـ اركين تجـ ـ المشـ
المشــاركة في البرامج االجتماعية وتنمية 
وصقل هواياتهم وإبراز مهاراتهم الفردية.

 وتضمــن برنامــج النشــاط الصيفــي فــي 
أسبوعه األخير، ورشة عمل بعنوان القيادة 
والقيم الوطنية، بالتعاون مع معهد اإلدارة 
ـة البوعركــي  ا دانـ ـ ا(، قدمتهـ ـ ـة )بيبـ العامـ

ومريــم النعار، بهــدف تعزيز القيم الوطنية 
لــدى الناشــئة مــن خــالل األنشــطة الفعالة، 
كما تم تنظيم زيارة إلى االتحاد البحريني 
لكــرة القــدم لالطــالع علــى أقســامه ومــا 
قــام بــه مــن إنجــازات وتطــورات للنهوض 

بمستوى الكرة البحرينية.
 وفــي الجانــب الترفيهــي، نظــم االتحــاد 
زيــارة إلــى مجمــع األتيريــوم لالســتمتاع 
باأللعاب في كيدز باالس، فضالً عن زيارة 
منتزه الدولفين لمشاهدة العروض الفنية، 
كما زار المشــاركون نادي كروفست الرفاع 
ـذه  ـاليب هـ ـئة بأسـ بهــدف تعريــف الناشـ
اللعبة وأهمية ممارســة الرياضة للحصول 
علــى جســد ســليم معافــى كمــا تــم تنظيم 
فعاليــة ترفيهيــة فــي نــادي ضبــاط األمــن 
العــام تضمنت مســابقات وجوائز لألطفال 

وفقرات متنوعة والعديد من األركان.
الجديــر بالذكــر أن النشــاط الصيفي ألبناء 
الضباط يهدف إلى التركيز على زرع الثقة 
فــي نفوس المشــاركين، وتنميــة مهاراتهم 
ة  ـ لثقافيـ ا م  ـ ـم ومواهبهـ ـل قدراتهـ وصقـ
واالجتماعيــة والرياضيــة، باإلضافــة إلــى 
ى  ـ ـ ل ع م  ـ ـ ه د ي و ع ت و ن  ي ك ر ا ـ ـ ش م ل ا ه  ـ ـ ي ج و ت
اســتغالل أوقــات الفــراغ بمــا يعــود عليهم 

وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.

وزارة الداخلية

ــنـــي ــوطـ ــاء الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة واالنـ ــ ــوي ــ ــه ــ ــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز ال ــ ــه ــ فـــعـــالـــيـــات ت

ختــــام البرنامــــج الصيفــــي ألبنــــاء الضبـــاط

لقطات من البرنامج الصيفي
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حقق الالعب يونس صقر أعلى معدل في بطولة االتحاد التصنيفية الثانية للسنوكر 
2019، التي ينظمها االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس، وذلك على صالة 

نادي “كيو إن” بالمنامة.

فــرزان  فــوزه علــى  ذلــك، خــالل   وجــاء 
أحمد مساء يوم اإلثنين بنتيجة )1/3( مع 
تحقيــق أعلــى معدل فــي المبــاراة محرًزا 
70 نقطة، بعد أداء كبير وقوي من يونس 
صقــر الذي فرض نفســه بإمكاناتــه العالية 
وســير اللقــاء لصالحــه حتــى النهايــة رغم 

محاوالت الشاب فرزان.
 وفي باقي المباريات، فاز حسين العرادي 
محمــد   ،)0/3( بوجيــري  وســف  ي ى  ـ ـ ل ع
الصقــر على حســين عبدهللا )0/3(، حســن 
الحايكي على هاني الوســطي )2/3(، خالد 
أحمــد علــى رضــا العــرادي )2/3(، حبيــب 
صباح على ســيد محمد جــواد )0/3(، نزار 
 ،)2/3( العيســى  ـى محمــد  ـ ـي عل ـ لتوبالن ا
طــالل جاســم علــى صالــح أحمــد )1/3(، 

سيد جواد على رضا العرادي )0/3(.
 وفــي يوم الثالثاء، فــاز صادق عبدالغني 
علــى بدر جاســم )0/3(، ماجــد ضيف على 
وقــاص نيــازي )0/3(، حامــد ضيــف علــى 

ام  ـ ، هشـ )1/3 ( د  ـ ـط عبدالصمـ لباسـ عبدا
الصقــر علــى نــزار التوبالنــي )0/3(، خالــد 
أحمــد علــى رمــزي أحمــد )0/3(، حســين 
 ،)2/3 ـي ) ـد العيسـ ـى محمـ ـي علـ الحايكـ
حميد الشعلة على عبدهللا مجيران )1/3(، 
عــادل األنصــاري علــى حســن الحايكــي 
)2/3(، يعقوب عبدهللا على حســن ســلمان 
)1/3( وأخيــًرا خليــل إبراهيــم على يحيى 

حسن )0/3(.
 وفــي يــوم األربعــاء، أقيمــت 9 مباريــات 
وأسفرت نتائجها عن فوز كل من: يوسف 
بوجيــري علــى حســين علــي )1/3(، محمد 
الصقــر علــى جعفــر الريــس )2/3(، ســلمان 
قمبر على عدنان مسلم )0/3(، عالء حسن 
علي هاني الوســطي )2/3(، يوسف فاضل 
علــى ســيد محمــد جــواد )0/3(، إبراهيــم 
الســعدي علــى فــرزان أحمــد )2/3(، رضــا 
العــرادي علــى رمــزي أحمد )1/3(، حســين 
العــرادي علــى وقاص نيــازي )0/3(، صالح 

أحمد على حسين عبدهللا )0/3(.
 وخضع الالعبين المشاركين للراحة أمس 
الخميس واليوم الجمعة، على أن تستأنف 
المنافســات غــًدا الســبت باســتكمال الدور 
التمهيــدي بإقامــة 10 مباريــات، إذ يلقــي 
فــي الفترة األولى التي تبدء عند الســاعة 
هللا  د ـ ـ ب ع ع  ـ ـ م ح  ا ـ ـ ب ص ب  ـ ـ ي ب ح ًء  ا ـ ـ س م  6
مجيران، يوسف فاضل مع حميد الشعلة، 
يونس صقر مع حسين الحايكي، إبراهيم 
الســعدي مــع عــادل األنصــاري وصــادق 
عبدالغنــي مــع يحيى حســن. وفــي الفترة 

الثانيــة التــي تنطلــق فــي تمام الســاعة 8، 
يواجه ســيد جواد محمد يعقوب يوسف، 
عبدالمنعــم الشــويخ مــع خليــل إبراهيــم، 
حســين العــرادي مع حســين علــي، وقاص 
نيازي مع يوسف بوجيري وأخيًرا حسين 

عبدهللا مع جعفر الريس.
 مــع العلــم، أن مباريــات الــدور التمهيــدي 
قــد شــارفت علــى االنتهــاء إال أن الصورة 
ــا بشــأن هويــة المتأهليــن  لــم تتضــح جليًّ
لــألدوار النهائية والمفترض انطالقها يوم 

الثالثاء المقبل بنظام إخراج المغلوب.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

يونس صقر يحقق أعلى معدل في تصنيفية السنوكر

 جانب من االجتماع

2 أغسطس 2019 الجمعة
30 ذو القعدة 1440

سبورتاتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

لقطة لالعب يونس صقر



أعلنــت رابطــة الــدوري األلمانــي لكــرة 
الخميــس،  يــوم  )بوندســليجا(،  القــدم 
مــع  األمــد  طويــل  اتفاقهــا  تمديــد 
نزاهــة  لحمايــة  رادار”؛  “ســبورت 

مباريات الدوري.
“هــذا  بيــان  فــي  الرابطــة  وذكــرت 
التعــاون يضمــن نزاهــة كل المباريــات 
التابعة للرابطة في العامين المقبلين”.
الشــراكة التي بــدأت في 2005 تغطي 
الدرجتيــن  فــي  المباريــات،  جميــع 
األولــى والثانية للــدوري األلماني، بين 

مسابقات أخرى.
وذكــرت الرابطــة أن “ســبورت رادار”، 
تســتخدم نظام الكشــف عن االحتيال 
رصــدا  يتضمــن  “الــذي  بهــا  الخــاص 
وتتبــع  وتوثيقــا  ومتواصــا،  منهجيــا 
فــي ســوق  المراهنــات  فــي  التاعــب 

المراهنات العالمي”.
ويتم استخدام هذا النظام أيضا  «

من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم، 
واتحادات محلية في أوروبا وآسيا.

الالعبون في خطر
حــذرت النقابــة الدولية لالعبين المحترفين “فيفبرو” من الخطورة المترتبة 
عــن كثرة المباريات وازدحام الروزنامات، مشــيرة إلــى أن “صحة الالعبين 

في خطر” بحسب دراسة.

الخصــوص  علــى  النقابــة  وحثــت 
الرابطــات المحترفــة “باعتمــاد فتــرة 
أســابيع  أربعــة  لمــدة  إلزاميــة  راحــة 
في الصيف وأســبوعين في الشــتاء”، 
واحتــرام فترة 5 أيــام على األقل من 

الراحة بين المباريات.
كمــا تطرقت النقابة أيضــا إلى “إقامة 
عــدد أقصى من المباريات في الســنة 
ولــكل العب مــن أجل حمايــة صحته 
وفتــرة اســتعادة لياقــة بعــد الرحات 

الدولية الطويلة”.
وأوضــح األمين العــام للنقابة الدولية 
لاعبين المحترفين ثيو فان سيجيلن 
فــي بيان متعلق بهذه الدراســة تحت 
عنــوان “عــبء العمــل علــى الاعبيــن 
فــي كــرة القــدم االحترافيــة للرجــال” 
أن “البحــوث العلميــة تؤكــد أن صحة 
الاعبيــن فــي خطر؛ بســبب االزدحام 

الحالي للروزنامات”.
يجمــع  الــذي  التقريــر  ويســلط 

إحصــاءات ألكثر من 500 العب على 
الماضيــة،  شــهرا  عشــر  االثنــي  مــدار 

الضــوء علــى حالــة المهاجــم الدولــي 
توتنهــام  لفريــق  الجنوبــي  الكــوري 

اإلنجليــزي ســون هيونــغ ميــن الــذي 
لعــب 78 مباراة هذا الموســم دون أن 

يكــون بيــن ما يقرب مــن 3 أرباعها، 5 
أيــام راحــة، مثلمــا توصــي بــه النقابة 

الدولية لاعبين المحترفين.
لــم  الاعــب  أن  النقابــة  وأضافــت 
يحصــل علــى يوم عطلــة خال فصل 

الشتاء.
ومنتخــب  يوفنتــوس  مدافــع  وقــال 
إيطاليــا لكرة القــدم جورجو كييليني 
“نحــن  التقريــر  هــذا  فــي  ُذِكــر  الــذي 
بحاجــة لمعرفــة كيفيــة التعامــل مــع 
عبء هــذا العمل )...( لمواصلة اللعب 
وتحســين  مســتوياتنا  أفضــل  فــي 
مــن  الحمايــة  إلــى  نحتــاج  أدائنــا، 

الروزنامات المزدحمة جدا”.

تشيلسي لديه مشكلة وحيدة

وكاالت

يؤمــن جوزيــه مورينيــو، المــدرب الســابق لتشيلســي، بــأن 
شــباب البلــوز فــي موقــف جيــد، تحــت إشــراف المــدرب 

الجديد فرانك المبارد.
خلفــا  الفريــق،  تدريــب  أخيــرا  اســتلم  قــد  المبــارد  وكان 
لإليطالي ماوريســيو ساري، واستعان بمجموعة كبيرة من 
الاعبيــن، الذيــن كانــوا معاريــن إلى أندية أخــرى، في ظل 

حرمان النادي اللندني من التعاقدات.
وعــن ذلــك، قــال مورينيــو فــي تصريحات لشــبكة “ســكاي 
ســبورتس”: “أعتقــد أن كل مــدرب في العالم يحب إشــراك 
الاعبيــن اليافعيــن من األكاديمية، أعتقد أن تشيلســي ناد 
مميــز في هذا الســياق، ســأعطيك مثاال، تشيلســي يحتاج 
قلــب دفــاع.. كيــرت زومــا، ال تحتاج لشــراء العــب آخر، ال 

تحتاج لإلنفاق.. زوما”.
وأضاف “إنه بطل في إنجلترا، لعب لتشيلسي، لعب لستوك 
ســيتي، لعــب إليفرتــون، لعب لفرنســا، إنه العبــك، كان في 

فترة إعارة، من أين ستشتري العبين أفضل منه؟”.
وواصــل المــدرب المخضــرم “تريــد مهاجمــا شــابا.. تامــي 
أبراهــام، إنــه ملــكك، يعــرف النــادي، لقــد ُصنــع فــي النــادي 
وتلقــى تعليمــه فيه، كان فــي إعارة، لعب بعــض المباريات 
في البريميرليج، لعب في التشامبيونشــيب على مســتوى 
عــاٍل، مــع مســؤولية اللعــب لفريــق كبير مثل أســتون فيا، 

إنه جاهز”.
وأردف “هــل تحتــاج لشــراء مهاجــم يافــع؟ ال، تــم انتقــاد 
تشيلســي مــرات عديــدة بســبب عــدد الاعبيــن المعاريــن، 
أكثــر مــن 30 أو 40 العبا، لكن اآلن اللحظة حانت، ولديهم 

أجوبة ال يملكها اآلخرون”.

وختــم مورينيــو “لذلــك ال أعتقــد أن هنــاك مشــكلة لديهــم، 
المشكلة الوحيدة بشكل واضح هي خسارة العب ظاهرة، 
إيدين هازارد كان العبا مميزا لتشيلسي وفقدوه، عدا ذلك 

ال أرى أي مشكلة أمامهم”.

وكاالت

وكاالت
وكاالت

حرب ضد 
المراهنات

يصــر مــدرب مانشســتر يونايتــد أولــي جونــار 
مبكــرا  زال  مــا  الوقــت  أن  علــى  سولســكاير 
لتحديد هوية القائد الجديد لمانشستر يونايتد 

على أرض الملعب.
وتــرك األكــوادوري أنطونيو فالنســيا مانشســتر 
يونايتد، ليصبح موقع قائد الفريق شاغرا، علما 
أن أشــلي يونــج ارتــدى الشــارة معظــم األحيان 
فــي الموســم الماضــي، فــي وقــت يظهــر فيــه 
دافيد دي خيا وبول بوجبا كمنافسين على هذا 

الشرف.
وارتدى دي خيا شارة القائد في المباراة الودية 
األخيرة للفريق أمام كريستيانسوند النرويجي 
)0-1(، وتوقــع سولســكاير أن يصدر قرارا نهائيا 
بهــذا الشــأن قبل مباراة الفريــق األولى بالدوري 

اإلنجليزي الممتاز أمام تشيلسي.
آخــر، يســعى مانشســتر يونايتــد  علــى صعيــد 
لجعل الدولي اإلنجليزي، هاري ماجواير، العب 

ليستر سيتي، المدافع األغلى في التاريخ.
ووفًقا لشــبكة “ســكاي ســبورتس”، فإن يونايتد 
موافــق علــى دفــع 80 مليــون إســترليني لضــم 
ماجواير، إذ ســيتخطى بهذا الرقم، الســعر الذي 
انضــم بــه فيرجيل فــان ديك إلــى ليفربول، في 

يناير 2018، مقابل 75 مليون جنيه إســترليني. 
ويتبقــى فــي عقــد ماجوايــر مــع ليســتر ســيتي 
فــي  التفريــط  “الثعالــب”  ويرفــض  ســنوات،   4

خدماته منذ بداية الصيف.
وال يــزال الاعــب البالــغ مــن العمــر 26 عاًمــا هو 
هدف سولسكاير، لتدعيم خط دفاع الشياطين 
الحمــر. وبالفعــل، أبلغ ماجواير إدارة ليســتر أنه 
يريــد المغــادرة، قبل غلق بــاب االنتقاالت في 8 

أغسطس.

وتشــير التقاريــر إلى إن ماجوايــر، حريص جًدا 
علــى االنتقــال إلى أولــد ترافورد، حتــى يتمكن 
من الســير على خطى قدوتيه نيمانيا فيديتش 
فــي  ســيتي  ليســتر  ويرغــب  فردينانــد.  وريــو 
الحصول على 90 مليون جنيه إســترليني، لبيع 

المدافع الدولي اإلنجليزي.
وفــي هــذا الصدد، قالت “ســكاي ســبورتس” إن 
ماجواير أصبح محبًطا بشــكل أكبر، من موقف 

ليستر تجاه بيعه هذا الصيف.

أولي جونار سولسكاير

قائــد يـونـايتــد

وكاالت

قــال االتحــاد اإلفريقي لكــرة القدم يوم الخميس إنه ينتظــر التعرف على تفاصيل 
قرار محكمة التحكيم الرياضية بخصوص نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل إعالن 

قراره النهائي.

فــي  الموجــودة  المحكمــة،  وكانــت 
قــرار  األربعــاء  يــوم  ألغــت  سويســرا، 
االتحــاد اإلفريقــي بإعادة مبــاراة اإلياب 
بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي 
بداعــي  محايــد  ملعــب  علــى  المغربــي 

وجود ”ظروف غير آمنة“.
قضــت  النادييــن،  مــن  طعــون  وبعــد 
المحكمة الرياضية بأن اللجنة التنفيذية 
فــي االتحــاد اإلفريقــي ”ال تملك ســلطة“ 
إعــادة النهائــي وأبطلــت القــرار وطلبــت 
مــن االتحــاد القــاري إحالــة القضيــة إلــى 

اللجنة المناسبة التخاذ القرار النهائي.
وقــال االتحــاد اإلفريقــي فــي بيــان يوم 
الخميــس ”يعلــن االتحــاد اإلفريقي لكرة 
ســتجتمع  المختصــة  اللجــان  أن  القــدم 
القضيــة  هــذه  فــي  قــرار  التخــاذ  قريبــا 
فــي  التفاصيــل  عــن  اإلعــان  وســيتم 

وقتها“.
مبــاراة  فــي   1-1 الفريقــان  وتعــادل 
الذهاب في الدار البيضاء وكان الترجي 
فــي  مايــو   31 فــي  إيابــا   1-0 متقدمــا 
تونس. واعتقــد الوداد أنه أدرك التعادل 
في الدقيقة 59 قبل إلغاء الهدف بداعي 

تسلل.
الــوداد باللجــوء لتقنيــة  وطالــب العبــو 
حكم الفيديو المساعد؛ للتأكد من صحة 
الهدف لكن الحكم رفض قبل أن يبلغهم 
بوجود مشــكلة في هــذا النظام ليتوقف 

اللقاء طويا وسط جدل كبير.
ورفــض الــوداد مواصلــة اللعب واســتمر 
الجــدل علــى أرض الملعــب بيــن العبــي 
الفريقيــن والحــكام لنحــو ســاعتين قبل 
أن يتــم إلغــاء المبــاراة واعتبــار الترجي 

فائزا ليتوج باللقب.

لكن بعدها بـ 5 أيام اتخذت اللجنة التنفيذية لالتحاد اإلفريقي للعبة قرارا  «
بضرورة إعادة مباراة اإلياب على أرض محايدة.

النهائي المعلق

sports@albiladpress.com
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وكاالت

أعلن نادي اســتون فيال العائد إلى دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم 
في إنجلترا الخميس تعاقده مع حارس مرمى بيرنلي توم هيتون.

عــن  فيــا  اســتون  يكشــف  ولــم 
قيمــة الصفقة التــي قدرتها بعض 
التقاريــر الصحافيــة بـــ 8 ماييــن 
ماييــن   9.7( اســترليني  جنيــه 

دوالر(.
وبــدأ هيتــون )33 عامــا( مســيرته 
يونايتــد  مانشســتر  فــي صفــوف 
قبل االنتقال إلى بريستول سيتي 
ومنــه إلى بيرنلي العــام 2013، إذ 
خــاض فــي صفــوف األخيــر 200 

مباراة.
ورحــب مــدرب اســتون فيــا دين 
بقولــه  الجديــد  بالوافــد  ســميث 
“أنــا ســعيد للغايــة؛ ألن تــوم قــرر 

االنضمام إلى استون فيا”.
أنــه  هيتــون  أكــد  المقابــل  فــي 
ألــوان  عــن  للدفــاع  قدمــا  يتطلــع 

اســتون فيــا الســيما أن “معظــم 
الاعبيــن الجــدد هــم من الشــباب 
بقــوة  ويتمتعــون  المتعطشــين 
لحظــات  إنهــا  كبيــرة.  جســدية 
مثيــرة بالفعــل فــي اســتون فيــا 

وأنا سعيد كوني جزءا منها”.

فيال يضم هيتون

جوزيه مورينيو

من منافسات الدوري اإلنجليزي

وكاالت

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند األلماني، هانز يواخيم فاتسكه، 
أمــس الخميــس، أن اإلنفــاق الكبير في فتــرة االنتقاالت الصيفيــة الحالية، جاء 

ألن الفريق يستهدف التتويج بلقب الدوري.

وقال فاتســكه “يمكننــا فعل هذا اليوم، 
دون أن نبحــث عــن قســم االئتمان في 

البنك”.
وأنفــق دورتمونــد مــا يقــرب مــن 130 
دوالر(،  مليــون   143.6( يــورو  مليــون 

لتدعيم الفريق.
لكــن األمــوال التــي جــاءت مــن بيــع 

كريستيان بوليسيتش، وعبدو 
ديالو، وألكسندر إسحاق، 

جعلت اإلنفاق سها.
فاتســكه  وقــال 
إنهــم لــم يتوقعــوا 
علــى  الحصــول 
استثمارات  صافي 

فــي  لكــن  كبيــر، 
بإعــادة  قامــوا  النهايــة 

تجميع الصفوف بشكل أساسي.
وعــن الموســم الماضــي، قــال “تصدرنــا 
جدول الترتيب في 21 جولة من أصل 
34، وفــي النهايــة احتل الفريــق المركز 
بايــرن  خلــف  نقطتيــن  بفــارق  الثانــي، 

ميونخ”.
وواصــل “فيمــا يتعلــق بالتعاقــدات 
الجديــدة التــي أبرمناهــا، والتي 
مايــكل  علــى  أثنــي  تجعلنــي 
الرياضــي  المديــر  زورك 
علينــا  أصبــح  كثيــرا، 
الخطــوة  اتخــاذ 
التاليــة.. ســنحاول 
األقــل،  علــى 
يكــون  أن  ويجــب 

هذا مشروعا”.

دورتموند جاهز فيليكس تطوي صفحة “نايكي”
أكــدت العــداءة األميركيــة أليســون فيليكــس المتوجــة بســت ذهبيــات أولمبيــة 
توقيعهــا عقــدا رعائيا مع شــركة “أثليتــا” األميركية للمالبس الرياضية للســيدات، 
طاوية صفحة عالقتها مع شركة “نايكي” العمالقة بعدما انتقدت بشدة سياستها 

تجاه الرياضيات الحوامل.

وقالت شــيا شيكار بوالك رئيسة شركة 
“أثليتا” التابعة لمجموعة “غاب”: “يسرنا 
الترحيــب بهــا فــي عائلتنــا. هــي مصــدر 

إلهام لنا جميعا”.
وانتقــدت فيليكس ســابقا شــركة نايكي 
لعــدم دعــم الرياضيــات اللواتــي يقــررن 
األطفــال،  النجــاب  مســيراتهن  تجميــد 
كمــا كان الحــال بالنســبة إليها فــي العام 
2018. وبعمر الثالثة والثاثين، كشــفت 
العداءة األميركية في مايو الماضي عن 
أن نايكــي عرضــت عليهــا عقــدا مخفضا 
بعــد عودتهــا إلى المنافســات اثر انجاب 

ابنتها.

مــع  اتفــاق  إلــى  التوصــل  فشــل  وبعــد 
العــداءة  فيليكــس،  اســتهلت  نايكــي، 
الوحيــدة المتوجــة بســت ذهبيــات فــي 
األلعــاب االولمبية، مشــوارها في بطولة 

الواليات المتحدة دون شركة راعية.
ولــم يتم اإلعان عــن قيمة عقد الرعاية 
كاملــة  حمايــة  يتضمــن  لكنــه  الجديــد، 

بحال الحمل.
“بيبــول”  لمجلــة  فيليكــس  قالــت 
األســبوعية “أنا متحمســة جدا. الطريقة 
التــي يقومــون برعايتي رائعــة. يهتمون 
بــي ككل، عــداءة، والــدة وناشــطة. أن 

يتم دعمي بهذه الطريقة شيء رائع”.

فــي  األولــى  للمــرة  فيليكــس  وركضــت 
عــام األســبوع الماضــي فــي أيــوا، فــي 
تصفيــات التأهــل إلى مونديــال الدوحة 
2019 مطلع أكتوبر المقبل. وإذا عجزت 
عــن التأهــل إلى ســباق 400 متــر، إال أن 

ترتيبهــا الســادس في النهائي ســيمنحها 
موقعــا فــي ســباق التتابع 4 مــرات 400 
متــر. وكانــت فيليكس قد أعلنت ســابقا 
أنها تأمل في التأهل للمرة الخامسة إلى 

األلعاب األولمبية في طوكيو 2020.

وكاالت

أليسون فيليكس
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هــل ســئمت مــن اتبــاع الحميــات الغذائيــة وأنــواع الرجيــم المتعددة، وعلى الرغــم من ذلك ال تحصلين علــى النتيجة المرضيــة التي تتمنيها؟ ال شــك أن هناك بعض 
األسباب واألخطاء الصغيرة التي ترتكبينها من دون إدراكك نتائجها هي التي تعيق أمامك عملية خسارة الوزن، وهي وراء فشلك في إنقاص الوزن وتحقيق حلم 

الرشاقة. فما أسباب عدم نزول الوزن مع الرجيم عند النساء؟ وما األخطاء التي يرتكبنها من دون إدراكهن لنتائجها؟

الحرمان وتجويع النفس

ذلــك  نفســك؛ ألن  بتجويــع  تقومــي  ال 
تماًمــا.  عكســية  نتيجــة  إلــى  دي  ؤ ـ ـ ي
يســّبب  الطريقــة  هــذه  الــى  جــوء  ل ل ا ف
وفقــدان  عديــدة  وأمراضــا  ل  ك ا ـ ـ ش م
الكثيــر مــن العناصــر المغذيــة الدقيقة. 
وال تنســي أن أفضــل طريقــة إلنقــاص 
تقســيم  طريــق  عــن  ن  و ـ ـ ك ت ن  ز و ـ ـ ل ا

الوجبات وتنويعها.

إهمال وجبات

إهمال أي وجبة من الوجبات األساسية 
وتخطّيها يؤدي إلى اإلفراط في تناول 

الطعام في الوجبة التالية.

اتباع “رجيم” قاس

م” ال يجــب أن يكــون قاســًيا  ـ ـ الرجي “
مفتقــرا البروتينات والعناصــر الغذائية 
لــن  ألنــه  ســمك؛  ج ا  ـ ـ ه ج ا ت ح ي ي  ـ ـ ت ل ا
يســتطيع تحمــل الرجيــم الــذي يســبب 
لــك التعــب الشــديد والصــداع. اتبعــي 
نظاًما غذائًيا سليًما يحتوي على جميع 
العناصــر الغذائيــة مــن الكربوهيــدرات 

والبروتينات مع قليل من الدهون.
عــدم تســجيل الوجبــات التــي قمــت 
بتناولهــا خــال النهار يعرضك لمشــكلة 
اإلفــراط فــي تنــاول الطعــام، وتدويــن 
الوجبات والسعرات الحرارية يساعدك 
علــى التحكــم فــي الكميــات ويحفــزك 

على التقليل من الكمية عند مراجعة 
النتيجة في المساء.

عدم شرب الماء بشكل كاف

بيّنــت دراســات عديــدة أن شــرب نصف 
لتر من الماء باعتدال وعلى دفعات قبل 
تناول الوجبات الغذائية يساعد إلى حد 
كبيــر في إنقاص الوزن وتجنب اإلصابة 
بالســمنة. فائــدة شــرب المــاء تكمــن في 
غســله لســموم الجســم عمومــا وتهيئــة 
المعــدة قبــل األكل والمســاهمة بإعطــاء 

الشــعور بالشبع قبل التخمة. إضافة إلى 
ذلــك، فإن شــرب نصف كوب مــن المياه 
قبــل تنــاول الطعــام ال يســاعد فقط في 
الرجيــم، ولكــن أيًضا يســاعد في الهضم 

بشكل صحيح.

عدم الحصول على قسط كاف 
من النوم

النوم بمعدل 7 أو 8 ساعات في كل 
ليلة يحســن فرص فقدان الوزن. 
عندما ال تأخذين القسط 

الكافــي مــن النــوم، يزيــد إفــراز هرمــون 
الجريليــن وهــو الهرمــون المســؤول عــن 
ـعورك بالجــوع وتحفيــز الشــهية، مــا  شـ
يجعلــك تشــعرين بالجــوع وتأكلين أكثر، 
كما أن قلة النوم تسبب حدوث اضطراب 
فــي معــدل التمثيل الغذائي في الجســم، 

وتؤدي إلى احتفاظ الجسم بالدهون.

الهوس بقياس الوزن

ليســت هنــاك نتائــج 
م  ـ ـ ي ج ر ل ل ة  ـ ـ ي ر و ف
ة  ـ ـ س ر ا م م و  أ

األول،  األســبوع  ن  ـ ـ م ة  ـ ـ ض ا ي ر ل ا
ففوائــد الرياضــة والرجيــم تبدأ في 
الظهــور بعــد أســابيع أو أشــهر مــن 
ـتها. لذلــك حافظــي  ـة ممارسـ بدايـ
علــى التــروي وال تبحثــي عن حلول 
ســريعة، واســتمري فــي تدريباتــك 
دم  ـ عـ ع  ـ مـ ي  ـ ـ ئ ام غذا ـ نظـ اع  ـ ـ ب ت وا
الهوس بقياس الوزن يوميا لتجنب 
اإلحباط وحاالت الترقب والخوف، 
ـي  ـدة فـ ـرة واحـ ـك مـ ـ ام بذل ـ والقيـ

األسبوع أو كل أسبوعين.

تناول الطعام أثناء مشاهدة 
التلفزيون

تنــاول  أثنــاء  ممــارس  ل ا ط  ا ـ ـ ش ن ل ا
وثيًقــا  ارتباًطــا  بــط  ت ر ي ت  ا ـ ـ ب ج و ل ا
الطعــام  تنــاول  اولــة  ن مت ل ا ة  ـ ـ ي كم ل ا ب
ويزيــد احتماالت تناول الطعام غير 
الصحي من دون وعي واإلفراط في 
الكميــات دون الشــعور واالســتمتاع 
بالوجبات. لذا تجنبي مثًا التحدث 
إلى صديق عبر الهاتف أو مشــاهدة 
التلفــاز أو الجلــوس أمــام الكمبيوتر 
أو قراءة كتاب أثناء تناول الطعام.

عدم التنويع في التمارين 
الرياضية

الــذي  التمريــن  نــوع  ن  ا ك ا  ـ ـ م ه م
تمارســينه، فــإن التنويع وزيادة بعض 
الكثافة سيوفر عليك ميزات إضافية 
مــن  توفيرهــا  ن  ـ ـ يمك ال 

التمرين العادي. 
High In� “مثــا تمارين 
 ”tensity Interval Training
ار “HIIT” أي التدريــب  ـ أو باختصـ
المتقطــع ذي الكثافــة العالية يحقق 
نتائج أعلــى تصل إلى أضعاف عدة 
مــن نتائــج التماريــن العاديــة بوقت 
أقــل مــن الوقــت الــذي نحتــاج إليــه 

عادة.

تنــاول الطعــام أثنــاء مشــاهدة التلفزيــون يزيــد أخطارها

لماذا يفشل “رجيم” النساء؟

فوائــد الهيــل للقولــون قــد ال تكــون عديدة إال أنهــا مهمة، لكــن الهيل يبقى 
مفيدا للقولون طالما لن يكون هنالك إفراط في تناوله، طالما أن القولون 
غير مصاب بأي أمراض خطيرة مثل السرطان أو القولون العصبي، وهنا 

يصبح الهيل خطرا على صحة القولون.

فوائد الهيل للقولون

وظائــف  أداء  مــن  ــن  س ح ي ل  ـ ـ ي ه ل ا
أن  للهيــل  مكــن  ي ذ  إ  ، ن و ـ ـ ل و ق ل ا
يخفــف مــن الغــازات التــي تنتج من 

اضطرابات القولون.
الجهــاز  أداء  ن  ـ مـ ن  ـ ـل يحسـ هيـ ل وا
الهضمــي ككل. ومــن فوائــد الهيــل 

للقولــون أنه يطهــر المعدة واألمعاء، 
ة  ـ ـ ح ص ى  ـ ـ ل ع ة  د ـ ـ ئ ا ف ل ا ب د  و ـ ـ ع ي ا  ـ ـ م

القولون.
فوائــد عامة للهيالهيــل يعزز مناعة 
الجســم، يســاعد فــي الوقايــة ضــد 
وأهمهــا  فســية  ن ل ا ت  ا ـ ـ ب ا ر ط ض ال ا

االكتئاب.

فوائد الهيل للقولون

كشفت دراسة علمية موسعة، عن أن تناول كميات كبيرة من المشروبات 
الســكرية، حتــى عصائــر الفواكــه، يمكــن أن يزيــد خطــر اإلصابــة بمــرض 

السرطان.
“الجارديــان”  صحيفــة  تفاصيلهــا  نشــرت  التــي  دراســة،  ل ا ت  د ـ ـ ج و و
البريطانية، أن هناك صلة بين االستهاك المنتظم لكل أنواع المشروبات 

السكرية واحتمال اإلصابة بالمرض.
وقالــت الدراســة التــي أعدها باحثون فرنســيون في جامعة الســوربون: 
إن المعنــي بالمشــروبات الســكرية، عصيــر الفاكهــة والمشــروبات الغازية 

ومشروبات الطاقة.
وتتبعت الدراســة 100 ألف حالة على مدار 5 ســنوات؛ من أجل الوصول 
إلــى هــذه النتائــج، التــي نشــرت فــي المجلــة الطبيــة البريطانيــة. ووفق 
“ســكاي نيوز” فهذه هي أول دراســة تكتشــف عاقة واضحة بين تناول 

السكر ومرض السرطان.
وتم جمع البيانات عبر اســتبيان تناول صحة تغذية عشــرات اآلالف من 
الفرنســيين البالغيــن، و79 % منهــم نســاء. وكان علــى المشــاركين تعبئة 
بيانــات عــن صحتهــم وغذائهــم مرتيــن خــال 24 ســاعة؛ لمعرفــة مقدار 
اســتهاكهم مــن الطعــام والشــراب ونوعيتــه، وأثــر ذلــك علــى صحتهــم. 
وخال الدراســة جرى تشــخيص 2200 حالة ســرطان، بما في ذلك 693 

سرطاًنا من الثدي.
وكانــت دراســات ســابقة قــد ربطــت بيــن تنــاول المشــروبات الســكرية 

والســمنة، التــي تــؤدي فــي نهاية المطــاف إلى الســرطان؛ لكــن الباحثين 
الفرنسيين يقولون إن السكر يؤدي بنفسه إلى السرطان.

ووجــدت الدراســة أن ارتباط الســرطان بعصائر الفواكــه قوي تماًما مثل 
الكــوال، بعــد تقســيم العينــة التــي تشــرب الســكريات إلى واحــدة تتناول 

العصائر فقط، وأخرى تتناول الكوال وحدها.
لكــن كثيريــن يطرحون ســؤااًل: هل ينبغي أن نقلع عن هذه المشــروبات؟ 
تجيــب ماتيلــدا توفيــر التي قادت البحث، بأن الفكرة ليســت في تجنب 

هذه األغذية؛ بل بالتوازن في استهاكها.

صلة بين االستهالك المنتظم واحتمال اإلصابة بالخبيث

المشروبات السكرية تقتلك

كشفت دراسة جديدة تم تمويلها من قبل المعهد القومي للقلب والرئة والدم التابع 
للمعاهــد الوطنيــة للصحــة فــي أميركا، عــن أن الحصول على ســاعات نوم إضافية 
خالل عطلة نهاية األسبوع قد يزيد من مخاطر اإلصابة بمشاكل القلب والسمنة.

وأظهــرت نتائــج الدراســة، التــي شــملت 
2000 شــخص من رجال ونســاء، تتراوح 
أعمارهم بين 45 و84 عاما، أنه لكل ساعة 
تقلبــات في النوم يرتفع خطر ضغط الدم 
والكوليســترول فــي الــدم ونســبة الســكر 

في الدم والسمنة بنسبة 27 %.
إن كل ســاعة اختــاف فــي الوقــت الــذي 
نخصصــه للبقــاء في الفراش من ليلة إلى 
أخــرى، أو مدة نومنا فــي الليلة، تزيد من 

تأثير التمثيل الغذائي الضار.

حــّذرت نتائــج دراســة جديــدة الرجــال الذيــن يؤجلــون اإلنجــاب مــن أن هنــاك 
ســاعة بيولوجيــة للصحــة اإلنجابية للرجل مثل ما هو معــروف عن المرأة؛ ألن 

صحة الجنين ألب تجاوز سنه الـ 35 تتعّرض لمخاطر. 

وتمتــاز هــذه الدراســة بأنهــا اعتمــدت 
40 ســنة مــن األبحــاث  علــى بيانــات 
ـض  بعـ ـى أن  ـ ل إ ـت  ـ ابقة، وتوصل ـ السـ
المخاطر مثل ســكري الحمــل والوالدة 

المبكرة تتأثر بسن األب أيضا.
ـر الرجــل اإلنجــاب مــن  ويزيــد تأخيـ
خطــر الوالدة المبكــرة، وانخفاض وزن 

المولــود عنــد الــوالدة، وإصابــة الطفــل 
بعيوب في القلب.

وقالــت البروفيســورة جلوريا باشــمان 
“تأخيــر الرجــل اإلنجــاب يزيــد خطــر 
اض وزن  ـ ـ نخف وا رة،  ـ ـ ك مب ل ا والدة  ـ ـ ل ا
المولــود عنــد الــوالدة، وإصابــة الطفــل 

بعيوب”.

أفــادت دراســة أميركيــة بــأن حصــول األطفــال علــى قيلولــة منتصــف النهــار، 
يجعلهــم أكثــر ســعادة وذكاء وتفــوق دراســيا، ويقيهم من المشــاكل الســلوكية. 
والدراسة أجراها باحثون بجامعتي بنسلفانيا وكاليفورنيا بالواليات المتحدة.

وللوصــول إلــى نتائــج الدراســة، راقب 
الفريــق 2928 طفــا، فــي الصــف الرابع 
والخامس والســادس ابتدائي، تتراوح 

أعمارهم بين 10 و12 عاما.
ووجــد الباحثــون أن هنــاك عاقــة بيــن 
الحصــول علــى القيلولــة فــي منتصــف 

اليــوم، وزيــادة نســب الســعادة وضبــط 
النفس، وانخفاض المشــاكل الســلوكية 

وارتفاع معدل الذكاء بين األطفال.
ـن  ال الذيـ ـ ا أن األطفـ ـ ـدوا أيضـ ووجـ
حصلــوا علــى القيلولــة 3 أيــام فأكثــر 
أسبوعيا ارتفع لديهم األداء األكاديمي.

النوم اإلضافي يهدد حياتكم

اإلنجاب بعد سن الـ 35

القيلولة مهمة جدا لالطفال

17

بالمعــادن  غًنــى  األكثــر  فهــو  رائعــة؛  الصحيــة  المشــمش  ائــد  و ف
والفيتامينات، مثل: فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين K، وفيتامين 
والفوســفور  والمغنيســيوم  والمنغنيــز  والنحــاس  والبوتاســيوم   ،E
والنياســين؛ وهــو مصــدر جيــد لألليــاف، ويســاعد علــى عــاج الهضم، 

وخفض الكوليسترول، والمساعدة في إنقاص الوزن.
ويســاعد المشــمش علــى تخفيــف اإلمســاك؛ فهــو غنــي باألليــاف 
ومفيــد لحــركات األمعــاء الملســاء، كمــا يحفــز محتــوى األليــاف 
فــي المشــمش عصــارات المعــدة والجهــاز الهضمــي، التي تســاعد 
فــي امتصــاص العناصر الغذائية، وفي تحطيم الطعام؛ ما يســّهل 

معالجته.
يزيــد  إذ  الكوليســترول،  مــن  الحــد  فــي  المشــمش  اعد  ـ ويسـ

 )HDL( المشــمش مــن الكوليســترول الجيــد
الــذي يحافــظ على صحــة قلبــك، ويقلل 

 )LDL( ئ  ي ـ ـ س ل ا ل  و ر ت ـ ـ س ي ل و ك ل ا
أيًضا.

وتعــد ثمــار المشــمش أكثــر 
غًنــى بالكالســيوم والحديد 
لمنغنيــز  ا و س  ا ـ ـ ح ن ل ا و

والفوســفور، الضروريــة لنمو 
تنــاول هــذه  ا أن  ـ ام، كمـ ـ العظـ

الثمــار يوميــا بطريقــة خاضعــة للرقابــة، ســيمنع ترقــق العظــام، 
ويعــزز النمــو الصحــي وتطــور العظام، ويمنــع الحــاالت المرتبطة 
بالعمر. ويســاعد المشــمش في الحفاظ على مســتويات الســوائل 
فــي الجســم؛ ألنــه يحتوي على معــادن حيوية مثل: البوتاســيوم 
والصوديــوم، إذ تحافــظ هــذه المعــادن علــى توازن الســوائل في 

الجسم.
المركبــات  الكاروتينــات وغيرهــا مــن  المشــمش علــى  ـوي  ويحتـ
المضــادة لألكســدة، التــي تســاعد فــي الوقاية من الســرطان، هذه 
المــواد المضادة لألكســدة تمنع الضــرر الراديكالي الحر من دخول 
الجسم، وتدمير الخايا السرطانية. ويمكن لألفراد الذين يعانون 
من الحمى، تناول عصير المشمش؛ ألنه يحتوي على 
جميــع المعــادن والفيتامينــات األساســية التــي 
ستســاعد فــي إزالــة الســموم مــن مختلــف 
األعضــاء، إن الخصائــص المهدئــة 
ـات  ادة لالتهابـ ـ والمضـ
في المشمش، يمكن 
أن تقلل االلتهاب، 
ا  ـ ـؤدي أيضـ وتـ
إلــى التخفيــف 

من الحمى.

ضــد الكوليســترول وتســاعد فــي الوقاية من الســرطان

فوائد المشمش الصحية
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احذر ارتكاب أّي أخطاء قد تسبب لك تعثرا.

حاول أن تبحث عن فرص عمل جديدة. 

تنشط اليوم على الصعيد الرياضي.

التواصل مع أشخاص نافذين في العمل.

تجد نفسك مجبًرا على تنفيذ وعود قديمة.
 

تشعر ببعض الوجع في المفاصل نتيجة ضغط 
العمل.

ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته لتطوير عملك.

خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس 

الطويلة.
ال تستسلم لتتمكن من تمرير هذا الوضع الصعب.

استفد من حالة الطقس الجيدة وانطلق في 

نزهة. 
عليك أن تتفّرغ لألمور المهمة مع الشريك.

ال تترك الرياضة إذا رغبت في تحقيق نتائج 
الحمية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

2 أغسطس

 1984
الصين والمملكة 

المتحدة تتفقان 
على عودة 

مستعمرة 
هونغ كونغ 

إلى الحكم 
الصيني العام 1997.

كشفت نانسي عجرم 
لمتابعيها عن جدول 

حفالتها خالل موسم 
عيد األضحى بأغسطس 

المقبل، معلنة أن حفلة 
العيد ستكون مع 

جمهورها اإلماراتي 
في مركز دبي التجاري 

العالمي بقاعة راشد.

tariq.albahar
@albiladpress.com

والطفــل” المــرأة  “معلومــات  لـــ  الصيفــي  النشــاط  ختــام 

تدشين كتب القصة القصيرة

أقام مركز معلومات المرأة والطفل التابع لجمعية رعاية الطفل واألمومة حفل تدشين 
كتب القصة القصيرة؛ بمناسبة اختتام النشاط الصيفي للمركز للعام 2019، تحت رعاية 
رئيســة الجمعية الشــيخة هند بنت ســلمان آل خليفة، بحضور عدد من المتخصصين في 
مجــال القصــة القصيــرة، وعضــوات وأعضــاء الجمعيــة، وعدد مــن األطفال المشــاركين 

والفائزين بمسابقة القصة القصيرة مع أهاليهم.

الجمعية  رئيسة  نائبة  الفعالية  وافتتحت 
محفوظة الزياني بكلمة للشيخة هند بنت 
سلمان آل خليفة، نقلت من خاللها تحياتها 
القصيرة  القصة  كتب  تدشين  وتأكيدها 
الشيخة  لها  المغفور  بجائزتها  لــأطــفــال 
دورتها  فــي  خليفة  آل  محمد  بنت  لــولــوة 

التسع السابقة لغاية العام 2018. 
القصة  كــتــب  أن  ــى  إلـ ــانــي  ــزي ال وأشـــــارت 
من  بدعم مشكور  تمت طباعتها  القصيرة 
الكتاب  قبل وزارة شؤون اإلعــالم، وقسم 
للفئة  األول  الــكــتــاب  مــجــمــوعــات،   3 إلـــى 
 12  -  10 الــثــانــي  ســنــوات،   9  -  7 العمرية 
سنة، والكتاب الثالث 13 - 16سنة، وتأتي 

الكتب بطريقة تفاعلية مصورة.
وختمت كلمتها مؤكدة أن مركز معلومات 
ــطــفــل يــســعــى مـــن خـــالل هــذه  ــرأة وال ــمـ الـ
الــفــعــالــيــة لــتــقــديــم واجـــبـــه تــجــاه الــطــفــل، 
وبرامج المركز تهدف إلى تشجيع األطفال 
وتنميتها،  المدفونة  المواهب  إخراج  على 
لــدى األطفال  الــقــراءة  إلــى تعزيز  إضــافــة 

وتوثيق الصلة بينهم وبين الكتاب. 
الكلمة  الروائي إبراهيم بشمي  بعدها قدم 
الطفل  ألدب  تــطــرق  إذ  للحفل،  الرئيسة 
وأهــــم اتــجــاهــات الــكــتــابــة لـــدى األطــفــال، 

الطفل  يواجهها  التي  العظمى  والمشكلة 
وتعديل  كتاباته  في  التدخل  هو  المبدع 
اإلمالء أو الكتابة عنه وما إلى ذلك، مؤكدا 
أهمية رعاية موهبة الطفل وتركه يعبر عن 

إبداعه والمساهمة في تطوير موهبته.
وبّين أثر ذلك على المجتمع، مشيًدا بالجهد 
المرأة  معلومات  مركز  عليه  يشرف  الــذي 
تطور  في  تسهم  التي  ومبادرته  والطفل 
عقول األطفال وتنميتها، وبما يعزز القراءة 

لديهم، عبر مسابقة القصة القصيرة.
واخــتــتــم حــفــل الــتــدشــيــن بــتــكــريــم مــديــر 
مــركــز مــعــلــومــات الـــمـــرأة والــطــفــل سامي 
المشاركين  واألطـــفـــال  ــمــدربــات  ال دانـــش 
باللوحات  والفائزين  الصيفي  النشاط  في 
كتب  وتدشين  الفني،  للمرسم  اإلبداعية 
القصص القصيرة وافتتاح المعرض الفني 
صرح  فيما  األطفال  لرسومات  المصاحب 
لـ “البالد” بشأن الخطط المستقبلية  دانش 
“من األشياء المهمة للطفل هو تعاوننا مع 
وزارة التربية والتعليم الستقبال الطلبة في 
لدينا  يوجد  حين  في  الالصفية،  األنشطة 
بالكتب  تزخر  لأطفال  مكتبة  المركز  في 
الــمــتــنــوعــة والــمــنــاســبــة لــأطــفــال، ودائــمــا 
المبدعين  لــنــرى  ــات  ورشــ بعمل  نــقــوم  مــا 
ــاول تــطــويــرهــم،  ــحـ ونـ
فــهــذه األنــشــطــة دائــمــا 
ــة  ــافــ مـــــــوجـــــــودة، إضــ
ــمـــل مـــهـــرجـــان  إلـــــى عـ
مواضيع  يعالج  سنوي 
فيها  ويــشــارك  معينة 
400 طفل.  يــقــارب  مــا 
ويــســرنــا تــدشــيــن هــذه 
الـــقـــصـــص الـــقـــصـــيـــرة 
الفائزة بجائزة المغفور 
لها الشيخة لولوة بنت 
على  خليفة  آل  محمد 

مدار التسع سنوات”.

يذكر أن البرنامج الصيفي لهذا العام 2019 
فعالية  وهــي،  الفعاليات  من  العديد  شمل 
أساسيات الرسم، ومسابقة الرسام الصغير، 
وصناعة شخصيات القصة بتقديم المدربة 
كتابة  كيفية  دورة  زهراء حسن،  التربوية 
المدربة  قدمتها  لأطفال  القصيرة  القصة 

ــورق”  ــ ــدى فـــــردان، وفــعــالــيــة “صــنــاعــة ال نـ
للصناعات  الــرعــايــة  مــركــز  مــع  بــالــتــعــاون 
المدربة  بتقديم  للجمعية  التابعة  الورقية 
ــاب رمـــضـــان ونــعــيــمــة مــحــمــد أحــمــدي،  ــ رب
الرسم  باستخدام  القصيرة  القصة  وكتابة 

قدمتها المدربة التربوية علياء العسكري.

الشخصي،  حسابها  عبر  ومحبيها  جمهورها  فارس  ميريام  النجمة  شاركت 
الدعائي  للمصلق  بصورة  “إنستغرام”  والفيديو  الصور  تبادل  موقع  على 

لحفلها الغنائي الجديد الذي ستحيه خالل عيد األضحي المبارك.
وعلقت ميريام على الملصق الدعائي الذي ظهرت به بجانب مطرف المطرف 
وفؤاد عبدالواحد ولميس سلطان وقالت “ ملكة المسرح ميريام فارس في 
أقوى حفالت عيد األضحى المبارك األحد في ١٨ أغسطس ٢٠١٩، في لندن”.
الفترات  خــالل  عنيف  لهجوم  تعرضت  قد  فــارس  ميريام  الفنانة  أن  يذكر 
المؤتمرات  أحد  في  بها ضد مصر  أدلت  التي  تصريحاتها  بسبب  الماضية؛ 
الصحافية خالل الفترة الماضية، وبعدها أصدرت بيانا صحافيا اعتذرت من 

خالله للشعب المصري على فهم تصريحاتها بشكل خاطئ.

ميريام فارس تكشف 
عن وجهتها الفنية
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 1992
إجراء أول انتخابات رئاسية في كرواتيا بعد انفصالها عن يوغوسالفيا.

 
 1934

أدولف هتلر يصبح قائًدا أللمانيا.

 1914
 ألمانيا تجتاح دوقية لوكسمبورغ وتوجه إنذاًرا لبلجيكا أثناء الحرب العالمية األولى.

 1932
والدة الممثل األيرلندي بيتر أوتول.

1964
والدة الممثلة األميركية ماري لويز باركر.

18

أعلن الفنان عمرو مصطفى اشــتياقه للعودة إلى الموســيقى 
مــرة أخرى، بعد منشــوره الشــهير الــذي أعلن فيــه اعتزاله 

التلحين وعودته إلى الغناء منذ ما يقرب من شهر.
ونشر مصطفى صورة على حسابه الشخصي على انستغرام، 
ظهر فيها على أحد الشواطئ، وعلق عليها كاتبا باإلنجليزية: 

أفتقد الموسيقى بشدة. سأعود قريبا، استعدوا.
يذكر أن عمرو احتفل منذ ما يقرب من شــهر بمرور 20 عاما على 

مشواره ملحًنا.

يواصــل أبطــال مسلســل “بــا دليل” مــن بطولــة النجمة 
التونســية درّة، تصويــر المسلســل، الــذي تخرجــه منــال 
الصيفي، إذ أوشــك فريق العمل علــى االنتهاء من تصوير 
األســبوع الثاني من المسلســل، المقرر عرضه في أكتوبر 

المقبل، وهو من إنتاج شركة “سينرجي”.
وخال أحداث المسلســل، تقع “حبيبــة” عازفة آلة “الهارب” 

التــي تجســدها درّة، في قصــة حب مع مهنــدس الديكور الذي 
يجسده الفنان إسام جمال، علمًا أن درّة متزوجة من الفنان خالد سليم.

انضم الفنان صاح عبدالله إلى أبطال مسلســل “روحين في 
زكيبة”، للفنان حمدي الميرغني في أولى بطوالته المطلقة 
له في الدرامــا التلفزيونية، من تأليف لؤي الســيد وإخراج 
محمــد مصطفــى وإنتــاج عبداللــه أبوالفتوح بمشــاركة 
صديقــه وزميلــه في فرقة “مســرح مصــر” أوس أوس”. 

ويشــارك في بطولتــه نهى عابديــن وانتصــار وبيومي فؤاد 
وهايدي رفعت ورحاب الجمل وأحمد عبدالله محمود وعدد آخر 

من الفنانين.

روحين في زكيبةبال دليلعودة عمرو

كوثر محمد



ناشدت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، الجهات المعنية  «
بضرورة التخلص من اآلثار المدمرة، التي نجمت عن الحرب الباردة 
ونفايات السالح النووي أخطر أنواع األسلحة المستخدمة في تلك 
الحروب، وذلك في الذكرى السنوية الستين للحادث النووي الذي 

شهده مختبر “سانتا سوزانا” الميداني بالعام ١٩٥٩.

ــــورد”،  تشتهر مــديــنــة الــطــائــف بــأنــهــا “مــديــنــة ال
المدينة.  فــي  الوحيد  المقوم  ليس  الـــورد  لكن 
الطبيعية  المحميات  إلى  الجبال  سالسل  فمن 
طبيعتها  بجمال  الطائف  تزخر  والمتنزهات، 
يخفى  وال  منتوجها.  وتــنــوع  ــرة  ووفـ الــخــالبــة 
على أحد طقسها المعتدل خالل أشهر الصيف، 
لك  يتيح  المملكة، والذي  ببقية مناطق  مقارنة 

االستمتاع بجمالها الطبيعي في الهواء الطلق.
موسم  محاور  أهم  من  الطبيعة  محور  ويعتبر 
وهــو  األول،  عــامــه  فــي  ينطلق  الـــذي  الــطــائــف 
ــا تــحــت مظلة  مــهــرجــان يــمــتــد لــثــالثــيــن يـــوًمـ
ــراز مكانة  ــ ــســعــوديــة” ويـــهـــدف إلبـ ال ــم  ــواسـ “مـ
المصيفية  العرب” والوجهة  كـ ”مصيف  الطائف 
وخارجها  المملكة  داخــل  من  لــلــزوار  المختارة 
ــوال شــهــر أغــســطــس مـــع تــقــديــم مجموعة  طــ
ُتبرز  الــتــي  النوعية  واألنــشــطــة  الفعاليات  مــن 

المقومات الطبيعية المتنوعة لمدينة الطائف.
ــور مـــن أهــــم مــحــاور  ــزهــ ــ وبـــالـــتـــأكـــيـــد، فــــإن ال
في  للمدينة.  أهميتها  يعكس  بما  الــمــهــرجــان، 
وردة  ألـــف   70 تجميع  يــتــم  الــقــطــاف،  مــوســم 
يومًيا وتستخدم في صناعة مجموعة متنوعة 
والصابون  الورد  وماء  كالعطور  المنتجات،  من 
ــبــشــرة وغــيــرهــا مـــن الــمــنــتــجــات  ومـــرطـــبـــات ال

إنتاج  يحتاج  االسترخاء.  ومنتجات  العالجية 
الصافي آلالف  الــورد  زجاجة صغيرة من دهن 
الزهور، وقد يصل سعر األوقية الواحدة لبعض 

آالف من الدوالرات.
إلى  المحلية،  الثقافة  فــي  الـــورد  دور  وإلبـــراز 
“قرية ورد”  تأتي  ــزوار،  ال إمتاع حــواس  جانب 
كـــواحـــدة مــن أهـــم مــعــالــم مــوســم الــطــائــف، إذ 
الموسم  طــوال  مفتوحة  أقسام   8 القرية  تضم 
لتقدم للزوار معلومات عن تاريخ الورد الطائفي 
التي  والمنتجات  وتقطيره  زراعــتــه  ومــراحــل 

ُتصنع منه - كل ذلك بشكل تعليمي وترفيهي.
ــورد” ستعبر مــن “بــوابــة  ــ عــنــد مــدخــل “قــريــة ال
ــورد” الــعــمــالقــة الــمــؤلــفــة مــن أجــمــل الــزهــور  ــ الـ
والمصممة لتجهزك لما ينتظرك في الداخل. أما 
في داخل القرية نفسها، فهناك الكثير من ورش 
معلومات عن  لك  تقدم  التي  والمعارض  العمل 
مختلف نواحي زراعة وإنتاج الورد، إلى جانب 
التعرف  ــزوار  ــل ل يتيح  الـــذي  الــحــرف”  “بــســتــان 
الــورد في منتجات مثل  على كيفية استخدام 
الشمع والصابون والعطور وغيرها. كذلك، يتيح 

“سوق قرية ورد” للزوار شراء مجموعة واسعة 
صناعتها.  فــي  الـــورد  يدخل  التي  البضائع  مــن 
أما عن عروض “قرية الورد”، فتضم أوركسترا 
ُيقدمان  عرضان  وهما   - الــورد  وموكب  الــورد 
الــورد  جمال  فيهما  ويمتزج   - يومًيا  مــرات   6
تضم  كما  ــزوار.  ــ ال حـــواس  ليمتع  والموسيقى 
والمقاهي  المطاعم  من  مجموعة  الــورد  قرية 
التي تقدم أشهى المشروبات والمأكوالت بنكهة 
بالورد  اآليسكريم والشاي  الطائفي، مثل  الورد 

وغيرها الكثير.
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تجربة  لخوض  الماجد  حسن  الفنان  يستعد 
في  وقـــال  الحــقــا.  عنها  سيعلن  جــديــدة  فنية 
في  الجميلة  التجربة  بعد  ”الــبــالد”  لـــ  تصريح 
مــســرحــيــة ”الــســحــر األســــــود” الـــتـــي عــرضــت 
فــي عــيــد الــفــطــر والــنــجــاح “ســأخــوض تجربة 
مسرحية جديدة ولكن لن أعلن عن التفاصيل 

إال بعد التأكد من أمور عدة”.
مسرحية  فــي  شــارك  قــد  الماجد  الفنان  وكــان 
”السحر األسود“ من تأليف الكاتب حمد الشهابي 

وإخـــــــــــــــــــــراج 
العـــب الــخــدع 
ــر  ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ
ــــي  ــن ــ ــري ــــحــ ــب ــ ال
ــثــامــر،  ــى ال عــل
وإنـــــــــــــتـــــــــــــاج 
“بــــــروتــــــيــــــك” 
لــإنــتــاج الــفــنــي، وشــارك 
الماجد  جانب  إلــى  فيها 
الـــفـــنـــانـــة وفــــــــاء مــكــي 
الماجد  عقيل  والــفــنــان 
الصايغ  نـــورة  والــفــنــانــة 
الواعدتان  والصاعدتان 
وفاطمة  شريف  نسرين 

كازروني.

الماجد في تجربة جديدة

الريف  بمسرح  المختبر  قسم  يقيم 
ورشة اإلخــراج المسرحي “من النص 
حسين  الفنان  يقدمها  الــعــرض”  إلــى 
العصفور، في الفترة من 20 يوليو إلى 
20 أغسطس في مقر المسرح. وتأتي 
الـــورشـــة ضــمــن أنــشــطــة وفــعــالــيــات 

مسرح الريف في فترة الصيف.

“الريف” يقيم ورشة 
اإلخراج المسرحي 

ــال الــفــنــان أحــمــد مــجــلــي إن ركــود  قـ
ــســاحــة الــفــنــيــة هــــذه األيـــــام شــيء  ال
ــي الــبــحــريــن  ــيــس فـ ــدا، ل ــ طــبــيــعــي جـ
ــا فــــي جــمــيــع  ــمــ ــ فــحــســب وإن
فــالــعــطــلــة  الـــمـــنـــطـــقـــة،  دول 
الجميع  على  تحتم  الصيفية 
ــوع  ــعــمــل بــنــفــس بـــطـــيء ن ال
ــة  ــاحـ ــسـ مـــــــا، وســـتـــنـــشـــط الـ
وحسب خبرتي خالل شهري 
سيبدأ  إذ  ونــوفــمــبــر،  أكــتــوبــر 
ــي الــتــخــطــيــط  الــمــنــتــجــون فـ
ــتــي  ــة ال ــ ــي ــ ــدرام ــ لـــأعـــمـــال ال
ســتــعــرض فــي شــهــر رمــضــان 
بالنسبة  وأضـــــاف:  الــمــقــبــل. 
الــمــســرح، فهناك عــدد ال  عــن 
بأس به من المسرحيات التي 
األضحى،  عيد  في  ستعرض 
يتوقف،  ال  المسرح  وعموما 

فالمهرجانات “شغالة” والفرق األهلية 
ــام، بعكس  ــ ــع ــ ال بــجــد طـــــوال  تــعــمــل 
الــحــســابــات  ــدرامــيــة ذات  ال األعـــمـــال 

المعقدة.
ــي أنـــه  ــن جـــانـــب آخــــــر، أكـــــد مــجــل مــ
أو  الجديد سواء عمال درامــي  ينتظر 

مسرحية، واألهم بكل تأكيد هو حسن 
االخــتــيــار، فــاالخــتــيــار مــهــم جـــدا ألي 
فنان السيما صاحب الخبرة والتاريخ 
الطويل، فهناك مقولة شهيرة في عالم 
الفن وهي “الكيف أهم من الكم”. فما 
فــائــدة تــقــديــم أعــمــال كــثــيــرة ولكنها 

ضعيفة ودون المستوى؟ 
يذكر أن آخــر عمل شــارك فيه مجلي 
مسرحية ”عنتر مو ابن شداد” للمخرج 
خالد بوصقر وتمثيل نخبة من النجوم 

وعرضت خالل أيام عيد الفطر.

مع الفنان أمين الصايغ مجلي في مشهد من مسرحية البقشة

ــان ــنـ فـ ألي  جـــــــدا  ــم  ــ ــه ــ م الـــــيـــــوم  ــد  ــ ــي ــ ــج ــ ال اخــــتــــيــــار 

مجلي: ركود الساحة شيء طبيعي

ــن أن  ــان عـ كــشــف الـــفـــنـــان يـــوســـف شــعــب
العندليب األسمر عبدالحليم حافظ رفض 

مشاركته في فيلم “معبودة الجماهير”.
صحافية،  تصريحات  في  شعبان،  وقــال 
إنه بدأ حياته الفنية بالمشاركة في فيلم 
بالصف  طــالــبــا  وكــــان  رجــــل”،  بيتنا  “فـــي 
اختاره  بعدما  التمثيل،  معهد  في  الثالث 
3 طلبة  بــركــات مــن بين  الــمــخــرج هــنــري 

مرشحين للدور
وأضاف: بعد تخرجي في المعهد شاركت 
وفاتن  شــاديــة  ــام  أمـ المعجزة  فيلم  فــي 
حــمــامــة، وإخـــــراج حــســن اإلمـــــام، وكـــان 
دوري رئيس نشالين يحب شادية، واقتنع 
بموهبتي،  اإلمـــام  حسن  الكبير  المخرج 
أفــالمــه،  معظم  فــي  بــي  يستعين  وكـــان 
الــــدور لفيلم زقــاق  ــذا  بــعــد هـ ورشــحــنــي 
المدق، وبعدها توالت أدواري في السينما.

واســتــعــاد شــعــبــان ذكــريــاتــه مــع “مــعــبــودة 
من  عددا  قدمت  بعدما  قائال:  الجماهير”، 

األدوار كتبت عني الصحف أنني أستطيع 
خــطــف الــكــامــيــرا مــن الــفــنــان الـــذي يقف 
أن يكون  أراد عبدالحليم  أمامي، ووقتها 
أن  بعد  العربي،  العالم  في  األول  الممثل 
على  فــاعــتــرض  األول،  الــمــطــرب  أصــبــح 
أصرت  لكن شادية  الفيلم،  في  مشاركتي 
الــدور؛ ألنني تعاونت معها  على أن أؤدي 
أكثر من عمل، وأصــر كل منهما على  في 
رأيه، وظل الديكور 3 أسابيع دون تصوير؛ 

بسبب خالف شادية وعبدالحليم.

شعبان: عبدالحليم 
رفض مشاركتي

تنظم هيئة البحرين للثقافة واآلثار حفًل موســيقًيا وفنًيا بمناســبة عيد األضحى 
المبــارك بعنــوان “ذاكــرة التلفزيــون”، تحتفــي مــن خللــه باإلبداعــات الموســيقية 
لإلنتــاج الدرامــي البحرينــي، إذ ســتقوم فرقــة البحرين للموســيقى فــي ثالث أيام 
العيد بإحياء الحفل في تمام الســاعة 8 مســاًء في الصالة الثقافية، والدعوة إلى 

الحفل عامة. 

األمسية  فــي  الــثــقــافــة  هيئة  وتحتفي 
الدرامية  لأعمال  الموسيقية  بالذاكرة 
عائدة  البحرين،  تلفزيون  أنتجها  التي 
ــات كــانــت مفعمة  ــ إلـــى أوقـ بــالــحــضــور 
عكست  لطالما  إذ  والــحــنــيــن،  بالبهجة 
هــذه األعــمــال الــدرامــيــة حــال المجتمع 
وساهمت  وواقعه  بتطلعاته  البحريني 
وشكلت  خصوصا  هويته  تشكيل  فــي 
عموما.  العربي  للمشاهد  ثقافًيا  عمًقا 
الــحــفــل احــتــفــاًء بجانب  ويـــأتـــي هـــذا 
البحرينية  الــثــقــافــي  الــهــويــة  مــن  مــهــم 

والمؤلفين  والموسيقيين  وبالفنانين 
التي  الدراما  صناعة  في  أبدعوا  الذين 
ــفــنــون الــبــصــريــة في  تــعــد أحـــد أهـــم ال
المسلسالت  بين  ومــن  الحالي.  الوقت 
فرقة  موسيقاها  بــعــزف  ستقوم  الــتــي 
ــدار،  ــ الــبــحــريــن لــلــمــوســيــقــى: حــــزاوي ال
ــول، أوالد  ــ نـــيـــران، ســـعـــدون، فــرجــان ل

بوجاسم وغيرها. 
للموسيقى  الــبــحــريــن  فــرقــة  أن  يــذكــر 
تأسست العام 1996 انطالًقا من الوعي 
الفعل  أدوات  وتأسيس  تكوين  بأهمية 

وقدمت  الــمــؤثــرة.  الرئيسية  الثقافي 
اسم  حمل  الـــذي  األول  حفلها  الــفــرقــة 
“تــجــلــيــات شــرقــيــة” فــي أبــريــل 1998، 
ــعــه مــن  ــب ــا ت ــ ــك الـــحـــفـــل ومـ ــ ــق ذلـ ــقـ وحـ
مشاركاٍت في شتى المناسبات الوطنية 
قبل  من  واسعة  وإشـــادة  كبيًرا  نجاًحا 
الــجــمــهــور، مــا رّســـخ اســم الــفــرقــة على 
البحرين.  مملكة  فــي  الفنية  الــســاحــة 

البالد  بتمثيل  الــفــرقــة  بـــدأت  ــك  ذل بعد 
اإلقليمية  والــمــنــاســبــات  الــمــحــافــل  فــي 
ــرز مشاركاتها  أبـ مــن  ــان  وكـ ــيــة،  ــدول وال
الدولية حضورها في مؤتمر ومهرجان 
أقيم  الــذي  التاسع  العربية  الموسيقى 
في القاهرة في نوفمبر 2000 وفعاليات 
الكويت  في  البحرينية  الثقافية  األيــام 

في مارس 2001.

ــة الــثــقــافــيــة ــال ــص ــال ــى الـــمـــبـــارك ب ــحـ ــد األضـ ــي ــام ع ــ ــث أيـ ــال ــث ب

“هيئة الثقافة” تحتفي بالذاكرة الموسيقية للدراما البحرينية

الطائف... مدينة الجمال الطبيعي

محرر مسافات 
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عملية حسابية بسيطة تثير انقساما
إلــى  أخيــرا،  رياضيــة،  معادلــة  تحولــت 
مســتخدمو  انقســم  بعدمــا  “محيــر”  لغــز 
المنصات االجتماعية بشدة بشأن الجواب 
الصحيــح، لكــن تبيــن فيما بعــد أن الجميع 

على صواب.
العمليــة  فــإن  “مشــابل”،  موقــع  وبحســب 
هــي  االنقســام  أثــارت  التــي  الرياضيــة 
البعــض  وقــال  8؛   ÷  2  )2+2( كالتالــي: 
إن الناتــج هــو 16، فيمــا قــال آخــرون إن 

النتيجة 1 فقط.
وتقول المجموعة األولى إنها بدأت بقسمة 
8 علــى اثنيــن، فحصلــت علــى 4، وعقــب 
ذلك قامت بجمع الرقمين الموجودين بين 
قوســين أي 2+2، فجــرى الحصول على 4؛ 
 4X4 وهكــذا تكــون العمليــة الختاميــة هي

فيكون المجموع هو 16.
فــي المقابــل، قام فريق آخــر باعتبار الرقم 
ثمانية معزوال لوحده، ثم ذهب إلى القسم 
الثانــي فضــرب 2 فــي )2+2(؛ أي 2÷4 فتم 

الحصول على 8.
وفــي مرحلــة موالية، تمت قســمة الرقم 8 

على 8، فكانت النتيجة 1 فقط، وهذا األمر 
تحــول إلــى مصــدر حيــرة؛ ألن الرياضيات 
من العلوم الدقيقة التي تقبل جوابا واحدا 

فقط في العادة بحسب المعلقين.
وأوردت “مشــابل”، أن مــا ال يدركــه هــؤالء 
المعلقــون هــو أنهــم جميعــا علــى صــواب؛ 
واألمــر يعتمــد علــى الطريقــة التي درســوا 
بهــا الرياضيــات والبلــدان التــي ينحــدرون 

منها.
وأضــاف المصــدر أن من درســوا من خالل 

الطريقــة المعروفة بـــPEMDAS يعتمدون 
ترتيبــا خاصــا في حل المعادلــة، فيمنحون 
ثــم  القوســين،  بيــن  يوجــد  لمــا  األولويــة 
يمــرون إلــى مــا يعــرف بــاألس أو الدليــل، 
إلــى الضــرب والقســمة  وعندهــا ينتلقــون 

والجمع.

أما من درسوا حل المعادالت  «
الرياضية بطريقة BODMAS، فيبدأون 

بالقوسين، وفي مرحلة الحقة، تأتي 
القسمة والضرب والجمع والطرح.

مــاركل،  ميغــان  ساســكس  دوقــة  دشــنت 
خًطــا للمالبــس لدعم جهود خيرية تســاعد 

النساء العاطالت على إيجاد عمل.
وانضمت ميغان لصديقتها المصممة ميشــا 
نونو وسلســلة متاجر “ماركس آند سبنسر” 
البريطانيــة، و “جــون لويــس وشــركاه”، و 
“جيغســو” للخروج بمجموعــة أزياء عملية 
“ســمارت  الخيــري  المشــروع  لمســاعدة 
وركــس”. وقالــت ميغــان فــي عدد ســبتمبر 
البريطانيــة،  بنســختها  “فــوغ”  مجلــة  مــن 
والتي شاركت في تحريرها، إن المجموعة 
ســتباع “قطعة مقابل قطعة”، أي مقابل كل 
قطعــة يشــتريها مســتهلك، ســيتم التبــرع 

بقطعة مماثلة ألعمال الخير.

وكتبت ميغان “لن يسمح لنا هذا  «
فقط بأن نكون جزءا من حكايات 

بعضنا بعضا، وإنما أيضا سيذكرنا 
بأننا جميعا مشاركون في هذا 

العمل”. وتقدم “سمارت وركس” 
مالبس للتدريب ومالبس لمقابالت 
العمل للنساء العاطالت، وساعدت 

أكثر من 11 ألف امرأة حتى اآلن.

ميغان ماركل تدشن 
خط أزياء خيريا بــات العلمــاء فــي اليابــان مخّوليــن بتنميــة أعضــاء بشــرية داخــل حيوانــات بعــد 

حصولهم على الضوء األخضر من الحكومة ألول دراسة من هذا النوع في البالد.

وتقوم هذه التقنية البحثية العالية التطّور لكن 
المثيــرة للجدل على زرع أجنة حيوانية معدلة 
متعــددة  مســتحثة  جذعيــة  “خاليــا  بواســطة 
الوظائــف” يمكــن تطويعهــا لتشــكل أســاس أي 
عضو من أعضاء جســم اإلنســان. وتعد التقنية 
خطــوة أولــى فــي مســار طويــل جــدا لتنميــة 

أعضاء بشرية مستقبال داخل حيوانات.

وهذه األبحاث التي يشرف عليها  «
هيروميتسو ناكاوشي، األستاذ المحاضر 

في علم الوراثة في جامعة ستانفورد، 
هي األولى من نوعها التي تحصل على 

موافقة من الحكومة بعدما عّدلت 
اليابان قوانينها بشأن استزراع خاليا 

بشرية في حيوانات.

إذا كنــت تعتقــد أن أضــرار الســمنة تقتصــر على بعض األمراض الشــائعة فقط مثل 
الســكري وارتفــاع ضغــط الدم، فأنت مدعو إلى إعادة النظــر؛ ألن زيادة الوزن تؤثر 

أيضا على قدرات الدماغ وأدائه.

وبحســب مــا نقــل موقــع “inc”، فإن دراســة 
مــن جامعــة ميامــي األميركية، كشــفت عن 
أن زيــادة كتلة الجســم وحجــم الخصر لدى 
اإلنســان، تــؤدي إلــى تراجع قــدرات الدماغ 
والذاكــرة. وأوضــح الباحثــون األميركيون، 
أن تبعــات الســمنة تجعــل المــادة القشــرية 
من الدماغ أقل ُســْمًكا، وهذا يعني التســبب 

بتراجع في المادة الرمادية.

وفي نتيجة صادمة، أوردت الدراسة  «
أن األشخاص، الذين يعانون زيادة في 

الوزن وتخطوا الـ60 من العمر، يزيد 
عمر دماغهم بـ10 سنوات مقارنة 

بذوي األجسام الرشيقة والسليمة 
من االضطرابات الصحية.

اليابان تنمي أعضاء بشرية داخل حيوانات

السمنة تزيد شيخوخة الدماغ 10 سنوات

رجل يمشي بالقرب من البرج األبيض في 
ثيسالونيكي، حيث أصدرت هيئة األرصاد الجوية 

الوطنية تقريًرا طارًئا عن الطقس، محذرا من ارتفاع 
درجات الحرارة في اليونان )أ ف ب(

نشر مواطن أميركي من والية كاروالينا الجنوبية، مقطع فيديو، يظهر فيها وهو 
يتشارك مع حمار غناء تتر األغنية االفتتاحية لفيلم “األسد الملك”. 

وحّقق الفيديو الذي نشره ترافيس كينلي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، الخميس 
الماضي، منذ ذلك الحين أكثر من 3 مليون مشاهدة، وتمت مشاركة المنشور عبر 

“فيسبوك” أكثر من 66 ألفة مرة وحصل على أكثر من 23 ألف رد فعل.
وبعــد إظهــار حصانــه وحمــاره فــي الفيديــو، يبــدأ رجل يرتــدي قميصــا أزرق في 
غنــاء تتــر األغنية االفتتاحية لفيلم “األســد الملك”. وفــي نهاية المقطع األول من 
األغنيــة، انضــم حماره إليــه، لتبدو على كينلي عالمات الذهــول في البداية، لكنه 
يواصل الغناء مع نهيق حماره. وكتب ترافيس كينلي، معلقا على المقطع “أّديت 

أغنية األسد الملك، وانضم ناثان )الحمار( لألداء، أنا أحب هذا الحمار!”.

وسرعان انتشار الفيديو، تناقلته وسائل اإلعالم وأصبح سببا  «
في البهجة على مواقع التواصل االجتماعي، إذ أبدى الكثير من 

األشخاص إعجابهم به، وقاموا بالمشاركة والتعليق عليه.

حمار يشارك في غناء مقطع 
من فيلم “األسد الملك”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الرصــاص علــى زوجتــه  أطلــق رجــل 
خــالل  الخطــأ،  طريــق  عــن  الحامــل 
محاولــة إنقاذهــا مــن ثعبــان هاجمهــا، 
مــا أســفر عن قتلهــا. وذكــرت صحيفة 
التركيــة  الشــرطة  أن  ميــل”  “ديلــي 
نفــى تعمــده  الــزوج، والــذي  اعتقلــت 
إصابــة زوجتــه. وقال الزوج إنه أطلق 
أن  إال  صيــد،  بندقيــة  مــن  الرصــاص 
الطلــق النــاري ارتطم وأصــاب زوجته 

أثناء محاولته قتل الثعبان.

 وأضافت الصحيفة أن الزوج  «
المتهم يعمل في رعاية الماشية 

بمزرعة وسط تركيا، وعندما رأى 
ثعبانا يتسلل إلى غرفة النوم 

حاول اصطياده ببندقية الصيد 
إال أن الرصاصة ارتطمت وأصابت 

زوجته في الظهر. وتسبب ذلك 
في سقوط الزوجة على األرض 
فاقدة الوعي، وتم إجراء جراحة 
طارئة في المستشفى إال أنها 

توفيت.

كشــفت تقاريــر إعالميــة عن مقتل شــابة 
بريطانية إثر سقوطها الغامض من طائرة 
صغيرة، بينما كانت تحلق فوق جمهورية 
وزارة  وأكــدت  إفريقيــا.  فــي  مدغشــقر 
الخارجيــة البريطانيــة خبــر وفــاة الشــابة 
أالنــا كوتالنــد )19 عامــا(، التــي اشــتهرت 
بحبهــا للحيــاة البرية، فــي حين لم تعتقل 
أي  اللحظــة  حتــى  مدغشــقر  ســلطات 
شــخص على صلة بالحادث. وعلى الرغم 
تقاريــر كثيــرة عــن ســقوط  مــن تحــدث 
الشــابة بعــد فتحها بــاب الطائرة بنفســها، 
الســبب  تحديــد  قريبــا  ســيجري  أنــه  إال 
المؤكد للوفاة، حســب المصادر الرســمية. 
بيانــا  البريطانيــة  الســلطات  وأصــدرت 
رسميا قالت فيه أن كوتالند “اغتنمت كل 
الفــرص التــي أتيحت لهــا بحمــاس، وأنها 

طالما سعت لتوسيع معارفها وتجاربها”.

توفيت الشابة في الجمهورية  «
اإلفريقية خالل قيامها بمهمة 
تدريبية تندرج ضمن تعليمها 

األكاديمي في كلية العلوم 
الطبيعية، في جامعة كامبريدج 

العريقة.

يقتل زوجته 
الحامل.. بدال من 

الثعبان

شابة تسقط من طائرة 
في حادث غامضة تســبب حفــل افتتاح بطولة غرب آســيا، الذي أقيم يوم الثالثــاء الماضي في محافظة 

كربالء جنوب العراق، بجدل واسع في األوساط الشعبية والسياسية العراقية، بعدما 
عزفت فتاة النشيد الوطني العراقي بآلة الكمان، والتي رافقها حفل موسيقي راقص.

الواقعــة ردود فعــل غاضبــة مــن  وأثــارت 
الدينيــة  المؤسســات  وبعــض  األحــزاب 

الشيعية؛ بسبب “قانون قدسية كربالء”.
رفــع  الشــيعي  الوقــف  ديــوان  أعلــن  كمــا 
القــدم  كــرة  اتحــاد  علــى  قضائيــة  دعــوى 

غــرب  بطولــة  افتتاحيــة  تنظيمــه  بســبب 
آســيا للعام 2019 التــي أقيمت على ملعب 
مدينــة كربــالء الدولــي، مخالفــة لضوابــط 
واألخــالق  المقدســة  المــدن  وخصوصيــة 

واآلداب العامة.

جدل بسبب “رقص النساء” في حفل رياضي بكربالء

المخرجة غابرييال غارسيا ميدينا تحضر العرض االفتتاحي لفيلم “المتسللون” 
خالل مهرجان لوس أنجلوس التينو الدولي في هوليوود )أ ف ب(

من جهتها قالت الحكومة المحلية في محافظ كربالء إن “انتقادات وصلت لنا حول بعض الفقرات 
التي حصلت بحفل افتتاح بطولة غرب آسيا، التي لم يكن لنا أي دور في إعداد برنامجها”.

السنة الحادية عشرة - العدد 3942 

الجمعة 
2 أغسطس 2019 

30 ذو القعدة 1440

المعادلة حظيت بتفاعل واسع

عــن  أطبــاء  أعلــن 
اقتالعهم نحو 526 ســنا 
فــم  مــن  ونابــا  وضرســا 
طفــل عمــره 7 ســنوات، 
يعانــي مــن حالــة طبيــة 

استثنائية.
ووفقــا لوكالــة “رويترز”، 
يعانــي الطفــل مــن ورم 
فــي الجانــب األيمــن من 
الفك السفلي له منذ كان 
عمره 3 ســنوات. وأظهر 

فحــص طبــي أجــراه جراحون وجود نمو كبير يحتوي علــى هياكل صلبة متعددة 
فــي الفــك. وقــال األطبــاء إن هذه حالة طبيــة فريدة من نوعها، يتــم وصفها بأنها 
“ورم مركــب باألســنان”. يذكــر أنــه فــي العــام 2014، تــم اقتــالع 232 ســنة من فم 

مراهق في مومباي بالهند أيضا.

اقتالع 500 سن من فم طفل
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