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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

 29 للعمــارة  اآلغــا خــان  أعلنــت جائــزة 
قــازان  مدينــة  مــن   2019 أغســطس 
الروسّية عن فوز مشروع “إحياء مدينة 
المحــّرق” بالجائــزة لهذا العام إلى جانب 

)02()04(5 مشاريع من دول أخرى.

سمو ولي العهد: جائزة “اآلغا” إنجاز مهم

الدولــي،  األمــن  مجلــس  رحــب 
أمــس، بالجهود الســعودية للحوار 
فــي جدة وحــل األزمة بين طرفي 
النزاع في جنوب اليمن، معربا عن 
قلقــه من التصعيد الدائر في عدن 

وشبوة.
وأعــرب المجلــس عــن قلقــه أيضا 
علــى  الســيطرة  محاولــة  مــن 
جنــوب  فــي  الدولــة  مؤسســات 
ضــرورة  علــى  وشــدد  اليمــن. 
األراضــي  وحــدة  علــى  الحفــاظ 
اليمنيــة، كمــا أعــرب عــن قلقــه من 
محاولة الســيطرة على مؤسسات 
الدولــة في جنوب اليمن. كما أدان 
المجلــس بأشــد العبــارات هجمات 
الحوثيين على منشآت مدنية في 
إلــى  األطــراف  داعيــا  الســعودية، 
االلتزام بالقانون اإلنساني الدولي 

وحماية المدنيين.

الفريقان البحريني والسعودي في االجتماع

المنامة - المواصالت واالتصاالت

المواصــات  وزيــر  بحــث 
ووزيــر  أحمــد  كمــال  واالتصــاالت 
العربيــة  المملكــة  فــي  النقــل 
الســعودية نبيــل العامــودي أمــس، 
ومســتجدات  التطــورات  آخــر 
الرابــط  الجديــد  الجســر  مشــروع 
الشــركة  وتعييــن  البلديــن  بيــن 
تحديــد  فــي  للبــدء  االستشــارية 

المواصفات والرسومات الهندسية 
العامــودي  ويتــرأس  المطلوبــة. 
وفدا ســعوديا عالي المستوى يزور 
البحريــن ضمــن إطــار االجتماعات 
اللجنــة  تعقدهــا  التــي  الدوريــة 
المختصــة بمتابعــة مشــروع جســر 
الملــك حمــد وربــط ســكة الحديــد 

بين المملكتين.

بحث مستجدات جسر الملك حمد

طرحــت إدارة التخطيــط والدراســات 
جلســة  فــي  والمــاء  الكهربــاء  بهيئــة 
والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس 
محطتيــن  إلنشــاء  مناقصتيــن  أمــس 
لتوزيع المياه الرئيسة لتزويد مشروع 
المدينــة الجنوبيــة اإلســكاني بالميــاه، 
اإلســكاني  الحــد  شــرق  ومشــروع 
عطــاءات،   9 إليهمــا  تقــدم  بالميــاه، 
وبلغ مجموع أقــل العطاءات المقدمة 

إليهما نحو 18.3 مليون دينار.
وأظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت على 
موقــع المجلــس أمــس فتــح مناقصــة 
جنــوب  إلــى  الميــاه  نقــل  لمرافــق 
البحريــن “مدينــة خليفــة”، تقــدم إليها 
 Faisal Co.“ 5 عطــاءات أقلها لشــركة
for Electrical & Mechanical” بنحو 
بقرابــة  وأكبرهــا  دينــار  مليــون   11.8

17.8 مليون دينار.

18.3 مليون دينار 
إلنشاء محطتي 

نظيفتوزيع مياه ــر  ــح ــب وال زائـــــــدة...  ــات  ــرع ــج ب وفـــيـــات   10

681 قضية مخدرات في 6 أشهر

الداخليــة  وزارة  إحصــاءات  ســجلت 
المخــدرات  قضايــا  ألعــداد  الدوريــة 
المضبوطة في البحرين ما يتجاوز 681 
قضيــة مخــدرات فــي النصــف األول من 

.2019
وشهد المنفذ البري عبر جسر الملك فهد 
المضبوطــة  القضايــا  فــي  معــدل  أعلــى 
بنحــو 62 % مــن إجمالــي عــدد القضايا، 
تلتهــا القضايــا المضبوطــة داخــل البــاد 
بمعــدل 31.5 %، ثم القضايا المضبوطة 
فــي المنفذ الجــوي بمعــدل 5.5، وآخرها 
القضايا المضبوطة في الموانئ البحرية 
بمعــدل 1 %، فــي حيــن أن اإلحصاءات 
فــي  مضبوطــة  قضايــا  أي  تســجل  لــم 

البحر.
الجرعــة  بســبب  المتوفــون  عــدد  وبلــغ 
 10 المذكــورة  الفتــرة  فــي  الزائــدة 
أشــخاص، فــي الوقــت الــذي ســجل فيه 

شهر يونيو انخفاضًا ملحوظًا في معدل 
المقبــوض عليهــم مــن المواطنيــن وذلك 
المقبــوض  إجمالــي  مــن   %  26 بنســبة 
رأس  علــى  المواطنــون  وحــل  عليهــم. 
قضايــا  فــي  عليهــم  المقبــوض  قائمــة 

المخدرات خال األشهر الستة بمتوسط 
المقبــوض عليهــم،  إجمالــي  مــن   % 37
تاهــم الخليجيــون بمعــدل 35 %، وثــم 
األجانــب بمعــدل %26، وأخيــرًا العــرب 

بمعدل 2 %.

 

 يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير الشهر
 % 41 471 461 441 431 مجموع القضايا

 %34 17 11 17 34 14 داخل البالد
 %64 34 401 404 41 43 المنفذ البري
 %7 1 44 4 4 1 المنفذ الجوي

 - - - - --  البحرعرض 
 - - - 4 --  الموانئ البحرية

 %46 %17 77 17 11 64 المواطنون
 - - 406 444 44 71 الخليجيون

 - - 1 7 1 1 العرب
 - - 41 43 44 40 بناألجا

المتوفون بجرعة 
 زائدة

4 4 1 3 - - 

 %71 %16 471 443 434 411 الذكور
 %46 %1 44 41 44 44 اإلناث

إحصاءات قضايا المخدرات للنصف األول من 2019

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد 
مــع  خليفــة،  آل  محمــد  بــن  أحمــد  بــن 
الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة  وزيــر 
بدولــة االمــارات العربية المتحــدة أنور 
قرقــاش، ووزيــر الدولة لشــؤون الدول 
اإلفريقيــة بالمملكــة العربية الســعودية 
أحمد قطان.  وتم اســتعراض العاقات 
بيــن  تربــط  التــي  الراســخة  األخويــة 
العربيــة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة 
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  الســعودية 
المتحــدة، ومــا تســتند إليــه مــن دعائــم 

والمصيــر  األخــوة  روابــط  مــن  صلبــة 
والتشــاور  التنســيق  وتــم  المشــترك. 
إزاء أهــم القضايــا اإلقليميــة والدوليــة 
وســبل مواجهة التحديات في المنطقة 
بمــا يعــزز األمــن واالســتقرار والتنميــة 

والتقدم لدولها وشعوبها.

تعزيز التشاور مع السعودية واإلمارات دعم جهود السعودية للحوار بين الشرعية واالنتقالي
مجلس األمن يدين هجمات الحوثيين على منشآت مدنية في الرياض

دبي - العربية نت

مجلس األمن شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة األراضي اليمنية )أرشيفية(

وزير الخارجية مجتمعا مع الوزيرين أنور قرقاش وأحمد قطان

عبداهلل يوسف أول العب خليجي بـ “أبطال أوروبا”النقد التشكيلي يفتقر إلى نقادقتلى من “الحشد” في انفجارخليجيون يخسرون أموالهم ببريطانيايطالب بتصغير عمره
قضت المحكمة الكبرى  «

المدنية األولى )الدائرة 
اإلدارية( برفض دعوى مواطن 
كان يطالبها بالحكم بتعديل 

سنة والدته من 1965 إلى 
1967 في سجالت الجهة التي 

يعمل فيها.

قال موقع “نورث وست بليس”  «
اإلخباري البريطاني إنه من غير 

المرجح أن يسترد المستثمرون 
في مشروع “فوكس ستريت 
ليمتد” العقاري في إيفرتون، 

شيئا من الشركة المطورة 
المفلسة، ومن بينهم خليجيون.

قتل 4 من عناصر ميليشيات  «
الحشد الشعبي في العراق، 

فيما أصيب آخر بجروح، 
إثر انفجار عبوة ناسفة في 
محافظة األنبار. واستهدف 
االنفجار دورية للحشد في 

المحافظة.

تعددت اآلراء حول الفن  «
التشكيلي في البحرين، ولكن 

الشيء المؤكد أن هذا الفن 
لم يمت وإنما هو في امتداد، 

ولكن ال يزال هذا المجال 
يفتقر إلى نقاد يساهمون في 

تطويره.

هنأ رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم  «
للشؤون الفنية الشيخ خالد بن سلمان 

آل خليفة، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، اإلنجاز التاريخي لالعب منتخبنا 

الوطني األول لكرة القدم عبدالله يوسف؛ 
لكونه أول العب خليجي سيحصل على 

فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا.
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باريس ـ وكاالتطهران - وكاالت

أصدرت وزيرة الصحة قرارا وزاريا بشــأن 
إعادة تشكيل لجنة إدراج وتعديل جداول 
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يقضي 
بالفصــل ســواء بالموافقــة أو بالرفــض في 
طلبــات تعديــل جــداول المــواد المخــدرة 

والمؤثرات العقلية باإلضافة أو التغيير. 
كل  ترشــيح  علــى  بنــاء  أنــه  وأردفــت 

اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزارة  مــن 
والهيئــة  الداخليــة،  ووزارة  واألوقــاف 
والخدمــات  المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة 
الصحيــة وبنــاء علــى عــرض وكيــل وزارة 
اللجنــة  تشــكيل  ُيعــاد  بــأن  قــرر  الصحــة، 
المســاندة  برئاســة مديــر إدارة الخدمــات 

سيما زينل.

أظهــرت صــورة التقطها قمر صناعي ونشــرها 
موقــع “NPR” األميركــي مــا يبــدو أنهــا عملية 
إطاق فاشلة لصاروخ إيراني، بعد أن تعرض 
لانفجــار علــى المنصــة المخصصــة إلطاقــه 
اليــوم الخميــس. وتبين الصورة ألســنة دخان 
متصاعــدة مــن المنصــة الموجودة فــي “مركز 

اإلمام الخميني الفضائي” شمال إيران.

وقــال الباحث في “معهد ميدلبري للدراســات 
الدولية”، ديف شــيرمر، بعــد أن حلل الصورة: 
“يبــدو أن مركبــة اإلطــاق الفضائيــة انفجرت 

على المنصة”.
إلطــاق  فاشــلة  عمليــة  ثالــث  هــذه  وتعتبــر 
صــاروخ إيرانــي لــم يتــم تحديــد نوعــه هــذه 

السنة.

أكــد وزيــر الخارجيــة الفرنســي، جــان 
إيــف لودريــان، أمــس، أن بــاده تعمل 
فــي  الماحــة  حريــة  ضمــان  علــى 

الخليج.
وقــال لــو دريــان أمــام مؤتمــر ســفراء 
مــع كل  “نتحــاور  العالــم:  فــي  فرنســا 

أطراف المنطقة بشأن إيران”.

كمــا أوضح أن باده تعمل على توفير 
شروط مفاوضات موسعة مع إيران.

وفــي مــا يتعلق باليمن، دعــا إلى عملية 
سياسية شاملة تقودها األمم المتحدة. 
وشــدد على أن هجمات الحوثيين على 
السعودية بطائرات مسيرة غير مقبولة 

على اإلطاق.

فرنسا: نعمل على ضمان المالحة بالخليجعملية إطالق فاشلة لصاروخ إيرانيزينل رئيًسا للجنة تعديل “األدوية المخدرة”
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سيدعلي المحافظة

مروة خميس

العالقات 
األخوية تستند 

إلى دعائم صلبة

“إحياء المدينة” يفوز بجائزة 
اآلغا خان للعمارة لدورة 2019

أمل الحامد



جاللة الملك يتلقى شكر خادم الحرمين

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة برقية 
شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود عاهل المملكة العربية الســعودية الشــقيقة؛ رًدا على برقية التعزية 
والمواســاة التــي بعــث بها جاللة الملك إليه بوفــاة المغفور له بإذن هللا تعالى 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر بنــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ضمنهــا خادم 
الحرميــن الشــريفين خالــص شــكره وتقديــره لصاحــب الجاللــة على مشــاعر 

جاللته األخوية الكريمة، متمنًيا لجاللته موفور الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
شكر  برقية  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
جوابية من رئيس جمهورية كازاخستان 
على  رًدا  تـــوكـــايـــف؛  قــاســم  الــصــديــقــة 
فوزه  بمناسبة  له  المهنئة  جاللته  برقية 
لجمهورية  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات  فــي 
ــان، ضــمــنــهــا خـــالـــص شــكــره  ــتـ ــازاخـــسـ كـ
وتــقــديــره لــجــاللــة الــمــلــك، عــلــى مشاعر 
للعمل  تطلعه  عن  معرًبا  النبيلة،  جاللته 
الثنائي  الــتــعــاون  مــجــاالت  تطوير  على 
فيه  لما  كــافــة  الــمــجــاالت  فــي  المشترك 
خير ومصلحة البلدين وشعبيهما متمنًيا 
ــعــافــيــة،  ــصــحــة وال ــور ال ــوفـ لــجــاللــتــه مـ
ولــمــمــلــكــة الــبــحــريــن مــزيــدا مــن الــتــقــدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى شكر 
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المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، 
الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيــم ســوق 
العمــل أســامة العبســي، بمكتــب ســموه 

بالمحافظة الجنوبية.
محافــظ  ســمو  رحــب  اللقــاء،  وخــالل 

الجنوبية بالرئيس التنفيذي لهيئة سوق 
العمل، مثنًيا على الجهود المبذولة التي 
العمــل  ســوق  تنظيــم  هيئــة  بهــا  تقــوم 
واإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا، متمنًيا 
ســموه لهيئــة تنظيم ســوق العمــل دوام 

النجاح والتقدم.

مــن جانبــه، أعــرب العبســي عــن تقديره 
لدعــم ســمو محافظ الجنوبيــة، وتعاون 
حــرص  مؤكــًدا  المســتمر،  المحافظــة 
فــي  المشــترك  التنســيق  علــى  الهيئــة 

مختلف المبادرات.

العبســي يؤكد حرص الهيئة على التنســيق المشترك

سمو محافظ الجنوبية يثني على جهود “سوق العمل”

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اســتقبلت رئيســة هيئة البحرين للثقافة 
آل  محمــد  بنــت  مــي  الشــيخة  واآلثــار 
الســفيرة  أمــس  مكتبهــا  فــي  خليفــة 
ســهى  البحريــن  مملكــة  لــدى  المصريــة 
رفعــت، حيــث تــم تباحث ســبل التعاون 
المشــترك وتعزيــز العالقــات الثقافيــة ما 

بين البلدين الشقيقين.
آل  محمــد  بنــت  مــي  الشــيخة  وأكــدت 
خليفة متانة الروابط التي تجمع مملكة 
العربيــة،  مصــر  بجمهوريــة  البحريــن 
مشــيدة بالحضــور المصــري فــي الحراك 
آخــره  كان  والــذي  البحرينــي،  الثقافــي 
فــي  مصــر  لســفارة  الفّعــال  الحضــور 

مهرجان صيف البحرين 2019.
من جانبها، هّنأت الســفيرة الشــيخة مي 

بنت محمد آل خليفة على فوز مشــروع 
“إحيــاء مدينــة المحــّرق” بجائــزة األغــا 
خــان للعمــارة، مؤكــدة أن ذلــك يعكــس 
رؤيــة واســتراتيجية الشــيخة مــي بنت 
محمــد عبــر القطاعيــن العــام والخــاص، 
الثقافــي  العمــل  أهميــة  أثبتــت  والتــي 

العمرانــي  اإلرث  علــى  المحافظــة  عبــر 
للمــدن القديمــة والذي يــرّوج للمقومات 
أعربــت  كمــا  لألوطــان،  الحضاريــة 
الســفيرة عن اســتعدادها الدائم للتعاون 
مــع هيئة الثقافة لتقديم أنشــطة ثقافية 
تغني الحراك الحضاري في كال البلدين.

الســفيرة المصرية تهنئ بفــوز “إحياء مدينــة المحرق”

تعزيـز التعـاون الثقافـي مـع القـاهـرة

بمناسبة تسجيل مدافن دلمون على الئحة التراث اإلنساني العالمي لليونسكو

... وجاللته يتلقى تهنئة رئيس معهد العالم العربي

الجاللــة  صاحــب  البــالد  ملــك  تلقــى 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
الثقافــة  وزيــر  مــن  تهنئــة  رســالة 
الفرنســي السابق ورئيس معهد العالم 
العربــي فــي باريــس جاك النــغ، أعرب 
لجاللــة  تهانيــه  خالــص  عــن  خاللهــا 
الملــك وللبحريــن، بمناســبة تســجيل 
التــراث  الئحــة  علــى  دلمــون  مدافــن 

اإلنساني العالمي لليونسكو.
وأضــاف أن الموقع األثــري الفريد من 
نوعــه يؤكــد تاريــخ البحريــن العريــق 
يســتحق  والــذي  باآلثــار،  والغنــي 
هيئــة  توليــه  مــا  وأن  لــه،  الترويــج 
يدعونــا  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن 

للدعم الذي تستحقه من اليونسكو. 
تملكــه  مــا  عرضنــا  لقــد  وأضــاف: 

البحريــن مــن عراقــة علــى زوارنــا من 
أقيــم  الــذي  الرائــع  المعــرض  خــالل 
والمخصــص  المعهــد  فــي  مؤخــرا 
“للمــدن األلفية”، حيث أبدوا إعجابهم 
الكبير بما شاهدوه من تراث البحرين 
القيم، كما يســرني تعزيز التعاون بين 
متمنيــن  والمعهــد،  البحريــن  مملكــة 
والرقــي  النجــاح  اســتمرار  للبحريــن 

بقيادة جاللتكم السديدة. 
شــكره  عــن  الملــك  جاللــة  وأعــرب 
فــي  العربــي  العالــم  معهــد  لرئيــس 
باريس على ما يبذله وجميع العاملين 
معــه من جهود كبيرة وســامية للرقي 
واالهتمــام بالتــراث والمحافظة عليه 
خدمــة الإلنســانية وحمايــة موروثهــا 

العظيم.

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس الشورى

علــي  الشــورى  مجلــس  رئيــس  رفــع 
التهانــي  آيــات  أســمى  الصالــح 
والتبريــكات إلــى عاهــل البــالد صاحب 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
خليفــة؛ لمناســبة فــوز مملكــة البحرين 
بجائزة “األغا خان للعمارة” للعام 2019، 
عــن مشــروع إحيــاء مدينــة المحــرق، 
مســتمرة  البحريــن  مملكــة  أن  مؤكــًدا 
فــي تحقيــق اإلنجــازات فــي المجاالت 
كافــة ضمن نهضة شــاملة تعيشــها منذ 
انطــالق المشــروع اإلصالحــي الكبيــرة 

لجاللة العاهل.
وبيــن رئيس مجلس الشــورى أن الفوز 
بهــذه الجائزة يدلل على االهتمام الذي 
توليه الحكومة برئاســة رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة
ودعم ومساندة ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
لقطــاع  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
الثقافة والتراث الوطني، ممثال بالدور 

الــذي تضطلع به هيئة البحرين للثقافة 
علــى  الحفــاظ  صعيــد  علــى  واآلثــار 

التراث البحريني وإرثها التاريخي.
وأعــرب رئيــس مجلــس الشــورى عــن 
تقديره لكافة الجهود المبذولة للحفاظ 
على التــراث الوطني، مؤكًدا أن مملكة 
تاريخيــة  بمقومــات  تزخــر  البحريــن 
وحضاريــة تمكنهــا مــن تحقيــق المزيد 
مــن اإلنجــازات فــي المســتقبل، متمنًيا 
كل التوفيــق والنجــاح لــكل المســاعي 

الرامية لتحقيق هذه الغاية.

الصالح يهنئ بجائزة “اآلغا 
للعمارة” 2019

المنامة - بنا

تلقــى حضــرة عاهــل البــالد الجاللــة 
آل خليفــة  بــن عيســى  الملــك حمــد 
رســالة شــكر جوابية من ملك مملكة 
الجاللــة  صاحــب  الصديقــة  هولنــدا 
علــى  ردا  الكســاندر،  ويليــم  الملــك 
رســالة جاللتــه المهنئــة لــه بمناســبة 

ذكرى يوم الملك في بالده، عبر فيها 
عــن خالــص شــكره وتقديــره لجاللــة 
الملــك علــى مشــاعر جاللتــه الطيبــة 
موفــور  لجاللتــه  متمنيــا  الكريمــة، 
الصحــة والســعادة، ولشــعب مملكــة 
البحرين مزيدا من التقدم واالزدهار.

العاهل يتلقى شكر ملك هولندا

المنامة - بنا

تلقــى ملــك البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
رئيــس  مــن  وتقديــر  شــكر  برقيــة 
البحرينيــة  الجمعيــة  إدارة  مجلــس 

الهندية راج داماني.
أعرب خاللها عن بالغ شكره وعظيم 
االمتنان على ما حظي به من دعوة 
للتشــرف  جاللتــه  لــدن  مــن  كريمــة 
بحضــور مأدبة العشــاء التي أقيمت 
تكريمًا لمعالــي نارندرا مودي رئيس 

الصديقــة،  الهنــد  جمهوريــة  وزراء 
مشــيرا إلــى أن هــذا االحتفــاء جــاء 
ليؤكــد عمــق العالقــات بيــن البلدين 
والشــعبين الصديقين، مشيدا بروح 
تتمتــع  التــي  والتعايــش  التســامح 
بهــا مملكــة البحرين وما تشــهده من 
تقــدم فــي ظل العهــد الزاهــر لجاللة 
الملك، داعيــا لجاللته دوام التوفيق 
وتمنياتــه  النبيلــة  مســاعيه  فــي 

لجاللته بموفور الصحة والسعادة.

... وجاللته يتلقى برقية شكر من 
رئيس “البحرينية الهندية”

علي الصالح

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر رئيس “المحامين”
بمناسبة تمديد فترة تسليم التقارير المالية لمكاتب المحاماة

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
برقيــة شــكر وتقديــر مــن رئيــس جمعيــة 
حســن  المحامــي  البحرينيــة  المحاميــن 
أحمد بديوي؛ بمناســبة إصــدار توجيهات 
ســموه لوزير العدل والشــؤون اإلســالمية 
واألوقــاف بتمديــد فتــرة تســليم التقارير 
الماليــة المدققــة لمكاتــب المحامــاة حتى 

نهاية أکتوبر 2019.
وفيما يلي نص البرقية:

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته،،،

يتشــرف رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة 
وجمــوع  البحرينيــة  المحاميــن  جمعيــة 
الشــكر  آيــات  أســمى  بتقديــم  المحاميــن 
الســمو  لصاحــب  واالمتنــان  والتقديــر 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا علــى 

مبادئ سموه اإليجابية بإصدار توجيهاته 
اإلســالمية  والشــؤون  العــدل  لوزيــر 
واألوقــاف بتمديــد فتــرة تســليم التقارير 
الماليــة المدققــة لمكاتــب المحامــاة حتى 
نهايــة شــهر أکتوبــر 2019 بمــا يمكنهــا من 
إعدادهــا وفًقا للمتطلبــات الفنية في تلك 
الفترة وبما يكفل تحقق المتطلبات للقرار 
االلتزامــات  بشــأن   2017 لســنة   64 رقــم 
ومكافحــة  حصــر  بإجــراءات  المتعلقــة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 وإننا نعرب لكم عن وافر تحياتنا وصادق 
تمنياتنا لكم بالتوفيق ســائلين المولى عز 
وجــل أن يوفقكم لما فيه الخير والســداد 

لخدمة الوطن.
وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام.

المحامي حسن احمد بديوي
 رئيس جمعية المحامين البحرينية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

دعوة شركات اإلنتاج الفني لاللتزام بالقوانين
مسرحًيا نًصا  و70  سينمائي  فيلم   300 ــازة  إج ــام:  اإلع وسائل  مدير 

يوســف  اإلعــالم  وســائل  إدارة  مديــر  أكــد 
محمــد اســماعيل بضــرورة التــزام شــركات 
واإلعالمــي  الفنــي  اإلنتــاج  ومؤسســات 
باألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي هــذا 
علــى  الحصــول  ضــرورة  ومنهــا  المجــال 
حــال  فــي  اإلدارة  مــن  مســبق  ترخيــص 
أو  النــص  إجــازة  أو  اإلنتــاج  أو  التصويــر 
وذلــك  والمســرحي  الســينمائي  العــرض 
وااللتــزام  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  لحفــظ 
باألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي هــذا 
الشــأن.وبين مــا نصــت عليه المــادة )23( من 
قانــون تنظيــم الصحافــة والطباعــة والنشــر 
بانــه ال يجــوز تــداول المطبوعات المســجلة 

قبــل الحصــول علــى موافقة كتابية مســبقة 
مــن اإلدارة بتداولــه، كمــا ال يجــوز عرض أي 
فيلــم أو إشــارة إلــى فيلــم أو إعــالن تجــاري 
قبــل  الســينما  دور  فــي  ســينمائية  بصــورة 
الترخيــص بعرضه من لجنــة مراقبة األفالم 
الســينمائية والمطبوعات المســجلة ولوزارة 
شــؤون اإلعــالم أن تصدر إلــى أصحاب دور 
السينما أو المسئولين عن إدارتها التعليمات 
والتوجيهــات التــي تســتهدف الحفــاظ على 
مســتوى البرامج الســينمائية، دينيــًا وقوميًا 
وخلقيــًا وفنيــًا، ورعايــة اآلداب العامــة فــي 

هذه الدور. 
علــى  اإلشــراف  قــرار  نــص  اســتعرض  كمــا 
معاييــر المحتــوى اإلعالمي بأنــه يجب على 
المرئيــة  جميــع مؤسســات وســائل اإلعــالم 
والمســموعة والمقــروءة واإللكترونيــة فــي 

البحريــن االلتــزام بقانــون تنظيــم الصحافة 
والطباعــة والنشــر والقوانيــن األخــرى ذات 
الصلــة وكذلــك مراعــاة الضوابــط والمعايير 
اآلتيــة فــي ممارســة العمــل اإلعالمــي منهــا 
فــي  والمصداقيــة  والموضوعيــة  األمانــة 
الوســائل اإلعالمية التي يتم البث أو النشــر 
مــن خاللهــا، عدم اإلســاءة للوحــدة الوطنية 
المبــادئ  احتــرام  االجتماعــي،  والتماســك 
والمواثيــق األخالقيــة في العمــل اإلعالمي، 

احترام حقوق الملكية الفكرية.
 وبيــن أن الــوزارة تولــي اهتمامهــا وحرصها 
على رعاية ودعم المبدعين من أبناء الوطن 
خصوصــا فيمــا يتعلــق بالعمــل اإلبداعي في 
المجــال اإلعالمــي والفني واألدبي والســعي 
علــى  والعمــل  اإلجــراءات  لتيســير  الدائــم 
تعزيــز ثقافــة حمايــة الملكيــة الفكريــة لــكل 

عمــل ومنتــج إبداعــي ينــدرج تحــت حماية 
حق المؤلف.

 وأوضــح أنــه فــي إطار تســهيل اإلجــراءات 
والفنــي  اإلبداعــي  العمــل  ثقافــة  وتعزيــز 
للمشــروع  وانعكاســًا  اإلعالمــي  واإلنتــاج 
الملــك  لجاللــة  واإلصالحــي  الديمقراطــي 
اإلبــداع  وحريــة  االنفتــاح،  علــى  القائــم 
فــي  الــوزارة  أجــازت  فقــد  والتعبيــر، 
ســينمائي  فيلــم   300 العــام  هــذا  منتصــف 
و70 نصــا مســرحيا وتســهيل تصويــر عــدد 
فــي  والخليجيــة  العربيــة  المسلســالت  مــن 
مــن  عــدد  ترخيــص  إلــى  إضافــة  البحريــن 
مؤسســات اإلنتاج الفني والدعاية واإلعالن 
اإلبداعيــة  األعمــال  مــن  عــدد  وتســجيل 
كحمايــة مصنف ضمــن قانون حماية حقوق 

المؤلف والحقوق المجاورة.

المنامة - بنا



كمــال  سوســن  النائــب  اســتنكرت 
األحداث المؤسفة التي وقعت خالل 
الحســينية  المواكــب  اجتمــاع هيئــة 

بالمنامة.
هــذه  نســتنكر  بالتأكيــد  وأضافــت: 
األحــداث بيــن إخــوة يجتمعــون في 
أيــام مباركــة، مؤكديــن فــي الوقــت 
ذاتــه ضــرورة التحلي بضبــط النفس 

والتســامح والتجاوب مــع المبادرات 
النبيلة من محافــظ العاصمة وكذلك 
مــن رئيــس األوقــاف الجعفريــة؛ لمــا 
يتسم به موسم عاشوراء من سمات 
للتعــاون  الجميــع  تدعــو  روحانيــة 

إلنجاح هذا الموسم.
وأكدت النائب كمال أن حكمة رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة في جمع 
رؤســاء المآتــم والحســينيات جاءت 

كرســالة مباشــرة مــن ســموه للجميــع 
وتكاتــف  الصــدع  رأب  بضــرورة 
الوطــن بجميــع  هــذا  وبــأن  الجميــع، 
مكوناتــه وأطيافــه ســيبقى متحابــا 

ومتساميا على جميع الخالفات.

تسامحوا وتجاوبوا مع مبادرات المحافظ والصالح
محرر الشؤون المحلية

لقاء محافظ العاصمة مع المآتم قبل أياميوسف الصالحسوسن كمال

سوسن كمال: 
حكمة سمو رئيس 

الوزراء رسالة 
للجميع للتكاتف
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رفع ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
الــوزراء صاحــب  لرئيــس مجلــس  األول 
الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفة أســمى آيــات التهانــي والتبريكات 
إلــى عاهــل البالد صاحــب الجاللــة الملك 
بمناســبة  خليفــة؛  آل  عيســى  بــن  حمــد 
فــوز مملكــة البحريــن بجائــزة “األغا خان 
للعمــارة” للعام 2019، عن مشــروع إحياء 
مدينــة المحــرق، والــذي يعد إنجــاًزا مهًما 
يتــوج العمــل الــذي بذلتــه هيئــة البحرين 
الحفــاظ  صعيــد  علــى  واآلثــار  للثقافــة 
علــى التراث البحرينــي وإرثها التاريخي؛ 
المســيرة  إنجــازات  ســجل  إلــى  ليضــاف 
التنموية الشــاملة بقيادة صاحب الجاللة 

عاهل البالد.
عبــر  البحريــن  مملكــة  “إن  ســموه  وقــال 
بالعطــاء  الحافلــة  التاريخيــة  مســيرتها 
يحتضــن  الــذي  الوطــن  تــزال  وال  كانــت 
الجميع لما تزخر به من مقومات حضارية 
وثقافيــة وإرث ممتــد أســهم فــي الحفاظ 

على هويتها األصيلة التي نفخر بها”.
جــاء ذلك لدى لقاء ســموه، بحضور وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
القضيبيــة  بقصــر  آل خليفــة  بــن خليفــة 
للثقافــة  البحريــن  هيئــة  رئيســة  أمــس، 
آل  محمــد  بنــت  مــي  الشــيخة  واآلثــار 
خليفــة، التــي قدمــت عرًضــا لســموه عــن 

بفوزهــا  للبحريــن  تحقــق  الــذي  اإلنجــاز 
بجائــزة اآلغــا خــان للعمــارة للعــام 2019، 
والــذي تــم اإلعــالن عنه أمس فــي مدينة 
قــازان الروســية عــن فوز مشــروع إحياء 
مدينــة المحــرق للجائــزة لهــذا العــام إلــى 

جانب 5 مشاريع من دول أخرى، إذ أشاد 
ســموه بجهودهــا المخلصــة التــي كان لها 
عظيم األثر في تحقيق هذا اإلنجاز الذي 
هــو مبعــث فخــر واعتــزاز للمملكــة، معرًبا 
ســموه عن خالص تهانيه إلى جميع أبناء 

البحريــن بتحقيــق هــذه الجائــزة وهــو ما 
يعكــس االهتمــام المتواصل فــي الحفاظ 
علــى عراقــة األماكن التراثيــة وحماية ما 
تحقــق مــن منجــزات إنســانية وحضارية 

أسس لها اآلباء واألجداد.

مــن جانبها، أعربت رئيســة هيئة البحرين 
وتقديرهــا  شــكرها  عــن  واآلثــار  للثقافــة 
لصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهد نائب 
واالهتمــام  الدعــم  علــى  األعلــى  القائــد 
المتواصــل مــن ســموه، والــذي أســهم في 

البحريــن  لمملكــة  الجائــزة  هــذه  تحقيــق 
والحفــاظ على التراث البحريني األصيل، 
مؤكدًة سعي الهيئة المستمر نحو تحقيق 
كل ما من شأنه أن يرفد اإلرث التاريخي 

لمملكة البحرين.

المنامة - بنا

البحريـن كانــت وال تزال وطنــا حاضنــا للجميــع
ــارة” ــم ــع ــل ــان ل ــ ــا خ ــ ــ ــك بــجــائــزة “اآلغ ــل ــم ــد يــهــنــئ جـــالـــة ال ــه ــع ــي ال ــ ــو ول ــم س

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة أن مملكــة البحريــن تواصــل 
الفــرص  مــن  مزيــد  خلــق  نحــو  العمــل 
النوعيــة الواعــدة أمــام المواطنيــن؛ لمــا 
تمتلكــه مــن مقومــات اقتصاديــة جاذبــة 
ومحفــزة لالســتثمار أســهمت فــي تعزيز 
دور القطــاع الخــاص؛ باعتبــاره المحــرك 
الرئيــس للتنميــة، مشــيًرا ســموه إلــى مــا 
تحقق لالقتصــاد البحريني من نجاحات 
عــززت مــن مكانــة المملكــة بمــا يعكــس 
صاحــب  البــالد  عاهــل  وتطلعــات  رؤى 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
جــاء ذلك لدى لقاء ســموه بحضور وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
بــن خليفــة آل خليفــة بقصــر القضيبيــة 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  رئيــس  أمــس 
البحرين ســمير ناس، إذ نوه ســموه بدور 
الغرفــة وإســهاماتها فــي خدمــة القطــاع 
التجــاري والصناعــي بما يرفــد االقتصاد 
الوطــن  صالــح  فــي  ويصــب  الوطنــي 

والمواطنين.
اســتمرار  أهميــة  إلــى  ســموه  ولفــت 
تعزيــز دور القطــاع التجــاري والصناعــي 

الفــرص  مــن  مزيــد  واســتقطاب 
تنويــع  فــي  يســهم  بمــا  االســتثمارية 
االقتصاد البحريني. وأكد سموه األهمية 
التــي تحققهــا تنظيــم الفعاليــات الدولية 

المختلفة على أرض المملكة وما يرافقها 
دومــا مــن صــدى إيجابــي ومتميــز مــن 
الجميع، والذي تسهم في تحقيقه بشكل 
رئيــس الخبــرات الوطنية فــي المجاالت 

المختلفــة عبــر تنظيمها وحرصهــا الدائم 
علــى تحقيــق كل مــا من شــأنه رفع اســم 
مجلــس  رئيــس  عالًيا.وأعــرب  الوطــن 
البحريــن  تجــارة وصناعــة  غرفــة  إدارة 

عن خالص شــكره وتقديــره إلى صاحب 
الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب القائــد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
للقطــاع  المســتمر  دعمــه  علــى  الــوزراء 

الخــاص، مشــيدا بمــا يبديــه ســموه مــن 
الغرفــة  دور  لتعزيــز  واهتمــام  متابعــة 
فــي المســيرة التنمويــة الشــاملة لمملكــة 

البحرين.

المنامة - بنا

خلــق مزيــد مــن الفــرص النوعيــة للمواطنيــن
ســمو ولــي العهــد: تأكيــد دور وإســهامات “الغرفــة” بخدمــة القطــاع التجــاري والصناعي

سمو ولي العهد مستقبال رئيسة هيئة الثقافة واآلثار

سمو ولي العهد لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين
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أنــاب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، الشــيخ خليفة بن راشــد آل خليفــة لحضور حفل 
افتتاح مدرسة أثينا الخاصة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة، الذي أقيم اليوم بمقر المدرسة في منطقة بوقوة، بحضور مبعوث 
رئيــس جمهوريــة الفلبيــن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس مجلس إدارة المدرســة أمابيل أغيلوس ووزير التربية 

والتعليم ماجد النعيمي وعدد من كبار المسؤولين واألكاديميين.

ونقــل الشــيخ خليفــة بــن راشــد آل خليفة 
الملكــي  الســمو  تحيــات وتقديــر صاحــب 
رئيــس الــوزراء للقائميــن علــى المدرســة، 
وتمنيات ســموه لهم النجاح والتوفيق في 
أداء رســالتهم التعليميــة النبيلــة الموجهــة 
الخاصة.وأكــد  االحتياجــات  ذوي  لخدمــة 
أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من قبل 
الحكومــة برئاســة ســموه؛ إيماًنــا منهــا بأهميته 
تطلعــات  تحقيــق  فــي  المهمــة  األدوات  كأحــد 
مملكــة البحرين في مجال التنمية المســتدامة، 
في ظل ما يمثله االستثمار في العنصر البشري 
مــن قيمــة مضافة علــى كل الصعــد االجتماعية 

والثقافية واالقتصادية.
ونــوه إلــى أن توفيــر التعليــم الحديــث لــذوي 
االحتياجــات الخاصــة ودمجهــم فــي المجتمــع 
مســيرة  فــي  المضيئــة  األوجــه  أحــد  يشــكل 
التعليم في مملكة البحرين التي تمتد إلى نحو 
100 عــام، بمــا يؤكد مدى اهتمام البحرين بهذه 
الفئة المهمة من المجتمع التي تضم العديد من 
المواهــب والمبدعيــن القادريــن بعطائهــم علــى 

اإلسهام في دعم جهود بناء الوطن وتنميته.
وأشــاد الشــيخ خليفــة بن راشــد بمدرســة أثينا 
الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  لتعليــم  الخاصــة 
ومــا تمثلــه من إضافــة متميــزة لقطــاع التعليم 

فــي مملكــة البحرين، مؤكدا أنها تشــكل مبادرة 
طيبة من شأنها أن تعزز من جهود البحرين في 
مجــال تعليــم ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي 
ظــل مــا تتمتــع به مــن إمكانــات وبنيــة تعليمية 
حديثــة ومتطورة وما تشــتمل عليــه من كوادر 
تعليمية وإدارية مؤهلة وفق أعلى المستويات 
العالميــة فــي التعامل مع فئة ذوي االحتياجات 

الخاصة.
وألقــى وزيــر التربية والتعليم كلمــة في الحفل 
رفــع فيهــا أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء راعــي 
نفســه  عــن  باألصالــة  ومقــدًرا  شــاكًرا  الحفــل، 
وبالنيابــة عــن جميع منتســبي المدرســة تفّضل 
ســمّوه بهــذه الرعاية الســامية التــي تضاف إلى 
ســجّل ســمّوه الحافــل برعايــة ودعــم التعليــم، 
وبمــا يعكــس اهتمــام ســموه المتواصــل بالعلــم 
والتعليــم كمقــّوم من مقومات التنمية الشــاملة 

لمملكة البحرين.
وأكد أن الحفل يأتي ضمن ما تشــهده المســيرة 
التعليميــة المباركــة فــي مملكــة البحريــن مــن 
تطــور ومــا تحققه مــن إنجازات، وهــي تحتفل 
بمــرور 100 عــام علــى نشــأة التعليــم النظامــي 
الحكومــي، فــي ظــل الرعايــة التــي يحظــى بها 
التعليــم من عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمــد بــن عيســى آل خليفــة ، والدعم المســتمر 
من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، بمســاندة ولــي 
العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة .
ونــوه إلــى أن البحريــن أولــت التعليــم عمومــا 
جــّل  خصوصــا  الخاصــة  الفئــات  وتعليــم 
اهتمامهــا، وأن الــوزارة نجحــت بفضــل الدعــم 
الــذي تلقــاه مــن القيــادة فــي دمــج الطلبــة مــن 
المــدارس  فــي  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
الحكوميــة، حتــى بلغــت نســبة مــدارس الدمج 
كمــا   ،%  38 حوالــي  المــدارس  مجمــوع  إلــى 
نجحــت فــي تنويــع فئــات الطلبــة المدموجيــن 
في هذه المدارس، من متالزمة داون والتخلف 
العقلــي البســيط وذوي اإلعاقات العضوية، إلى 
دمج ذوي اإلعاقة البصرية أو السمعية، وصواًل 
المعلميــن  وتوفيــر  التوحــد،  فئــات  دمــج  إلــى 
واالختصاصييــن الذين تم إعدادهم وابتعاثهم 
لدراسة بكالوريوس التربية الخاصة أو الدبلوم 
مجــاالت  مختلــف  فــي  الماجســتير  أو  العالــي 
اإلعاقة. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة شجعت 
المعلميــن واالختصاصييــن الذيــن يعملــون في 
هــذا الحقــل ومّيزتهــم ببعــض الحوافــز المادية 

التــي تــم إقرارهــا فــي ضــوء مــا يبذلونــه مــن 
جهــد كبيــر واســتثنائي في رعايــة وتعليم هذه 
الفئــات مــن األبنــاء الطلبة الذيــن كان معظمهم 
في الماضي محرومين من حقهم الطبيعي في 
الدراســة، وأصبحــوا اليــوم بفضــل هــذا الجهــد 
يتمتعــون بالتعليــم ويتفوقــون فيــه فــي بعض 
دراســية  بعثــات  علــى  ويحصلــون  األحيــان، 
تناسبهم. وأضاف أن الوزارة تعمل على العناية 
بهــذه الفئــة مــن األبنــاء مترجمــًة بذلــك ما جاء 
فــي الدســتور وفــي قانــون التعليم، كمــا عملت 
على تشجع القطاع الخاص ليس في االستثمار 
فــي التعليــم عمومــا، بــل أيًضــا االســتثمار فــي 

تعليم الفئات الخاصة.
وقال إن إنشــاء وافتتاح مدرســة أثينا الخاصة 
الصــورة  وبهــذه  الضخــم،  االســتثمار  وبهــذا 
المتكاملــة، يعد مبادرة قّيمة وشــجاعة وفريدة 

مــن نوعهــا، ويرجــع الفضــل فيهــا إلــى رئيــس 
أغيلــوس  أمابيــل  المدرســة  إدارة  مجلــس 
أغيلــوس الــذي يســتحق كل التقدير واالحترام 
تعكــس  التــي  النوعيــة  المبــادرة  هــذه  علــى 
إحساًســا عالًيا بالمســؤولية االجتماعية، والبعد 

اإلنساني الكبير في هذا النوع من االستثمار.
التربيــة والتعليــم عــن تمنياتــه  وأعــرب وزيــر 
لهــذه المدرســة الجديدة كل التوفيــق والنجاح 
في أداء رســالتها التربوية واإلنســانية، لخدمة 
األبنــاء الطلبــة وأولياء أمورهم بهذا المســتوى 
التربيــة  وزارة  أن  مؤكــًدا  والمتميــز،  الرفيــع 
والتعليــم بقطاعاتها الخاصة لــن تتوانى مطلًقا 
المدرســة،  لهــذه  ممكــن  دعــم  كل  تقديــم  فــي 
حافــًزا  ولتكــون  المطلــوب،  النجــاح  لتحقــق 
لآلخريــن علــى دخول هذا النوع من االســتثمار 

التعليمي والتربوي واإلنساني.

كما ألقى مبعوث رئيس جمهورية الفلبين كلمة 
أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لصاحب 
آل  ســلمان  بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو 
خليفــة علــى ما يوليه ســموه مــن اهتمام ودعم 
لقطــاع التعليــم، ومــا يبديــه ســموه مــن حرص 
علــى تقديــم كل التســهيالت للقطــاع الخــاص 
لالســتثمار في هــذا القطاع الحيــوي لكي يقوم 
بــدوره فــي دعــم مســيرة التعليــم فــي مملكــة 
البحريــن وتخريج أفواج من الطلبة والطالبات 

المؤهلين وفق أحدث النظم العلمية العالمية.
ونوه إلى أن مبادرة إنشاء مدرسة لتعليم ذوي 
االحتياجات الخاصة انبثقت من رؤية أساسية 
غايتهــا خدمــة هــذه الفئة من المجتمــع وتوفير 
البيئــة التعليميــة التــي تســاعد في استكشــاف 
مــن  يعــزز  بشــكل  مواهبهــم  وصقــل  قدراتهــم 

دورهم في المجتمع.

المنامة - بنا

قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من الحكومة
نيابة عن ســمو رئيــس الوزراء... خليفة بن راشــد يفتتــح “أثينا لتعليــم ذوي االحتياجات”

الجمعة
30 أغسطس 2019 
29 ذو الحجة 1440

المحرق مجددا على الخريطة العالمية للسياحة الثقافية
لــــــدورة 2019 لــلــعــمــارة  األغـــــا خــــان  بـــجـــائـــزة  ــوز  ــفـ يـ الـــمـــديـــنـــة”  ــاء  ــ ــي ــ “إح

أعلنــت جائــزة األغــا خــان للعمــارة 29 
قــازان  مدينــة  مــن   2019 أغســطس 
“إحيــاء  مشــروع  فــوز  عــن  الروســية 
مدينة المحرق” بالجائزة لهذا العام إلى 
جانب 5 مشاريع من دول أخرى، والذي 
للجائــزة  الصحافــي  البيــان  بحســب 
“يســلط الضوء على تاريخ صيد اللؤلؤ 
فــي موقــع التــراث العالمــي، وُبــدء بــه 
الترميــم  مشــاريع  مــن  سلســلة  ضمــن 
وإعــادة االســتخدام. تطــور المشــروع 
الحقا ليصبح برنامًجا شامال يستهدف 
الســكانية  التركيبــة  تــوازن  إعــادة 
للمدينــة، مــن خــالل إنشــاء مســاحات 
عامة، توفير أماكن مجتمعية وثقافية، 

وتحسين البيئة العامة”. 
وبهذه المناسبة قالت الشيخة مي بنت 
محمــد آل خليفــة “مــن جديــد، تثبــت 
مدينــة المحــرق أنهــا جديــرة بالمنجــز 
اإلنســاني والحضــاري. باألمــس كانــت 
واليــوم  اإلســالمية،  الثقافــة  عاصمــة 
تكتســب عنواًنــا ثقافًيا جديــًدا مع فوز 
مشــروع إعــادة إحياء منطقــة المحرق 

بجائزة األغا خان للعمارة”.
مملكــة  مــدن  تحققــه  مــا  أن  وأردفــت 
البحريــن من مكتســبات يعكــس الدعم 
الكريــم مــن القيــادة الرشــيدة للبحرين 
صاحــب  البــالد  عاهــل  رأســها  وعلــى 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
خليفــة، الداعــم األول لمســيرة الثقافة 
البحرينــي  اإلرث  علــى  والحفــاظ 
العريــق، مضيفــة أن هــذا الفــوز يعكس 
أيًضــا العمل المســتمر والتعاون الوثيق 
ممثلــة  األهليــة  المؤسســات  بيــن  مــا 
بمركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل 
خليفة للثقافة والبحوث والمؤسســات 
بهيئــة  ممثلــة  الرســمية  الحكوميــة 
البحريــن للثقافة واآلثار، في اســتعادة 
البحريــن  لعاصمــة  األصيلــة  الــروح 
القديمــة، المحــرق، والزاخــرة بمختلف 
المعالم الثقافية والتاريخية والمتميزة 

بنسيجها العمراني األصيل.
وقالت إن فوز مملكة البحرين بواحدة 

مــن أهم وأقــدم الجوائــز المرموقة في 
مجــال العمــارة علــى الصعيــد العالمــي 
يؤكــد أهمية االســتثمار فــي المقومات 
إلــى  مشــيرة  والثقافيــة،  الحضاريــة 
أن ذلــك يعــد مــن أهــم وســائل صناعــة 
التنميــة  وتحقيــق  الثقافيــة  الســياحة 

بالمجتمــع  ترتقــي  التــي  المســتدامة 
شــتى  مــن  الــزوار  وتجــذب  المحلــي 

أنحاء العالم. 
وأوضحــت الشــيخة مــي بنــت محمــد 
آل خليفــة أن العمــل علــى إعادة إحياء 
لمدينــة  والعمرانــي  الحضــاري  التــراث 

مــا  إنجــاز  عبــر  متواصــل  المحــرق 
تبقــى مــن عناصــر موقــع طريــق اللؤلؤ 
المســجل علــى قائمــة التــراث العالمــي 
لمنظمة اليونيسكو وعبر جهود القطاع 
األهلي في المحرق، إضافة إلى إعطاء 
المحــرق مكانتهــا ودورهــا فــي صناعــة 

الحراك الثقافي وما فيه من ممارســات 
إبداعية وفنية وأدبية. 

وبحسب بيان األغا خان، بدأ المشروع 
كسلســلة مــن أعمــال الترميــم وإعــادة 
االســتخدام التكيفي لعدد من الصروح 
التابعــة لمركــز الشــيخ إبراهيــم للثقافة 

المشــروع ليصبــح  والبحــوث، وتطــَور 
برنامًجا شاماًل تحتضنه هيئة البحرين 
للثقافــة واآلثــار بعنــوان “مســار صيــد 
جزيــرة”  اقتصــاد  علــى  شــاهد  اللؤلــؤ، 
والذي أدرج على الئحة التراث العالمي 
ويســلط   .2012 بالعــام  لليونســكو 
صيــد  تاريــخ  علــى  الضــوء  المشــروع 
اللؤلــؤ في المدينة، ويهــدف إلى إعادة 
التــوازن بيــن التركيبــة الديموغرافيــة، 
وإغــراء العائــالت المحليــة عبــر إدخال 
تحســينات على البيئة وتوفير األماكن 
وتســاهم  والثقافيــة.  المجتمعيــة 
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات 
والخاص في تسهيل الحفاظ على عدد 
مــن المواقــع واألبنيــة، بدًءا مــن منازل 
مســاكن  إلــى  المتواضعــة  الغواصيــن 
للمســتودعات  وصــواًل  الرائعــة  الفنــاء 
التجاريــة، إضافــة إلى ترقيــة واجهات 
أخــرى، وبناء 4 مباٍن جديدة. يتم ربط 
كل هــذه األشــياء عبــر مســار الزائر، مع 
مجموعــة مــن األراضــي الخاليــة التــي 
لعمليــات  ُتركــت كأماكــن عامــة؛ نظــًرا 

الهدم التي طالت األماكن الطبيعية.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار
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جزم 84 % من المشــاركين باســتبانة 
إلكترونية أجرتهــا صحيفة البالد بأن 
جهــات عملهــم لــم تنصفهــم بالتقييــم 
أو  ترقيــات  يمنحوهــم  ولــم  اإلداري 

تشــجيعية  مكافــآت  لهــم  يصرفــوا 
خــالل العام. وشــارك باالســتبانة 296 

حسابا.
إذا  عمــا  القــراء  الصحيفــة  وســألت 
يرون أن جهة عملهم منصفة بالتقييم 
اإلداري، وقــررت ترقيتهــم أو صــرف 

مكافآت تشجيعية لهم خالل العام.
وأجــاب 84 بـــ “ال”، فيمــا أجاب 16 % 

بـ “نعم”.
مــع  متوازيــة  االســتبانة  وجــاءت 
إعــالن رئيس ديــوان الخدمة المدنية 
أحمد الزايــد إصدار تعليمات الخدمة 

المدنيــة رقــم )6( لســنة 2019 بشــأن 
التشــجيعية  والعــالوة  الترقيــة 
العــام  خــالل  للموظــف  المســتحقة 

الواحد.
وأوضــح الزايــد بــأن هــذه التعليمــات 
تهــدف إلى بيان الحــاالت التي يجوز 

فيها الجمع بين منح الموظف للترقية 
المكافــأة  أو  التشــجيعية  العــالوة  أو 
التشــجيعية خــالل العــام الواحــد مــع 
مكافــأة  مثــل  المكافــآت  مــن  غيرهــا 
االنضبــاط  ومكافــأة  الخــاص  العمــل 
اإلنجــازات  مكافــأة  أو  الوظيفــي 

االستثنائية أو مكافأة موظف السنة، 
وذلــك بمــا يتوافق مع قانــون وأنظمة 
الخدمــة المدنيــة ونظــام إدارة األداء 
الوظيفــي “أداء” وبمــا يضمــن كذلــك 
منــح هــذه المزايــا ألكبــر شــريحة من 

الموظفين.

84 % من المشاركين باستبانة “^”: لم ننصف إداريا ولم نرقَّ
عــمــلــهــم ــات  ــهـ جـ ــن  ــ ع راضـــــــون   % و16  ــا...  ــ ــاب ــ ــس ــ ح  296 ــة  ــاركـ ــشـ مـ

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - وزارة الداخلية

الخدمــات  توزيــع  مركــز  الجعفريــة  األوقــاف  إدارة  دشــنت 
التموينيــة لموســم عاشــوراء الــذي يخــدم المآتــم والحســينيات 
فــي جميــع محافظــات مملكــة البحريــن. وبدأ المركــز الكائن في 
جبلــة حبشــي )بالقرب من مدرســة جدحفــص اإلعدادية للبنين( 
فــي تقديــم الخدمــات ابتداًء مــن أمس الخميس )29 أغســطس 

2019( ويستمر لغاية يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر.
إدارة  أن  الصالــح  يوســف  الجعفريــة  األوقــاف  رئيــس  وأكــد 
األوقاف تسعى لتقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة اإلمكانات 

والتسهيالت للمآتم والحسينيات لموسم عاشوراء 1441هـ.
وزار رئيــس لجنة شــؤون المســاجد والمآتــم عبدالجليل عبدهللا 
العويناتــي وعضــوا مجلــس اإلدارة عبدالمجيــد الســتري وهاني 
النصيــف مركــز توزيــع المــواد التموينيــة؛ لالطمئنــان علــى ســير 
العمــل وتأكيــد تقديــم أفضــل الخدمــات، إذ إن اإلدارة تســخر 
كل مواردهــا وطاقتهــا لتقديــم الخدمــات بســرعة وكفــاءة إلــى 

المجتمع في هذه الذكرى العزيزة على الجميع.
بإشــراف  خدماتــه  التموينيــة  الخدمــات  توزيــع  مركــز  ويقــدم 
قســم خدمــات الصيانــة وبتخصيــص كادر كبير مــن الموظفين، 
الموجودين لتوزيع المواد من الســاعة 8 صباًحا حتى الســاعة 5 
عصًرا، ويتطلب من المراجعين إبراز البطاقة السكانية للمتولي/ 

رئيس المأتم.

شهد قائد خفر السواحل اللواء ركن بحري عالء عبدلله سيادي 
وبحضور قائد قوة خفر الســواحل األميركي لجنوب غرب آسيا 
العقيــد كورتــس بوتــر حفــل تخريــج عــدد مــن المشــاركين فــي 
دورة قادة الزوارق السريعة التي نظمها جناح التدريب البحري 
بقيــادة خفــر الســواحل بالتعــاون مــع خفــر الســواحل األمريكي 

خالل الفترة من 18حتى 29 أغسطس 2019.
واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية على 
كيفيــة قيــادة واســتخدام الزوارق باإلضافة إلــى تطبيقات على 
التدريبــات البحريــة من خالل اســتخدام الدوريات البحرية في 
الفترتيــن الصباحيه والليلية وذلك بهدف تهيئة المتدربين على 

كيفية التعامل في البحر مع كافة الظروف.
بعدهــا عقــد قائــد خفــر الســواحل اجتماعــا مــع قائــد قــوة خفــر 
الســواحل األميركــي لجنوب غرب آســيا، حيــث اعرب قائد خفر 
الســواحل عن شــكره وتقديره للتعاون والتنســيق الثنائي القائم 
بيــن القيادتيــن، حيــث تــم بحــث أوجــه التعــاون المشــترك فــي 
مجــال التدريــب البحــري وبنــاء القــدرات لمنتســبي قيــادة خفر 

السواحل.

تدشين مركز توزيع 
الخدمات التموينية للمآتم

قائد خفر السواحل يشهد تخريج 
دورة قادة الزوارق السريعة

أحمد الزايد
نتائج استبانة صحيفة البالد

الجمعة
30 أغسطس 2019 
29 ذو الحجة 1440

 املعلومات املالية املرحلية املخت�صرة 

لل�صـتة اأ�صهر املنتهية يف ٣0 يونيو 2019 

بنك جتزئة، البحرين

sc.com/bh

مرخ�ص من قبل م�صرف البحرين املركزي كبنك جتاري للتجزئة واجلملة

عبداهلل بوخوة

الرئي�ص التنفيذي، البحرين

�صيخة طريف

املدير التنفيذي املايل، البحرين

مراجعة من قبل كي بي ام جي

حما�صبون قانونيون

 بيان الربح اأو اخل�صارة  املخت�صر

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف ٣0 يونيو 2019

باآالف الدنانري البحرينية

٣0 يونيو 2019

)مراجعة(

30 يونيو 2018

)مراجعة(

18.0٣016.756فوائد مكت�صبة

)3.029()٣.881(فوائد مدفوعة 

13.727 14.149 �صايف الفوائد املكت�صبة

5.7956.294دخل الر�صوم والعموالت

)1.284()1.46٣(م�صروفات الر�صوم والعموالت

5.010 4.٣٣2 �صايف دخل الر�صوم والعموالت

1.6571.893�صايف دخل املتاجرة

177235اإيرادات اأخرى 

20.865 20.٣15 جمموع االإيرادات الت�صغيلية

6.211 5.671 م�صروفات املوظفني

215 ٣٣6 اال�صتهالك واالإطفاء

320 266 تكلفة املباين واملعدات

7.431 7.678م�صروفات اأخرى

14.177  1٣.951جمموع امل�صروفات الت�صغيلية

6.688 6.٣64الربح قبل خ�صائر انخفا�ض القيمة 

)2.258()2.17٣(�صايف خ�صائر انخفا�ص القيمة

4.1914.430ربح الفرتة

 بيان املركز املايل املخت�صر

كما يف ٣0 يونيو 2019

باآالف الدنانري البحرينية

٣0 يونيو 2019

)مراجعة(

31 دي�صمرب 2018

)مدققة(

املوجودات

62.018 42.899نقد واأر�صدة مودعة لدى امل�صارف املركزية

58.988 8.971مبالغ م�صتحقة من فروع اأخرى تابعة للمقر الرئي�صي

12.720 5٣.999ودائع ومبالغ م�صتحقة لدى البنوك

452.162 506.506قرو�ص و�صلف للعمالء 

138.104 15٣.89٣اأوراق ا�صتثمارية

4.088 4.00٣عقارات ومعدات واأنظمة احلا�صوب

23.097 9.061فوائد م�صتحقة وموجودات اأخرى

751.177 779.٣٣2جمموع املوجودات

املطلوبات

21.459 51.٣08مبالغ م�صتحقة لفروع اأخرى تابعة للمقر الرئي�صي

6.903 1٣.594ودائع ومبالغ م�صتحقة للبنوك 

637.573 642.520ودائع من العمالء

37.095 21.444فوائد م�صتحقة ومطلوبات اخرى  

703.030 728.866جمموع املطلوبات

اأر�صدة املقر الرئي�صي

10.743 10.74٣راأ�ص املال 

2.726 4.162اأرباح م�صتبقاة

34.678 ٣5.561احتياطيات اأخرى

48.147 50.466جمموع اأر�صدة املقر الرئي�صي

751.177 779.٣٣2جمموع املطلوبات واأر�صدة املقر الرئي�صي

 بيان الدخل ال�صامل املخت�صر

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف ٣0 يونيو 2019

باآالف الدنانري البحرينية

٣0 يونيو 2019

)مراجعة(

30 يونيو  2018

)مراجعة(

4.1914.430ربح الفرتة

الدخل ال�صامل االآخر

بنود قد ُيعاد ت�صنيفها اإىل الربح اأو اخل�صارة:

)187(88٣�صايف التغري يف القيمة العادلة خالل الفرتة 

)187(88٣جمموع الدخل ال�صامل االآخر للفرتة

4.243 5.074جمموع الدخل ال�صامل للفرتة

املخت�صر النقدية  التدفقات  بيان   

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف ٣0 يونيو 2019

باآالف الدنانري البحرينية 

٣0 يونيو 2019

)مراجعة(

30 يونيو 2018

)مراجعة(       

)11.703()24.777(�صايف النقد امل�صتخدم يف االأن�صطة الت�صغيلية

10.589 )٣٣.761(�صايف النقد )امل�صتخدم يف(/ الناجت من االأن�صطة اال�صتثمارية

)913()2.755(�صايف النقد امل�صتخدم يف االأن�صطة التمويلية

)2.027()61.29٣(النق�ض يف النقد وما يف حكمه خالل الفرتة

72.022 109.185النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

69.995 47.892النقد وما يف حكمه يف ٣0 يونيو

املخت�صر الرئي�صي  املقر  اأر�صدة  يف  التغريات  بيان   

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف ٣0 يونيو 2019

باآالف الدنانري البحرينية

اأرباح م�صتبقاةراأ�ض املال

احتياطيات اأخرى

املجموع احتياطي القيمة العادلةاحتياطي عام2019  )مراجعة(

48.147 10.74٣2.726٣4.056622 الر�صيد يف 1 يناير 2019

الدخل ال�صامل للفرتة

4.191--4.191-ربح الفرتة

الدخل ال�صامل االآخر

احتياطي القيمة العادلة:

88٣88٣---�صايف التغري يف القيمة العادلة  خالل الفرتة

88٣5.074-4.191-جمموعة الدخل ال�صامل للفرتة

)2.755(--)2.755(-مبالغ حمولة للمقر الرئي�صي خالل الفرتة

10.74٣4.162٣4.0561.50550.466الر�صيد يف ٣0 يونيو 2019

اأرباح م�صتبقاةراأ�ص املال

احتياطيات اأخرى 

املجموع احتياطي القيمة العادلةاحتياطي عام2018 )مراجعة(

51.851 1.430 34.056 5.622 10.743الر�صيد يف 1 يناير 2018

)3.979(730 -)4.709(-اأثر تطبيق املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )9(

2.16047.872 34.056 913 10.743 الر�صيد يف 1 يناير 2018 ـــ معدل

الدخل ال�صامل للفرتة

4.430 --4.430 -ربح الفرتة

الدخل ال�صامل االآخر

احتياطي القيمة العادلة:

)187( )187(---�صايف التغري يف القيمة العادلة  خالل الفرتة

4.243 )187(-4.430 -جمموع الدخل ال�صامل للفرتة

)913(--)913(-مبالغ حمولة للمقر الرئي�صي خالل الفرتة

51.202 1.973 34.056 4.430 10.743 الر�صيد يف 30 يونيو 2018

محرر الشؤون المحلية



المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

أكــد وزيــر شــؤون اإلعــام علــي الرميحــي، 
تعزيــز العمل اإلعامي الخليجي المشــترك، 
وتفعيــل دور اإلعــام فــي تعميــق الهويــة 
الخليجية وروح المواطنة والتسامح لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
لــدى  اإلعــام،  شــؤون  وزيــر  واســتعرض 
اســتقباله أمــس، المديــر العام لجهــاز إذاعة 
القحطانــي،  مجــري  الخليــج  وتلفزيــون 
ســبل تعزيــز التعــاون اإلعامــي والتنســيق 
المشترك مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج 

في مجاالت التدريب اإلذاعي والتلفزيوني، 
وتبادل الخبرات والمعلومات.

مــن جانبــه، أعرب المدير العام لجهاز إذاعة 
وتقديــره  شــكره  عــن  الخليــج  وتلفزيــون 
لوزير شؤون اإلعام على حسن االستقبال، 
اإلعامــي  التعــاون  بتعزيــز  واهتمامــه 
وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  مــع  المشــترك 
الخليــج، وحرصــه الدائــم علــى تفعيــل دور 
اإلعــام الخليجي فــي الحفاظ على الهوية 

الثقافية والحضارية لدول المجلس.

تحــت رعاية الوكيل المســاعد للموارد 
البشرية في وزارة الداخلية وبالتعاون 
المهندســين، أقيــم حفــل  مــع جمعيــة 
بعنــوان  التخصصيــة  الــدورة  اختتــام 
التعامــل مــع التحديــات في المشــاريع 
لشــاغلي الوظائــف الهندســية، والتــي 
عقــدت بدار الضباط خــال الفترة من 

27 إلى 29 أغسطس.
إلــى  التخصصيــة  الــدورة  وتهــدف 
وكيفيــة  الموظفيــن  قــدرات  تطويــر 

الخدمــات  أفضــل  بتقديــم  االهتمــام 
فــي  المطلوبــة  بالجــودة  للعمــاء 
مقومــات  علــى  اشــتملت  إذ  اإلنجــاز، 
مواجهــة التحديــات في مجــال العمل 
وكيفيــة بنــاء الثقــة والتفاعــل الناجح 
بيــن أعضــاء فريــق العمل إضافــة إلى 
المهــارات  علــى  المشــاركين  تدريــب 
أثنــاء  التحديــات  لمواجهــة  الازمــة 
فــي  الواحــد  الفريــق  ضمــن  العمــل 

المشاريع. اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين 
الثنائيــة  التجــارة  غرفــة  مــن  وفــًدا  ميــرزا 
المملكــة  يــزور  الــذي  العربيــة  األميركيــة 
حالًيــا برئاســة ديفيــد فيليبــس يرافقــه وفــدا 
الصينيــة   JNG شــركة  مــن  المســتوى  رفيــع 
المتخصصة في عدد من المجاالت الهندسية 
ومــن ضمنها تطوير مشــاريع إنتــاج الكهرباء.

الثنائيــة  العاقــات  بعمــق  الوزيــر  وأشــاد 
المتحــدة  والواليــات  البحريــن  مملكــة  بيــن 
تبذلهــا  التــي  بالجهــود  مشــيدا  األميركيــة، 

العربيــة  األميركيــة  الثنائيــة  التجــارة  غرفــة 
فــي تعزيز العاقات الدوليــة مع البحرين في 
جميــع المجــاالت خصوصا مجــاالت الكهرباء 
والماء والطاقة المتجددة، كما أشــاد بأنشــطة 
ومشــاريع شــركة JNG الصينيــة فــي مختلف 
دول العالــم. وقــدم ميــرزا عرًضــا مرئًيا للوفد 
عــن مشــاريع الطاقــة المتجــددة واإلنجــازات 
والفــرص  المجــال  هــذا  فــي  تحققــت  التــي 
العالميــة  للشــركات  المتاحــة  االســتثمارية 

للمشاركة في المشاريع.

تفعيل اإلعالم لتعميق الهوية الخليجية

دورة للتعامل مع تحديات المشاريع

تعاون مع الشركات في مشاريع الكهرباء

إعــادة تشكيــل لجنــة تعديــل أدويــة “المــواد المخــدرة”
وزيــــــــــــــــــــرة الـــــــصـــــــحـــــــة تــــــكــــــلــــــف زيــــــــنــــــــل بـــــرئـــــاســـــتـــــهـــــا

أصــدرت وزيــرة الصحة قرارا وزاريا بشــأن إعادة تشــكيل لجنــة إدراج وتعديل جداول المواد المخــدرة والمؤثرات العقلية، يقضي 
بالفصل سواء بالموافقة أو بالرفض في طلبات تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية باإلضافة أو التغيير. 

كل  ترشــيح  علــى  بنــاء  أنــه  وأردفــت 
اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزارة  مــن 
والهيئــة  الداخليــة،  ووزارة  واألوقــاف 
والخدمــات  المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة 
الصحيــة وبنــاء علــى عــرض وكيــل وزارة 
لجنــة  تشــكيل  ُيعــاد  بــأن  قــرر  الصحــة، 
المخــدرة  المــواد  جــداول  وتعديــل  إدراج 
إدارة  مديــر  برئاســة  العقليــة  والمؤثــرات 
الخدمات المســاندة ســيما زينــل وعضوية 
استشــاري الطــب النفســي عــادل العوفــي، 
وصيدلــي أول ســمر ســالم والشــيخة نورة 
بنــت خليفــة آل خليفــة ممثــًا عــن وزارة 
واألوقــاف،  اإلســامية  والشــئون  العــدل 
المقــدم محمد عبدهللا غيــاث، المقدم فواز 

عبــد  خولــة  والنقيــب  الدوســري،  عيســى 
ســرور ممثلين عن وزارة الداخلية، وأميرة 
فاروق صيدلي إكلينيكي بمجمع السلمانية 

الطبي.
واســتندت الوزيرة في قرارها إلى القانون 
رقم )15( لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة 
 )4( المــادة  خصوصــا  العقليــة  والمؤثــرات 
منه وعلى المرســوم رقم )67( لســنة 2017 
بإعــادة تنظيــم وزارة الصحة، وعلى القرار 
رقم )11( لســنة 2015 بشــأن تشــكيل لجنة 
المخــدرة  المــواد  جــداول  وتعديــل  إدراج 
فــي  ألزمــت  حيــث  العقليــة،  والمؤثــرات 
القــرار رقــم )9( لســنة 2018 بشــأن حلــول 
أعضــاء محــل آخريــن فــي تشــكيل لجنــة 

المخــدرة  المــواد  جــداول  وتعديــل  إدراج 
والمؤثرات العقلية.

مــدة  تكــون  بــأن  الصحــة  وزيــرة  وكلفــت 
العضويــة فــي اللجنــة 4 ســنوات وتختــار 
اللجنــة فــي أول اجتماع لهــا نائب للرئيس 
يحــل محــل الرئيــس حــال غيابــه أو قيــام 
مانــع لديه، كمــا تختار مقرًرا لها ســواء من 
بيــن أعضائهــا أو من غيرهم، يباشــر المقرر 
عمله تحت إشــراف الرئيس، ويتولى سائر 

األمور اإلدارية.
اللجنــة  تمــارس  أن  علــى  القــرار  ونــص 
اختصاصهــا المحــدد بنــص المــادة )4( مــن 
بشــأن   2007 لســنة   )15( رقــم  القانــون 
المــواد المخدرة والمؤثــرات العقلية، وذلك 

بالفصــل ســواء بالموافقــة أو بالرفــض في 
طلبــات تعديــل الجداول المرفقــة بالقانون 
المــواد  بشــأن   2007 لســنة   )15( رقــم 
المخــدرة والمؤثــرات العقليــة باإلضافة أو 

تغيير النسب.

وأوجــب القــرار فــي المــادة 3 بــأن تجتمــع 
اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها كلمــا اقتضــت 
الحاجــة لذلــك، بمقــر وزارة الصحة أو في 
أي مــكان آخــر ُيحــدده الرئيــس فــي طلب 
الدعــوة إلــى االجتمــاع، علــى أن يتضمــن 
بيــان  االجتمــاع  لعقــد  بالدعــوة  اإلخطــار 
الغــرض منــه وأن يرفــق بــه جــدول أعمال 
اللجنــة  انعقــاد  هــذا االجتمــاع وال يكــون 
أعضائهــا  غالبيــة  بحضــور  إال  صحيًحــا 
أو  الرئيــس،  بينهــم  مــن  يكــون  أن  علــى 
نائبــه، وتصدر اللجنــة توصياتها وقراراتها 
بغالبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند 
تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه 
رئيس االجتماع ويجوز للجنة أن تستعين 
بمن تراه مناسًبا من غير أعضائها من ذوي 
الخبــرة واالختصــاص؛ إلبــداء الــرأي فــي 

بعــض الطلبــات التــي تطــرح عليهــا، دون 
أن يكــون لهــم حق التصويــت فيما تتخذه 

اللجنة من قرارات وتوصيات.
وألزمــت الوزيــرة بــأن ترفق اللجنــة تقريرا 
بنتائــج أعمالها وقراراتهــا وتوصياتها إليها 
في ميعاد أقصاه شــهرين من تاريخ تلقيها 
الطلب التخاذ ما يراه مناسًبا، ويلغى القرار 
رقم )11( لســنة 2015 بشــأن تشــكيل لجنة 
إدراج وتعديــل جــداول المــواد المخــدرات 
والمؤثــرات العقليــة، والقرار رقم )9( لســنة 
2018 بشــأن حلــول أعضــاء محــل آخريــن 
فــي تشــكيل لجنــة إدراج وتعديــل جداول 
المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة، كمــا 
ُيلغــى كل نــص يخالــف أحــكام هــذا القرار، 
علــى المعنييــن تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار، 

وُيعمل به من تاريخ صدوره.

وزيرة الصحة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اســتقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســوق العمل جميل حميدان، مبعوث رئيس جمهورية 
الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمابيل أغيلوس؛ بمناسبة زيارته مملكة البحرين.

أغيلــوس  مــع  حميــدان  الوزيــر  وبحــث 
ســبل تعزيــز التعــاون الثنائي بيــن البلدين 
منهــا  يتعلــق  مــا  خصوصــا  الصديقيــن، 
وإعــداد  البشــرية  التنميــة  بمجــاالت 
الكفــاءات البشــرية لانخــراط فــي ســوق 
التجــارب  اســتعراض  تــم  كمــا  العمــل، 
الناجحــة لــكا البلديــن مــن خــال برامــج 
ومشــاريع التوظيــف والتأهيــل والتدريب 
كفــاءة  رفــع  فــي  المتخصــص  الفنــي 
للمؤهــات  البشــرية مهنًيــا وفًقــا  المــوارد 
والمســتويات الدولية، إذ أكد حميدان في 
هــذا الســياق أهميــة مثــل هــذه اللقــاءات 
والزيــارات بيــن المســؤولين فــي البلديــن 
فــي  الســيما  المشــترك،  العمــل  لخدمــة 
وتطويــر  البشــرية  بالمــوارد  االســتثمار 
وانعكاســها  والمهنيــة  العلميــة  كفاءتهــا 

إيجابــا علــى ســوق العمــل. بــدوره، أشــاد 
بمــا  الفلبيــن  جمهوريــة  رئيــس  مبعــوث 
مكانــة  مــن  البحريــن  مملكــة  بــه  تحظــى 
متميزة بين دول العالم والمحافل الدولية؛ 
العماليــة  التشــريعات  لتطبيقهــا  نظــًرا 

التــي تتــواءم مــع معاييــر العمــل الدوليــة، 
منوًهــا بمــا تتمتع بــه العمالــة الفلبينية من 
رعايــة وحماية لحقوقهــا العمالية في ظل 
المحبــة  وأجــواء  المتطــورة  التشــريعات 

والتعايش التي تتميز به المملكة.

حميدان ملتقيا أغيليوس

اســتعراض تجارب البلدين الناجحة بشأن برامج التأهيل

بحث التعاون مع الفلبين بالموارد البشرية

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

ســوق  تنظيــم  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد 
العمل أســامة العبســي أن توظيف البحرينيين 
ُيعد على ســلم أولويــات واهتمامات الحكومة، 
مشيًرا إلى أن األجهزة الحكومية تعمل كفريق 
وهــو  الهــدف،  هــذا  لتحقيــق  متكامــل  عمــل 
مــا تجلــى فــي النتائــج التــي حققهــا البرنامــج 
الوطنــي للتوظيــف الــذي تــم إطاقــه تنفيــًذا 
الــوزراء صاحــب  رئيــس مجلــس  لتوجيهــات 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، من 
حيث زيادة نسبة المتوظفين البحرينيين منذ 
تدشــين البرنامــج بنســبة 30 % خال األشــهر 
الوطنــي  البرنامــج  انطــاق  بــدء  تلــت  التــي 
إحــدى  إلــى  العبســي  أشــار  للتوظيف.كمــا 
المبــادرات المهمة التي حفــزت عملية توظيف 
المــوازي  النظــام  تطبيــق  وهــي  المواطنيــن 

تنظيميــة  كعمليــة   ،2016 مايــو  فــي  للبحرنــة 
بديلــة عــن نظــام التعهــدات والــذي كان يفتــح 
المجــال أمــام صاحــب العمــل الحصــول علــى 
تصاريــح عمــل إضافيــة تفــوق نســبة البحرنــة 
مقابــل تعهــده بتوظيــف بحرينييــن فــي وقت 

الحق، دون أي أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن “الموازي” وضع حًدا لتساهل بعض 
المؤسســات فــي توظيــف المواطنيــن، حيــث 

النظــام  مــن خــال   - الــوزراء  فــرض مجلــس 
الموازي للبحرنة - رسًما إضافًيا على كل عامل 
يتــم توظيفــه فــي مؤسســات القطــاع الخاص 

فوق نسبة البحرنة المفروضة.
وأشــار إلــى أنــه وبهــدف تعزيز فــرص توظيف 
المواطنيــن أصــدر مجلــس الوزراء فــي فبراير 
اإلضافــي  الرســم  قيمــة  برفــع  قــرار  الماضــي 
نســبة  خــارج  توظيفــه  يتــم  عامــل  كل  علــى 
البحرنــة إلــى 500 دينــار، وهــو مــا أســهم فــي 
تقليــص فجــوة التكلفــة بين العامــل البحريني 
واألجنبي، وتحفيز مؤسســات القطاع الخاص 

لتوظيف البحرينيين.
كما أشــار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق 
العمــل إلــى الــدور التكاملي مع صنــدوق العمل 
“تمكيــن” مــن خــال تحويــل الهيئــة 80 % من 
رســوم العمــل إلى “تمكين”؛ ليتــم إعادة ضخها 
فــي ســوق العمــل مــن خــال دعم المؤسســات 
وتدريــب الكوادر الوطنية والباحثين عن عمل 

وتأهيليهم إلى مستويات متقدمة.

 أسامة العبسي

العبســي: “المــوازي” وضــع حًدا لتســاهل بعض المؤسســات فــي البحرنة

تعزيز فرص توظيف البحرينيين في سوق العمل

الصخير - الحرس الوطني

اســتقبل رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن ســمو الشــيخ محمد بن عيسى 
آل خليفــة فــي مكتبــه بمعســكر الصخير صباح أمس، ســفير جمهورية باكســتان 
اإلســامية لــدى مملكــة البحريــن أفضــال محمود.وأشــاد ســمو رئيــس الحــرس 
الوطنــي ســموه بالعاقات الطيبة التــي تربط بين البلدين والشــعبين الصديقين 
وبمســتويات التعاون والتنســيق بين الجانبين، متطلعا ســموه لتحقيق مزيد من 
التعــاون خصوصــا في المجال العســكري، كما جرت مناقشــة عــدد من المواضيع 
ذات االهتمام المشــترك. وأعرب الســفير الباكســتاني عن شــكره وتقديره لسموه 
على جهوده في سبيل تقوية العاقات ورفع مستويات التعاون بين الجانبين.

تعاون عسكري مع باكستان

تعزيز التشاور مع السعودية واإلمارات
ــم صلبة ــائـ دعـ ــى  ــ إل تــســتــنــد  الـــراســـخـــة  األخـــويـــة  الـــعـــاقـــات 

اجتمــع وزير الخارجية الشــيخ خالد 
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، مــع 
الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة  وزيــر 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
أنور قرقــاش، ووزير الدولة لشــؤون 
الــدول اإلفريقيــة بالمملكــة العربيــة 

السعودية أحمد قطان.
اســتعراض  تــم  االجتمــاع،  وفــي 
التــي  الراســخة  األخويــة  العاقــات 
تربــط بين مملكــة البحرين والمملكة 
العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، ومــا تســتند إليــه 
مــن دعائــم صلبة من روابــط األخوة 
والمصيــر المشــترك بمــا يدفــع بتلــك 
العاقات على الدوام إلى آفاق رحبة 

على المستويات كافة.
التنســيق  االجتمــاع  فــي  تــم  كمــا 
القضايــا  أهــم  إزاء  والتشــاور 

اإلقليميــة والدوليــة وســبل مواجهة 
يعــزز  بمــا  المنطقــة  فــي  التحديــات 

األمــن واالســتقرار والتنمية والتقدم 
لدولها وشعوبها.

وزير الخارجية مجتمعا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي ووزير الدولة لشؤون الدول اإلفريقية السعودي

المنامة - وزارة الخارجية
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أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 9 متهمين - بينهم شقيقا ن - باالنضمام إلى جماعة إرهابية وتدريب أحدهم على استعمال مختلف أنواع 
األسلحة والمتفجرات في معسكرات تابعة إلى حزب هللا العراقي، إذ تدرب المتهم األول على كيفية استعمال قذائف الهاون و “الكالشينكوف” و 
“PKC” و “RPG” والقناصة، وتم القبض عليه حال عودته للبالد مقبال من إيران، وقضت، غيابيا، بمعاقبة 8 منهم بسجن كل منهم لمدة 5 سنوات 
عما أســند إليهم من اتهامات، إضافة لســجن المتهم المقبوض عليه الوحيد بالقضية لمدة 5 ســنوات أيضا باإلضافة لحبســه مدة شــهر واحدة، كما 

أمرت بمصادرة المضبوطات.

بــأوراق  جــاءت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
تلقتهــا  قــد  كانــت  معلومــات  أن  إلــى  القضيــة 
ســرية،  مصــادر  مــن  الجنائيــة  المباحــث  إدارة 
مفادهــا أن بعــض العناصــر ســافروا إلــى العراق 
لتلقي التدريبات العســكرية على مختلف أنواع 
األســلحة والمتفجــرات؛ بهــدف القيــام بأعمــال 

إرهابية في مملكة البحرين.
التوصــل  تــم  المعلومــات  تلــك  وبالتحــري عــن 
إلــى أن المتهــم الثانــي عمــد إلى تجنيــد المتهم 
األول المقبــوض عليــه )28 عامــا(، والذي ســافر 

إلى العراق في العام 2017 بتنســيق من الثاني 
ليتلقى تدريبات عســكرية في معسكرات تابعة 

لما يسمى بكتائب حزب هللا العراقي.
كمــا تــم إدراج المتهــم األول تنظيميــا تحت كل 
مــن الشــقيقين المتهمين الثالــث والرابع ليتلقى 
التعليمــات والتكليفــات منهمــا فــور عودتــه إلى 
المملكــة؛ كونه قد غادر إيــران، وبمجرد وصوله 
للبالد تبين أنه كان مقبال من دولة أوروبية فتم 

القبض عليه.
ســافر  أنــه  قــرر  فقــد  األول  مــع  وبالتحقيــق 

فــي العــام 2017 إلــى إيــران بعــد القبــض علــى 
مجموعــة مــن أصدقائــه، ورفــض العــودة خوفا 
مــن اعتــراف أحدهم عليه، لذا فقد مكث برفقة 
المتهــم الثانــي الــذي عــرض عليــه فكــرة الســفر 
للعــراق لتلقــي تدريبــات عســكرية فوافــق على 
ذلــك، وبالفعل التقى بــه فيها في مدينة كربالء 
بالقــرب مــن حــرم اإلمــام الحســين )ع(، وهنــاك 
توجهــا إلى شــقة ســكنية شــاهد فيهــا المتهمين 

الثالث والرابع حسب اعترافاته.
وأضــاف أنــه بعد يومين من وصوله تواصل مع 

شــخص عراقي لبدء التدريبــات النظرية لألمن 
الشــخصي والمعاينــة والمراقبــة وعلــى كيفيــة 
العبــوات  وتصنيــع  الهــاون  ســالح  اســتخدام 

المتفجرة.
وتابــع، كمــا أنــه باشــر التدريبــات العمليــة علــى 
أسلحة مثل “الكالشينكوف” و “PKC” والقناصة 
و “RPG”، كما صنع عبوتين متفجرتين من نوع 
“ســتاليت ومخروطــة” وقام بتفجيــر إحداهما، 

وفور انتهاء التدريبات توجه مجددا إلى إيران 
ومنها ســافر إلى دولة أوروبية قرر العودة منها 
إلــى المملكــة، ومــا إن وصــل للبــالد حتــى ألقــي 
القبــض عليــه. وثبــت للمحكمــة بتقريــر اإلدارة 
العامــة لمكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة مــن أنــه 
بحــوزة  المضبــوط  المحمــول  الهاتــف  بفحــص 
صــور  علــى  يحتــوي  أنــه  تبيــن  األول  المتهــم 
إباحيــة  شــخصية  فيديــو  ومقاطــع  شــخصية 

البحريــن  لمملكــة  جغرافيــة  لمواقــع  وصــور 
والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، وأنه بفحــص القرص الصلب 
المضبــوط بحوزته تبيــن أنه يحتوي على صور 
تخــص أعمــال شــغب وتخريــب وأحــداث ســنة 
2011 ومقاطــع فيديــو ألعمال شــغب وتخريب 

ومظاهرات ومقاطع فيديو شخصية إباحية.
كمــا أكــدت التحريــات اشــتراك المتهميــن مــن 
الخامــس وحتــى التاســع فــي عمليــات تجنيــد 
الشــباب البحرينــي لتلقي التدريبات العســكرية 
فــي إيــران. وأضافــت أن التحريات تضمنت أن 
المتهــم األول تم إدراجــه تنظيميا في الجماعة 
الموجوديــن  والرابــع  الثالــث  المتهميــن  تحــت 
خارج البحرين، على أن يتلقى منهما التعليمات 
حــال عودته للبحريــن وتجنيد عناصــر إرهابية 
لمعاونته فتم القبض عليه بمطار البحرين حال 

وصوله للبالد.

ضبط أكثر من 681 قضية مخدرات في 6 أشهر
شـــهريا الداخليـــة  تضبطهـــا  مخـــدرات  قضيـــة   100 مـــن  أكثـــر 

ســجلت إحصــاءات وزارة الداخليــة الدورية 
فــي  المضبوطــة  المخــدرات  قضايــا  ألعــداد 
قضيــة   681 يتجــاوز  مــا  البحريــن  مملكــة 

مخدرات خالل النصف األول من 2019.
وشــهد المنفــذ البــري عبــر جســر الملــك فهــد 
أعلى معدل في القضايا المضبوطة بنحو 62 
% مــن إجمالــي عــدد القضايا، تلتهــا القضايا 
 ،% 31.5 بمعــدل  البــالد  داخــل  المضبوطــة 
ثــم القضايــا المضبوطــة فــي المنفــذ الجــوي 
بمعــدل 5.5، وآخرهــا القضايا المضبوطة في 
الموانــئ البحريــة بمعــدل 1 %، فــي حين أن 
اإلحصــاءات لــم تســجل أي قضايا مضبوطة 
بســبب  المتوَفــون  عــدد  وبلــغ  البحــر.  فــي 
المذكــورة  الفتــرة  خــالل  الزائــدة  الجرعــة 
10 أشــخاص، فــي الوقــت الــذي ســجل فيــه 
شــهر يونيــو انخفاًضــا ملحوًظــا فــي معــدل 
المقبوض عليهم من المواطنين وذلك بنسبة 

26 % من إجمالي المقبوض عليهم.
وحــل المواطنون على رأس قائمة المقبوض 
عليهــم فــي قضايــا المخــدرات خالل األشــهر 
الستة بمتوسط 37 % من إجمالي المقبوض 

 ،% 35 عليهــم، تالهــم الخليجيــون بمعــدل 
وثــم األجانــب بمعــدل 26 %، وأخيــًرا العرب 

بمعدل 2 %.

وفيما يتعلق بجنسية المقبوض عليهم حقق 
الذكــور منهــم نســبة تصل إلــى حوالي 90 % 
مــن إجمالــي المقبوض عليهــم، و10 % منهم 

من اإلناث، في الوقت الذي ســجل فيه شــهر 
المقبــوض  اإلنــاث  مــن  معــدل  أعلــى  يونيــو 

عليهم بنسبة بلغت 26 %.

 

 يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير الشهر
 % 41 471 461 441 431 مجموع القضايا

 %34 17 11 17 34 14 داخل البالد
 %64 34 401 404 41 43 المنفذ البري
 %7 1 44 4 4 1 المنفذ الجوي

 - - - - --  البحرعرض 
 - - - 4 --  الموانئ البحرية

 %46 %17 77 17 11 64 المواطنون
 - - 406 444 44 71 الخليجيون

 - - 1 7 1 1 العرب
 - - 41 43 44 40 بناألجا

المتوفون بجرعة 
 زائدة

4 4 1 3 - - 

 %71 %16 471 443 434 411 الذكور
 %46 %1 44 41 44 44 اإلناث

إحصاءات قضايا المخدرات للنصف األول من 2019

قضــت المحكمــة الكبــرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( برفض دعوى مواطن كان يطالبها بالحكم بتعديل ســنة والدته من 
1965 إلــى 1967 فــي ســجالت الجهــة التــي يعمل فيها، بالرغم من تعديل ســنة ميالده في شــهادة ميالده وجميع المســتندات 
الرسمية الخاصة به في وقت سابق لرفع الدعوى؛ على اعتبار أنه وفقا للقانون فإن تقدير السن ال يجري إال مرة واحدة عند 
تعيين الموظف في الخدمة وال يختلف األمر من بعدها، ومن ثم فكل تقدير سواه يجري بعدئذ ال يعول عليه؛ منعا ألية أعمال 
احتيالية، خصوصا أنه تقدم عند قبوله الوظيفة حينها بنســخة من جواز ســفره للجهة اإلدارية التي يعمل لديها، وكان مثبتا 

فيه أنه من مواليد العام 1965، لذا يعتبر هذا التقدير نهائيا غير قابل للجدال ويعامل على أساسه.

وجــاء فــي طلبات الئحة الدعــوى التي تقدم 
بإلــزام  يطالــب  أنــه  المدعــي  الموظــف  بهــا 
المدعــى عليهــا )جهــة عملــه( بتعديــل عمــره 
ليصبــح مــن مواليــد 1967 بــدال مــن 1965، 

وبإلزامها المصروفات.
وأوضــح أنــه مــن مواليــد العــام 1967، وقــام 
وتــم  التاريــخ،  بهــذا  ميــالد  شــهادة  بإصــدار 
تحديــث بيانات البطاقة الســكانية في ضوء 
ذلــك، إال أنــه مــدون فــي ســجالت المدعــى 
عليهــا الرســمية علــى أنــه مــن مواليــد 1965، 

مما دفعه إلى إقامة دعواه.
وجــاء فــي أســباب الحكــم أن المــادة األولــى 
مــن قــرار وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي 
عمــر  تحديــد  بشــأن   1985 لســنة   )2( رقــم 
ألحــكام  الخاضــع  المســتخدم  أو  الموظــف 
بتنظيــم   1975 لســنة   )13( رقــم  القانــون 
معاشــات ومكافــآت التقاعــد تنــص علــى أنــه 
“تعتبر شــهادة الميالد أو المستخرج الرسمي 
الصــادر  النهائــي  القضائــي  الحكــم  أو  منهــا 
بقيــد الســن هــي الوثيقــة الرســمية الوحيــدة 

الموظــف وفــى حــال  إلثبــات تاريــخ ميــالد 
عــدم وجــود شــهادة الميــالد أو المســتخرج 
الرســمي منهــا أو حكــم قضائــي نهائــي بقيــد 
السن، فيثبت عمر الموظف بما جاء بالبطاقة 
الســكانية الشخصية، فإن لم يكن له جواز أو 
بطاقــة شــخصية فبقــرار مــن اللجنــة الطبيــة 
عــدم  حــال  فــي  أنــه  وأضافــت  المختصــة”. 
تحديــد عمــر الموظــف باليــوم والشــهر فــي 
ميــالده  تاريــخ  يعتبــر  المســتندات،  مــن  أي 
مــن اليــوم األول من الشــهر الــذي التحق فيه 

فــي  الموظــف  ســن  تحديــد  ألن  بالخدمــة؛ 
مســائل التوظيــف والمعاشــات يتصل اتصاال 
وثيقــا بحقــوق الموظف وواجباتــه، وبالتالي 
فإنــه متــى تــم تحديــد هــذه الســن بالطريــق 
األوضــاع  اســتقرت  القانــون،  رســمه  الــذي 
القانونيــة علــى مقتضــاه وامتنــع علــى ذوى 
الشــأن أن ينازعــوا فيهــا عن طريــق المجادلة 

فــي تلــك الســن، ومــن ثــم فمتــى قــدر ســن 
الموظف بااللتجاء إلى إحدى الطرق المقررة 
نهائيــا وُعومــل  التقديــر  قانونــا، اعتبــر هــذا 
الموظف على أساســه في كل ما يتصل بهذه 

المسألة من الشؤون الوظيفية. 
وأوضحــت أن تقديــر الســن ال يجــري إال مرة 
واحــدة عند تعيين الموظــف في الخدمة وال 

يختلــف األمر من بعدها، ومن ثم فكل تقدير 
ســواه يجــري بعدئــذ ال يعــول عليــه، والقــول 
بغيــر ذلك من شــأنه إتاحة الفرصــة للمجادلة 
في تحديد ســن الموظف، وفي هذا ما يفتح 
الباب للتحايل مما يتعارض مع مبدأ استقرار 
األوضــاع اإلداريــة. وقالــت إنــه ولمــا كان مــا 
تقــدم، وكان الثابــت مــن األوراق أن المدعــى 
ُعين بأحد اإلدارات، وقدم إلثبات ســنه جواز 
ســفره ثابــت به أنه مــن مواليــد 1965، وبناء 
عليه تم تسجيله لدى المدعى عليها باعتباره 
مــن مواليــد 1965، ومن ثم فــإن هذا التقدير 
يعتبر نهائيا ترتبط به جهة اإلدارة كما يرتبط 
بــه المدعــي وعلــى أساســه يســتقر األمــر في 
شــأن المدعي على نحو قاطع يعامل وفقا له 
منــذ دخولــه الخدمة وطوال مــدة بقائه فيها 
وفــي مســائل المعاشــات بعدهــا، األمــر الــذي 
تضحــى معــه الدعــوى الماثلــة - والحالة هذه 

- غير قائمة على أساس سليم من القانون.

مواطــن يطالــب بتصغيـــر عمــره و “اإلدارية” ترفض

استدعاء وافد تعرض لالختطاف والضرب من أقربائه
الضحية ــد  ض ــل”  ــع ــن و”ال خشبية  ألـــواحـــا  اســتــخــدمــوا  الــمــتــهــمــون 

أرجــأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى النظر 
فــي واقعــة تضــم 5 وافديــن، بينهــم 4 متهميــن 
أقربــاء، تمكنــوا مــن خطــف آخــر مــن مواطنيهم 
والتعــدي عليــه بالضرب فجرا في إحدى الشــقق 
بواســطة ألــواح خشــبية و”النعــل”، بعدمــا نقلــوه 
من منطقة ســكنه بالمحرق إلى الســلمانية، نظرا 
لخالفات مالية بين أحدهم والمجني عليه، حتى 
جلســة يوم 16 ســبتمبر المقبل؛ وذلك الستدعاء 
المجنــي عليــه للشــهادة أمــام المحكمة مــع األمر 
القادمــة. الجلســة  لحيــن  حبســهم  باســتمرار 
وتتمثــل التفاصيــل فيمــا أبلــغ بــه زميــل المجني 
عليــه فــي العمــل بأنه شــاهد شــخصين مــن ذات 

جنســيته يعتديــان علــى زميلــه بالضــرب، وأفــاد 
بأنهما اختطفاه في ســيارة، كما أنه تلقى رســالة 
بعدها بســاعتين من زميله آخر له، أفاد فيها بأن 
المجني عليه أحضرته سيارة إلى مقر عمله مرة 
أخــرى، وبعــد تواصلــه مــع المجنــي عليــه أفاد له 
بــأن 5 أشــخاص قامــوا بضربــه بعدمــا اختطفوه 
مــن المحــرق ونقلــوه إلــى شــقة ســكنية بمنطقــة 
بالضــرب  اعتــدوا عليــه  أنهــم  الســلمانية، مبينــا 
والنعــال  واأليــادي  الخشــبية  األلــواح  بواســطة 
لمــدة ســاعتين وســرقوا هاتفــه النقال.وبحضور 
المجنــي عليــه لمركز الشــرطة وســماع أقواله تم 
التأكــد مــن صحــة البــالغ، والــذي أفــاد بأنــه يوم 
الــذي يعرفــه  المتهــم األول،  لــه  الواقعــة حضــر 
معرفة شــخصية، فســأله عن سبب المشكلة بينه 

وبين شقيقه الذي يعمل معه في الشركة، فأبلغه 
المجني عليه أنه ال توجد مشاكل بينهما. وفجئ 
بالمتهم برفقة شخص آخر كان معه يمسكان به، 
واتصال بأشخاص آخرين، والذين حضروا بعدها 
بدقائق وقاموا باالعتداء عليه كذلك، ثم أدخلوه 
للســيارة ونقلوه إلى شــقة في منطقة السلمانية، 
وفيها تعرض للضرب من قبلهم بواسطة األلواح 
الخشــبية و”النعــل” كمــا ســكبوا على رأســه الماء 
وســرقوا هاتفــه النقــال وهــددوه بالقتــل أذا أبلغ 
الشــرطة ثــم أعــادوه إلى مــكان ســيارته بمنطقة 
المحــرق. وبالقبض على المتهم األول لم يعترف 
بمــا نســب إليه مــن اتهامــات، وأفاد أنــه في يوم 
الواقعــة ذهــب لمنطقــة المحــرق للقــاء المجنــي 
عليه كونه استلف منه مبلغ 1500 دينار ويماطل 

فــي إعادتــه إليه، وعندما تحــدث معه طلب منه 
المجني عليه التوجه معا إلى منطقة الســلمانية، 
وقــرر أنهمــا فعــال توجهــا للمنطقــة المذكــورة، إذ 
تبيــن لــه أن المجنــي عليــه أرشــده إلــى طريــق 
مســكنه -مســكن المتهــم-، حيــث قــرر لــه أنهمــا 
ســيصعدان إلــى المنزل للتحدث بشــأن األموال. 
وأفــاد بأنــه وأثنــاء توجههمــا فــي مســكنه حاول 
األخير التعدي عليه بواســطة آلة حديد، فتدخل 
بعض األشــخاص لفض الشــجار بينهما، ثم قاموا 
بإيصــال المجنــي عليه لمســكنه بمنطقة المحرق 
دون أن يضربــه أحــد، لكن شــركاء المتهم األول، 
21 و31 عامــا،  بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  والذيــن 
أفــادوا بعكس أقوال المتهم واعترفوا بارتكابهم 

واقعة االختطاف وضرب المجني.

07 local@albiladpress.com

ضاحية السيف - مؤسسة حقوق اإلنسان

أعلنــت المؤسســة الوطنيــة لحقوق اإلنســان 
مــع  والتعــاون  التنســيق  فــي  مســتمرة  أنهــا 
إدارة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل عبــر قيامها 
علــى  بنــاء  معلنــة  وغيــر  معلنــة  بزيــارات 
الصالحيات الممنوحة لها في قانون إنشائها، 
فــي  إلــى جميــع مراكــز اإلصــالح والتأهيــل 
موســم عاشوراء المقبل والمناسبات الدينية 
المختلفــة على مدار العام.وأكدت المؤسســة 
تواصلها مع إدارة المركز بشأن قيام عدد من 
نــزالء مركــز اإلصــالح والتأهيــل فــي منطقة 
جــو بإضــراب عن الطعــام وتضامــن عدد من 

النــزالء معهم، وأشــارت إلى أنهــا تتابع يوميا 
الوضع الصحي لهم.

وفيمــا يخــص ادعــاء بعــض النــزالء بعزلهــم 
عــن اآلخرين، فإن تعريــف الحبس االنفرادي 
والعــزل كمــا جاء فــي قواعد األمــم المتحدة 
النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء، هو عزل 
الســجين لمــدة 22 ســاعة أو أكثــر فــي اليوم 
الغيــر، وهــو أمــر  للتواصــل مــع  دون ســبيل 
يخالف ما تمت معاينته والتثبت منه؛ كونهم 
يتشاركون الغرفة مع نزالء آخرين، ويتلقون 

حقوقهم المقررة كغيرهم من النزالء.

“الحقــوق”: ال صحـــة لعـــزل نـــزالء

Û  تتبعــت باهتمــام األخبــار المتواتــرة عــن تســريح إحــدى الشــركات المتعاقــدة
مــع بلديــة الشــمالية قرابــة 40 حارســا بحرينيــا مــن مواقع عملهم فــي حدائق 
40 عائلــة بحرينيــة مــن  وســواحل المنطقــة الشــمالية، مهــددة بذلــك قــوت 

الحرمان.
Û  هــذا الفصــل المباغــت ليــس بالجديــد، ولــن يكــون األخيــر، فــي ظــل الظروف

االقتصاديــة الصعبــة التــي باتت تطال األخضــر واليابس، ولي هنا أن أوجز ما 
يحدث من تسريحات مفاجئة للعمالة البحرينية بين حين وآخر، بعدة نقاط:

Û  تدخالت النواب عادة لمثل هذه الملفات، ما تكون في البدايات فقط، بعدها #
يترك األمر على حاله، كيفما كانت نتائجه، وهو خطأ فادح وتقصير منهم.

Û  البد من سن تشريعات جديدة، تحفظ حقوق الموظف البحريني من الفصل #
بالقطاع الخاص، وهو أمر ال تسد رمقه التشريعات الحالية.

Û  أن تكــون أولويــة التوظيــف بالقطــاع الخــاص للبحرينــي، فــي ظــل وجــود #
الكفاءات والمؤهالت المطلوبة، وهو أمر غير معمول به رسميا حتى اللحظة، 

بذريعة انفتاح السوق.
Û  ،إنهاء ظاهرة )التوظيف المؤقت أو السنوي( من ملف التوظيف للبحرينيين  #

هذا أمر ال يجوز، البحريني يجب أن يسكن بوظيفة ثابته من البداية.
Û  اإلعــالم )السوشــيال ميديــا( يحمــل  فــي  لهمومهــم  المفصوليــن  # فضفضــة 

الرسمي مسئولية أن يكون قناة أولى لهم، ولمطالبهم.
Û  ضرورة وضع ميزانية خاصة للمسرحين البحرينيين عن العمل، حتى توفير #

الوظيفة البديلة.
Û  ختاما ُأذكر بأن ملف البطالة من الملفات )الحرجة( التي يجب عدم التســاهل

معها؛ ألنها تطال بشراســة قوت األســرة واســتقرارها، وأمن أبنائها، وهو ملف 
ســيظل قائمــا إذا لــم تكــن هنالــك إرادة حقيقية للنظر في أســبابه، ومســبباته، 

ومواجهتها بالحلول الدائمة والنافعة لـ “البحريني”.

األمان الوظيفي 
“المفقود”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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سيدعلي المحافظة

عباس إبراهيم

ــة والــمــتــفــجــرات ــح ــل ــواع األس ــ ــال مــخــتــلــف أنـ ــم ــع ــت ــى اس ــل ــوا ع ــدربـ الـــمـــدانـــون تـ

السجـــن 5 سنــوات لـ 9 انضمـــوا لجماعـــة إرهابيـــة

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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اجتمــاع يناقــش التعــاون المشــترك فــي مجــاالت النقــل

البحرين والسعودية: بحث مستجدات الجسر الجديد وسكة الحديد

بحــث وزيــر المواصــات واالتصــاالت كمــال أحمــد ووزيــر النقــل فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية نبيــل العامــودي أمــس، آخر التطورات ومســتجدات مشــروع الجســر الجديد 
المواصفــات  تحديــد  فــي  للبــدء  االستشــارية  الشــركة  وتعييــن  البلديــن  بيــن  الرابــط 

والرسومات الهندسية المطلوبة.

كما تخلل االجتماع مناقشــة أوجه التعاون 
المختلفــة  النقــل  مجــاالت  فــي  المشــترك 
والتي تعد خطوة إضافية في أطر التعاون 

المشترك بين البلدين الشقيقين.
عالــي  ســعوديا  وفــدا  العامــودي  ويتــرأس 
إطــار  ضمــن  البحريــن  يــزور  المســتوى 
االجتماعــات الدوريــة التــي تعقدهــا اللجنة 
الملــك  جســر  مشــروع  بمتابعــة  المختصــة 

حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين.
وستشــكل هــذه المشــروعات إضافة نوعية 
لتعزيــز عالقــات التعــاون الثنائــي المتميــزة 
علــى  الشــقيقين  والشــعبين  البلديــن  بيــن 

مختلــف األصعدة والتي تحظى بكل الدعم 
واالهتمام من  عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وأخيــه 
عاهــل المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
حضــر االجتماع مــن الجانــب البحريني كل 
مــن الوكيــل المســاعد للنقــل البــري بــوزارة 
يوســف  نــدى  واالتصــاالت  المواصــالت 
عبداللطيــف، مستشــار الوزيــر عبدالرحمــن 

الجناحي.
وضــم الوفــد الســعودي رئيــس هيئــة النقــل 

العــام رميــح بــن محمــد الرميــح، ومحافــظ 
مجلــس  رئيــس  للجمــارك  العامــة  الهيئــة 
إدارة مؤسســة جســر الملــك فهــد أحمــد بن 
التنفيــذي  الحقبانــي، والرئيــس  عبدالعزيــز 
الحديديــة  للخطــوط  الســعودية  للشــركة 

)سار( بشار بن خالد المالك.

يذكر أن هذا المشروع يتم إنشاؤه بمشاركة 
جســرين  مــن  ويتكــون  الخــاص  القطــاع 
للســكة  وجســر  للمركبــات  جســر  رئيســين، 
الحديدية ومحطة دولية للسكة الحديدية، 

وتنشئ وتشغل وفق المعايير الدولية.

المنامة - المواصالت واالتصاالت

الفريقان البحريني والسعودي في االجتماع 

مخاوف الركود تدفع 
الذهب للصعود

تأثــر  مــع  أمــس  الذهــب  أســعار  ارتفعــت 
الركــود،  بمخــاوف  للمخاطــرة  الشــهية 
بينمــا يتابــع المتعاملــون تطــورات حــرب 
ويرقبــون  الصينيــة  األميركيــة  التجــارة 
البنوك المركزية العالمية الســتقاء االتجاه 
بشــأن أســعار الفائدة. وكان الســعر الفوري 
للذهب مرتفعا 0.3 % إلى 1542.77 دوالر 
لألوقية )األونصة(. وصعدت عقود الذهب 
األمريكيــة اآلجلــة 0.2 % إلــى 1552.70 
 %  1.2 الفضــة  وزادت  لألوقيــة.  دوالر 
إلــى 18.56 دوالر لألوقيــة، مســجلة أعلى 

مستوياتها منذ ابريل 2017.
وتقــدم البالتيــن إلــى 913.86 دوالر، فــي 
حيــن زاد البالديــوم إلــى 1485.71 دوالر 

لألوقية.

لندن - رويترز

المنامة - البورصة

بلغت كمية األســهم ووحدات الصناديق 
المتداولـــة  العقاريــة  االســتثمارية 
البحريــن”  “بورصــة  فـــي  والمدرجــة 
مليــون   13.76 األســبوع  هــذا  خــالل 
إجمالـــي  وصــل  فيمــا  ووحــدة،  ســهم 
قيمــة األوراق الماليــة المتداولــة 2.507 
مليــون دينــار، نفذهــا الوســطاء لصالــح 

الـمستثمريـن من خالل 298 صفقة.
األســبوع  خــالل  الـــمستثمرون  وتــاول 
أســهم 23 شركـــة، ارتفعت أســعار أسهم 
8 شــركات، فــي حيــن انـــخفضت أســعار 
باقــي  واحتفظــت  شــركات،   9 أســهم 

الشركات بأسعار إقفالها السابق. 
فــي  األول  المركـــز  علــى  واســتحوذ 
قطــاع  قطــاع  األســبوع  هــذا  تعامــالت 
أســهمه  قيمــة  بلغــت  حيــث  الخدمــات، 
الـمتداولة 984.7 ألف دينار أو ما نسبته 
39.27 % مــن القيمة اإلجمالية لألوراق 
الماليــة المتداولــة فــي البورصة وبكمية 
قدرهــا 3.22 مليــون ســهم، تــم تنفيذهــا 

من خالل 118 صفقة.
 أمــا المرتبــة الثانية، فكانــت من نصيب 
قيمــة  بلغــت  حيــث  التجاريــة،  البنــوك 
دينــار  ألــف   810.46 المتداولــة  أســهمه 

بنسبة 32.32 % من القيمة اإلجمالية.

البورصة: 2.5 مليون دينار التداوالت بأسبوع

المنامة - اإلثمار القابضة

AFP - الغوس

أعلنــت المجموعــة النفطية اإليطالية العماقــة “إيني” أن فرعها النيجيري “أغيب” 
اكتشــف حقــا مهمــا للنفــط والغــاز في دلتــا النيجر في جنــوب الباد، مــا يمكن أن 

يزيد إنتاج هذا البلد اإلفريقي المصدر للذهب األسود.

الشــركة  إن  “إينــي”  وقالــت 
أغيــب  “شــركة  المشــتركة 
النيجيريــة للنفــط” )نايجيريــان 
التــي  كومبانــي(  أويــل  أغيــب 
منهــا   %  20 “إينــي”  تملــك 
 60 الوطنيــة  النفــط  وشــركة 
 20 “أوانــدو”  ومجموعــة   ،%
االكتشــاف  هــذا  حققــت   ،%
 - اوبيافــو  حقــول  أعمــاق  فــي 
“أويــل  امتيــاز  فــي  أوبريكــوم 
ماينينــغ 61” في المنطقة البرية 

من دلتا النيجر.
وأضافــت أن “هــذا الحقــل يضم 1000 مليار قدم مكعب من الغــاز و60 مليون برميل 
من معادل النفط”. وتابع البيان أن “القدرة اإلنتاجية اليومية للحقل تبلغ 100 مليون 
قــدم مكعــب و3 آالف برميــل مــن معــادل النفــط”، موضحــة أنــه “قابل للتشــغيل فورا 

لتعزيز إنتاج “شركة أغيب النيجيرية للنفط” من الغاز”.
وتعمــل “إينــي” فــي نيجيريــا منذ 1962 وتنتــج حاليا 100 ألف برميــل يوميا في هذا 
البلد. ويعتمد هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا بنسبة 70 % على عائدات النفط في 

ماليته العامة، وبنسبة 90 % على وارداته من القطع.

“إيني”: اكتشاف نفطي مهم في النيجر

وافــق مســاهمو شــركة اإلثمــار القابضة وهي شــركة قابضة 
تتخــذ مــن البحريــن مقــرًا لهــا ومرخصــة مــن قبــل مصــرف 
البحرين المركزي كشــركة اســتثمار فئة 1 وتخضع إلشــرافه 
البحريــن وســوق  بورصــة  مــن  كل  فــي  وأســهمها مدرجــة 
دبــي المالــي وبورصــة الكويــت، أمــس )29/ 8/ 2019( علــى 
االنســحاب الطوعــي مــن بورصة الكويت مع االســتمرار في 

تداول أسهمها في بورصة البحرين وسوق دبي المالي. 
وجــاءت الموافقــة بعــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة والذي 
إلهــام  اإلدارة  مجلــس  عضــو  برئَاســة  البحريــن  فــي  عقــد 
حســن، وهي أيضًا رئيســة لجنة التدقيــق والحوكمة وإدارة 
المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.  وحضر االجتماع مساهمو 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة وهيئــة الرقابة الشــرعية للشــركة، 
إلــى جانــب ممثليــن عــن مصرف البحريــن المركــزي ووزارة 
الصناعة والتجارة والســياحة وبورصة البحرين والمدققين 
االنســحاب  إن  كوبــرز.  هــاوس  ووتــر  برايــس  القانونييــن 
الطوعــي لشــركة اإلثمــار القابضــة مــن بورصــة الكويــت لــن 
يكون له أي تأثير على الشركة التابعة لها وهي بنك اإلثمار، 

أو علــى عمالئــه أو المســاهمين. إن بنــك اإلثمــار، وهــو بنــك 
تجزئــة إســالمي لــه كيان قانونــي منفصل عن الشــركة األم، 
شــركة اإلثمــار القابضة. كما أن البنــك غير مدرج في أي من 
أســواق المــال. إن هــذه الخطوة والتي تــم اإلعالن عنها في 
وقــت ســابق مــن الشــهر الجاري، تخضــع لموافقة الســلطات 
المختصــة فــي كل من دولة الكويت ومملكة البحرين. وفي 
شــهر أغســطس، ســجلت شــركة اإلثمار القابضة صافي ربح 
بلغ 13.03 مليون دوالر لفترة الســتة أشــهر المنتهية في 30 
يونيو 2019، أي بزيادة نسبتها %20.4 مقارنة بصافي ربح 
بلــغ 10.82 مليــون دوالر فــي الفترة نفســها من عــام 2018. 

وكان صافي الربح الخاص بالمســاهمين لفترة الســتة أشــهر 
المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019 قــد بلــغ 8.37 مليــون دوالر، 
أي بزيــادة نســبتها %72.5 مقارنــة بصافــي ربــح بلــغ 4.85 
مليون دوالر في الفترة نفسها من عام 2018. وكان إجمالي 
اإليرادات لفترة الســتة أشــهر المنتهية في 30 يونيو 2019 
بلــغ 246.66 مليــون دوالر، أي بزيــادة نســبتها %7.5 مقابل 
229.34 مليــون دوالر ســجلت فــي الفتــرة نفســها مــن عــام 
2018. أمــا عائــد الســهم لفترة الســتة أشــهر، فقــد ارتفع إلى 

0.29 سنت.

ــن ودبـــي ــري ــح ــب ــا فـــي ســـوقـــي ال ــه ــم ــه ــرار تــــــداول أس ــمـ ــتـ اسـ

“اإلثمار القابضة” تنسحب طوعيا من بورصة الكويت

دبي - أرقام

يــرى الملياردير الصيني جــاك ما أن األفراد 
يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى العمــل 12 
فوائــد  خــالل  مــن  فقــط  أســبوعًيا  ســاعة 

الذكاء االصطناعي.
وصــرح ما فــي مؤتمــر الــذكاء االصطناعي 
جانــب  إلــى  أمــس  شــنغهاي  فــي  العالمــي 
المديــر التنفيــذي لـــ “تســال” “إيلون ماســك” 
قائــال إن األشــخاص قد يعملــون ثالثة أيام 
في األســبوع، لمدة أربع ســاعات في اليوم 
بمســاعدة التطورات التقنية واإلصالح في 

األنظمة التعليمية.
لشــركة  المؤســس  الشــريك  مــا،  وأضــاف 
“علــي بابــا جروب هولدينغ” “خالل العشــرة 
علــى  يجــب  المقبلــة،  عاًمــا  العشــرين  إلــى 
كل إنســان، دولــة، وحكومــة التركيــز علــى 
أن  مــن  والتأكــد  التعليــم،  نظــام  إصــالح 
أطفالنــا ســيمكنهم الحصــول علــى وظيفة، 
وظيفــة تتطلــب العمل ثالثة أيام أســبوعًيا 
فقطـ، أربع ســاعات فــي اليوم”، “إذا لم نغير 

نظــام التعليم الحالي، فســنكون جميًعا في 
ورطة”.

أن  إلــى  بالمؤتمــر  حديثــه  خــالل  وأشــار 
الذكاء االصطناعي سيساعد األفراد وليس 
القضاء على وظائفهم، قائالً: “أنا لست قلًقا 
بشــأن الوظائــف”، “الحواســب لديهــا رقائق 
فقــط، الرجال لديهم قلوب، إنه القلب الذي 

تأتي منه الحكمة”.
عفــا  الحالــي  التعليــم  نظــام  أن  وأكــد 
التعليــم  الزمــن، وأوضــح أن أنظمــة  عليــه 
األشــخاص  مســاعدة  تتطلــب  المســتقبلية 

على أن يكونوا أكثر إبداًعا.

الذكاء االصطناعي يخفض الدوام إلى 12 ساعة أسبوعًيا
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“بريكست” ينقل 100 شركة دولية إلى هولندا
أنــشــطــتــهــا يــعــرقــل  اتـــفـــاق  دون  مـــن  ــروج  ــ ــخ ــ ال احـــتـــمـــال 

انتقلت نحو 100 شــركة دولية من بريطانيا إلى هولندا منذ اســتفتاء بريكســت في يونيو 
2016، فيما تبدي 325 شركة أخرى اهتمامها بذلك في ظل الغموض المحيط بالطاق بين 

لندن وبروكسل.

وتبــدي الشــركات البريطانيــة اهتمامــا كبيرا 
باالنتقــال إلــى هولنــدا، لكــن شــركات أميــركا 
الشــمالية وآســيا وأســتراليا تفكــر فــي هــذا 
االســتثمار  جهــاز  أعلــن  حســبما  االحتمــال، 
رئيــس  وقــال  االثنيــن.  الهولنــدي  األجنبــي 
الجهاز يورن نيالند إن “عدم اليقين المتزايد 
فــي المملكــة المتحــدة واالحتمــال المتزايــد 
للخــروج بــدون اتفاق” يعرقالن أنشــطة هذه 
الشــركات. وأضاف “لهذا الســبب، يتجه عدد 
متزايــد مــن الشــركات نحــو هولنــدا كقاعــدة 
الســوق األوروبيــة”. وأدى  فــي  لهــا  جديــدة 

انتقــال اول 62 شــركة بســبب بريكســت الى 
ايجاد نحو 2500 وظيفة باالضافة الى 310 
مالييــن يــورو من االســتثمارات فــي هولندا، 
حسبما أفاد التلفزيون واإلذاعة الحكوميان. 
وكالــة  هولنــدا،  إلــى  المنتقليــن  آخــر  وبيــن 
لقنــاة  األوروبــي  والمقــر  الماليــة  بلومبــرغ 
ديســكفري. وأكــد جهاز االســتثمار أن معظم 
ملحــة،  أســباب  “لديهــا  المؤسســات  هــذه 
مثــل التراخيــص المصرفيــة أو حقــوق البث 
التــي تســمح لهــا بالبقاء نشــطة فــي االتحاد 
مــن  بريطانيــا  “خــروج  واعتبــر  األوروبــي”. 

االتحاد األوروبي خبرا سيئا بالنسبة لهولندا، 
لكــن ذلــك ســيدفع مزيــدا مــن الشــركات إلى 

اختيار بلدنا”.
وبســبب الخشــية مــن فوضى االســتعدادات 

لبريكســت، أعلــن كل مــن عمالقــي األجهــزة 
اإللكترونية اليابانية “ســوني” و”باناسونيك” 
منــذ عــدة أشــهر نقــل مقــره األوروبــي إلــى 

هولندا.

AFP - لندن

النفط يتراجع بفعل المخاوف المتعلقة باالقتصاد األميركي
يــومــيــا ــل  ــي ــرم ب ــون  ــي ــل م  11.31 ــى  ــ إل ــا  ــيـ روسـ ــاج  ــتـ إنـ صـــعـــود 

انخفضــت أســعار النفــط أمــس للمرة األولــى في ثاثة أيــام بعدما أبدت ماري دالي رئيســة بنك 
سان فرانسيسكو االحتياطي االتحادي قلقها بشأن قوة االقتصاد األميركي.

وتراجــع خــام برنــت 31 ســنتا بمــا يعــادل 0.5 
بالمئــة إلــى 60.18 دوالر للبرميــل، بينمــا نــزل 
الخــام األميركــي 18 ســنتا أو %0.3إلى 55.60 
النفــط نحــو  للبرميــل. وارتفعــت أســعار  دوالر 

%1.5 في الجلسة السابقة.
واجهت أســعار الخــام ضغوطا بفعــل المخاوف 
الحــرب  بســبب  االقتصــادي  النمــو  تباطــؤ  مــن 
المتحــدة  الواليــات  بيــن  المســتعرة  التجاريــة 
يلحــق  قــد  الــذي  الضــرر  بجانــب  والصيــن، 
بالطلــب علــى النفط. وقالت دالي إنها تعتقد أن 
االقتصــاد األميركــي يتمتــع بزخــم ”قــوي“، لكن 

الضبابية وتباطؤ النمو العالمي يؤثران عليه.
فــي  كبيــرا  انخفاضــا  الســوق  وتجاهلــت 
األســبوع  نزلــت  التــي  األميركيــة  المخزونــات 
الماضــي عشــرة مالييــن برميل، حســبما ذكرته 

مقارنــة  األميركيــة،  الطاقــة  معلومــات  إدارة 
مــع توقعــات المحلليــن النخفاضهــا 2.1 مليــون 
الواليــات  فــي  الخــام  إنتــاج  وارتفــع  برميــل. 
المتحــدة أيضــا بمقــدار 200 ألــف برميــل يوميا 
إلــى مســتوى قياســي جديــد عنــد 12.5 مليون 
برميــل يوميــا فــي األســبوع المنتهــي فــي 23 
أغســطس. وخفــض مورجــان ســتانلي توقعاته 
ألســعار النفــط حتى نهاية العــام، وعزا ذلك إلى 
ضعــف اآلفــاق االقتصاديــة والطلــب وارتفــاع 
اإلنتــاج الصخري الذي قد يبدد أثر جهود أوبك 

الرامية لدعم السوق.
إلــى ذلك، أبلــغ مصدران مطلعان علــى البيانات 
رويتــرز أمــس أن إنتاج النفط الروســي زاد إلى 
11.31 مليــون برميــل يوميا بين األول والثامن 
والعشرين من أغسطس، متجاوزا المعدل الذي 

تعهدت به موســكو في إطار اتفاق مع منتجين 
آخريــن. وبموجــب االتفــاق المبــرم بيــن الــدول 
األعضــاء فــي أوبــك ومنتجــي النفــط اآلخرين، 
وافقــت روســيا علــى خفــض إنتاجهــا 228 ألف 

برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2018.
وتفيــد حســابات لرويتــرز، على أســاس أن طن 
النفــط يعــادل 7.3 برميــل، أن ذلــك يعني تقييد 

اإلنتاج الروســي عند حوالي 11.17 إلى 11.18 
مليون برميل يوميا.

وكانــت روســيا أنتجــت 11.15 مليــون برميــل 
يوميــا في يوليو وهي تتجه في الشــهر الحالي 
صــوب أعلــى متوســط شــهري لهــا منــذ فبرايــر، 

عندما بلغت 11.34 مليون برميل يوميا.
وأحجمت وزارة الطاقة الروسية عن التعليق.

عواصم - وكاالت

مجلس اإلدارة 

الملياردير الصيني جاك ما 
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طرحت إدارة التخطيط والدراســات بهيئة الكهرباء والماء في جلســة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصتين إلنشــاء محطتين لتوزيع المياه الرئيســة 
لتزويد مشروع المدينة الجنوبية اإلسكاني بالمياه، ومشروع شرق الحد اإلسكاني بالمياه، تقدم إليهما 9 عطاءات، وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة إليهما 

نحو 18.3 مليون دينار.

وأظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى موقــع المجلــس 
أمــس فتــح مناقصــة لمرافــق نقــل الميــاه إلــى جنــوب 
البحريــن “مدينــة خليفــة”، تقــدم إليها 5 عطــاءات أقلها 
 ”Faisal Co. for Electrical & Mechanical“ لشــركة 
بنحــو 11.8 مليــون دينــار وأكبرهــا بقرابــة 17.8 مليون 
دينــار. ووفًقــا لوصــف المناقصــة علــى موقــع المجلــس، 
فــإن “عقد إنشــاء محطة توزيــع المياه الرئيســة لتزويد 
مشــروع المدينــة الجنوبيــة اإلســكاني بالميــاه، بطريقة 
تســليم المفتــاح”. ويضم هذا العقد توريــد جميع المواد 
وأعمــال إنشــاء المحطــة بمــا فيهــا خزانــان أرضيان من 

الخرسانة سعة كل منهما ما ال يقل عن 5 ماليين جالون 
تقريًبــا، وتركيــب مضخات لضخ ما مقــداره 10 ماليين 
جالون في اليوم الى شبكة التوزيع مباشرة، إضافة إلى 
أعمال األتمتة والمرافق األخرى المرتبطة بها. كما يضم 
إنشــاء خط النقل الرئيس من الحديد المرن بقطر 800 

مم بطول إجمالي يبلغ نحو 1.0 كم.
أمــا المناقصــة الثانيــة، فتــم فتــح مناقصــة لمرافق نقل 
الميــاه إلــى شــرق الحــد، تقــدم إليهــا 4 عطــاءات أقلهــا 
 ”Faisal Co. for Electrical & Mechanical“ لشــركة 
بنحو 6.5 مليون دينار وأكبرها بقرابة 8.7 مليون دينار.

ووفًقــا لوصــف المناقصــة علــى موقــع المجلــس، فــإن 
الرئيســة  الميــاه  توزيــع  محطــة  إنشــاء  إكمــال  “عقــد 
لتزويد مشــروع شــرق الحد اإلســكاني بالمياه، بطريقة 
تســليم المفتــاح”. ويضم هذا العقد توريــد جميع المواد 
واســتكمال باقــي أعمال إنشــاء المحطة بمــا فيها خزان 
خرســاني أرضــي مدفــون جزئيا بســعة 2 مليون جالون 
تقريًبــا وتركيــب مضخــات متغيــرة الســرعة لضــخ مــا 
مقــداره 5 مالييــن جالــون فــي اليوم بشــكل مباشــر في 
شــبكة التوزيــع، إضافــة إلــى أعمــال األتمتــة والمرافــق 

األخرى المرتبطة بها.

إلنشـــاء محطتـــي تــوزيـــع ميـــاه
ــة” و“شــــــــرق الــــحــــد” اإلســـكـــانـــيـــيـــن ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ تـــــــــزودان “الـــمـــديـــنـــة الـ

مشروع شرق الحد اإلسكاني

قــال موقــع “نــورث وســت بليــس” اإلخبــاري البريطانــي إنــه مــن غيــر المرجح أن يســترد 
المستثمرون في مشروع “فوكس ستريت ليمتد” شققا سكنية في منطقة إيفرتون غرب 
مدينة ليفربول، شــيئا من الشــركة العقارية المفلســة التي طورت المشــروع، وتدين لهم 

بنحو 10 ماليين جنيه إسترليني. 

واشــترت الشــركة أرض المشروع في نهاية 
جنيــه  مليــون   1.35 بقيمــة   2015 العــام 
إســترليني وبــدأت البناء فــي 2016 لمجمع 
سكني مكون من 400 شقة، وبعد ذلك بعام 
تــم بيــع 90 % مــن وحدات المشــروع، وتم 

استكمال 4 من أصل 5 مبان، إال أن مجلس 
مدينة ليفربول السكني أصدر تقريرا بشأن 
المشــروع متهمــا الشــركة بأنهــا فشــلت فــي 
توافرهــا  المفتــرض  الشــروط  أقــل  توفيــر 
فــي الشــقق الســكنية مثــل إعداد أساســات 

األرض والحمايــة مــن الحرائــق، إضافة إلى 
عــدم توافــر مواقف للســيارات والدراجات، 
وكلها أمور مذكورة في إذن بناء المشــروع 

لم يتم االلتزام بها. 
جنيــه  ألــف   759 بنحــو  الشــركة  وتديــن 
إســترليني لمســتثمرين محليــن وعالمييــن، 
الكويــت  مــن  وشــركات  أفــرادا  يتضمنــون 
وســنغافورة وأوكرانيــا واإلمــارات وتايلنــد 
وهونــغ كونــغ ونيجريــا والســويد واليونان، 
معظمهم يبلغ استثمار الواحد منهم 45 ألف 
جنيه، إال أن بعضا منهم استثمر بقيم أكبر. 

وكالــة  عــن  الصــادرة  للوثائــق  ووفقــا 
“كومبانيــس هــاوس” الحكومية لتســجيل 
الشــركات التجاريــة، تــم تعييــن “بي أتش 
شــركة  وهــي  للشــركة،  مصفيــا  انفســت” 
لنــدن،  مقرهــا  العقــاري  الرهــن  لتمويــل 
ويرأســها المديــر التنفيــذي بــول هوكينــز 
في اإلمارات، وتعتبر بمنزلة دائن مضمون 
وتديــن لهــا “فوكس ســتريت ليمتــد” بمبلغ 
يقــدم  ولــم  إســترليني.   جنيــه  مليــون 
مديــرو شــركة فوكــس ســتريت ليمتد بعد 
بيانــا يوضــح وضــع الشــركة المالــي وقــت 

الخدمــات  شــركة  أعلنــت  كمــا  انهيارهــا. 
القانونيــة التــي تتعامل مــع مبيعات جميع 
الشــقق أيضــا اإلفــالس، بعــد انهيارهــا في 

سبتمبر 2018.

خليجيون يخسرون أموالهم في مشروع عقاري بريطاني

تراجعــت المبيعــات العالميــة من الهواتف الذكية الموجهة لألفراد بنســبة 1.7 % في الربع 
الثانــي مــن عــام 2019، لتصــل إلــى 368 مليــون وحــدة، وذلــك وفقًا لمؤسســة الدراســات 

واألبحاث العالمية جارتنر. 

 وقال أنشــول جوبتا، كبيــر مديري األبحاث 
لــدى جارتنــر “تراجــع الطلــب علــى الهواتــف 
الذكيــة مــن الفئــة العليــا المتطــورة بمعــدل 
أكبر مقارنة بمستويات الطلب التي تشهدها 
المتوســط  األداء  ذات  الذكيــة  الهواتــف 
والمنخفــض. وبغيــة تشــجيع المســتخدمين 
على شــراء هواتف جديدة، باتت الشــركات 
المصنعــة تعمــل علــى إضافــة مزايــا فائقــة 
الجودة مثل الكاميرات األمامية أو الخلفية 
العــرض مــن  بعدســات متعــددة، وشاشــات 
الحجــم  كبيــرة  والبطاريــات  إطــار،  دون 
أيضــًا، وتوفيرها على هواتفها ذات األســعار 
المنخفضة بدالً من هواتفها الذكية الرائدة”. 

الهواتــف  لبيــع  شــركات  أكبــر5  بيــن  ومــن   
اســتطاعت  العالــم،  مســتوى  علــى  الذكيــة 
كل مــن هــواوي وسامســونغ تحقيــق أعلــى 
نســبة مبيعات ســنوية فــي الربــع الثاني من 
عــام 2019 بنســبة 16.5 % و3.8 % علــى 

التوالي.
وأضاف جوبتا “نتيجة لمستويات المبيعات 
المرتفعــة التــي حققتهــا كال الشــركتين، فقد 
ازدادت حصتهما الســوقية خالل هذا الربع، 
األمــر الــذي ســاعد الشــركتين علــى تحقيــق 
الهواتــف  ثلــث إجمالــي مبيعــات  مــن  أكثــر 

الذكية على مستوى العالم”. 
 وأدى إعــالن الحظــر علــى شــركة هــواوي 

فــي  انخفــاض حــاد  إلــى  األمــر  بدايــة  فــي 
مبيعات هواتف الشــركة الذكية في الســوق 
العالميــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2019، 

لكن مبيعاتها تحسنت بشكل طفيف بعد أن 
تــم رفــع هــذا الحظر عنهــا. وعلــى الرغم من 
ضعــف مبيعــات الهواتف الذكية بشــكل عام 

فــي كافــة أنحــاء العالــم، إال أن قدرة شــركة 
هــواوي على الترويــج لمنتجاتهــا والنهوض 
بعالمتهــا التجاريــة على نحو واســع، ســاعد 
الشــركة علــى تحقيــق مبيعــات قياســية من 
الهواتــف الذكيــة في الصيــن العظمى خالل 
علــى   %  31 بلــغ  نمــو  بمعــدل  الربــع  هــذا 

مستوى المنطقة. 

سامسونغ تعود للنمو.. ومبيعات 

آبل تتراجع

مبيعــات  سامســونغ  شــركة  حققــت 

تجاوزت 75 مليون هاتف ذكي في الربع 
الثانــي مــن عــام 2019، ونمــت حصتهــا 
أســاس  علــى   %  1.1 بنســبة  الســوقية 

سنوي”. 
 أمــا بالنســبة لشــركة آبــل، فقد اســتمرت 
مبيعاتهــا باالنخفاض عامًا بعد عام، على 
الرغــم من انخفاضهــا بوتيرة أقل مقارنة 

بالربع األول من عام 2019. 
وباعــت شــركة آبل ما يزيــد قليالً عن 38 

مليون جهاز آيفون في الربع الثاني.

دبي - جارتنر

بيع 368 مليـــون هاتــف بالعالـــم في 3 شهــور

المصدر: مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية )جارتنر(

لندن - نورث وست بليس

لعدم التزام 
الشركة المنفذة 

بشروط البناء

أمل الحامد

أمل الحامد

سامسونغ 
وهواوي 

تتغلبان على آبل

تراجعت في الربع 
الثاني من 2019 

بنسبة 1.7 %

18.3
مليــون دينــار

“بابكو”: 2.6 مليون دينار لتجديد مباني “العوالي” و“الجبل”
اإلخــبــاري والــبــث  ــاج  ــتـ اإلنـ مــنــظــومــة  لــتــحــديــث  ديــنــار  ــف  ألـ  871.1 “اإلعــــــام”: 

أظهــرت أحدث بيانات نشــرت علــى موقع مجلس 
المناقصات والمزايدات أمس فتح مناقصة لشركة 
نفــط البحريــن )بابكــو(؛ للقيام بأعمــال بناء إصالح 
وتجديــد المبانــي والبنيــة التحتيــة الموجودة في 
مدينــة العوالــي والجبــل، إضافة إلى أعمــال البناء 
إذا لــزم األمــر للمباني الجديدة فــي مدينة العوالي 
ومناطــق الجبــل. كما يشــمل أعمــال صيانة يومية 
متنوعــة مــن ضمنهــا عمليــات اإلصــالح والصيانــة 
الطارئة والمســتعجلة، تقدم إليها 6 عطاءات أقلها 
لمجموعــة بوخوة بنحو 2.6 مليــون دينار وأكبرها 

بقرابة 13.1 مليون دينار.
وفتــح المجلــس مناقصــة لــوزارة شــؤون اإلعــالم؛ 
من أجل التعاقد المباشــر مع شركة “AVID” لتنفيذ 
وتحديــث  ترقيــة  مشــروع  مــن  األولــى  المرحلــة 
منظومــة اإلنتاج والبث اإلخباري وضمان التوافق 
التقنــي والدعــم الفنــي بكفــاءة عاليــة مــن الربــط 
والضبط التقني بين المنظومة الحالية والمكونات 
 AVID“ الجديــدة تقــدم إليهــا عطــاء وحيد لشــركة
 ”.TECHNOLOGY INTERNATIONAL B.V
ألــف   871.1 يعــادل  )مــا  2.3 مليــون دوالر  بنحــو 

دينار(.
ووفًقا للبيانات المنشورة على موقع المجلس، فقد 

تــم فتــح 19 مناقصــة ومزايــدة تابعة لـــ 10 جهات 
حكوميــة، بإجمالــي 104 عطــاءات. وبلــغ مجمــوع 
أقــل العطــاءات نحــو 23.17 مليــون دينــار لـــ 101 
عطــاء، في حين تم اســتثناء 3 عطــاءات لصعوبة 

تحصيل المعلومات الفنية على موقع المجلس.
وفتــح المجلــس 3 مناقصــات ومزايدتيــن لــوزارة 
الصحــة، أبرزهــا مناقصــة لتزويــد وتركيــب أجهزة 
الحاســب اآللي ومتطلبات البنية التحتية للشــبكة 
فــي مركــز غســيل الكلــى بمنطقــة الرفــاع بتمويــل 
مــن الصندوق الســعودي للتنمية تقــدم إليها عطاء 
وحيــد فنــي، ومناقصــة لتوريــد األجهــزة الطبيــة 
لمركز غســيل الكلى في منطقة الرفاع بتمويل من 
الصندوق السعودي للتنمية تقدم إليها 6 عطاءات 

فنية.
كمــا فتــح المجلــس 4 مناقصــات إلدارة المخــازن 
المركزيــة بهيئــة الكهربــاء والمــاء، أبرزهــا لشــراء 
7400 وحــدة مــن مصابيــح إنــارة الشــوارع تقــدم 
إليهــا 12 عطــاء، علــق أحدها، وأقــل عطاء 578.5 

ألف دينار، وأكبرها بقرابة 1.2 مليون دينار.
“تمكيــن”،  لـــ  مناقصتيــن  المجلــس  فتــح  وكذلــك 
لـــ  الــرد اآللــي اإللكترونــي  أبرزهــا لتطويــر نظــام 
تمكيــن  نظــام  مــع  دمجــه  ســيتم  الــذي  “تمكيــن” 
“تمكيــن”  رقمنــة خدمــات  يدعــم  ممــا  األساســي، 
العمــالء  لخدمــة  التقليــدي  األســلوب  واســتبدال 

تدريجًيا بأسلوب أسرع وأكثر مالءمة تقدم إليها 
21 عطــاء أقلهــا بـــ 18 ألــف دينــار وأكبرهــا بقرابــة 

471.9 ألف دينار.
وأيًضا فتح المجلس مناقصتين إلدارة التخطيط 
إلنشــاء  والمــاء  الكهربــاء  بهيئــة  والدراســات 
محطتين لتوزيع المياه الرئيســية لتزويد مشروع 
بالميــاه، ومشــروع  الجنوبيــة اإلســكاني  المدينــة 

شرق الحد اإلسكاني بالمياه.
إضافــة إلــى ذلك، فتــح المجلس مناقصــة لوزارة 
األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
بتمويل من الصندوق الســعودي للتنمية لمشروع 
الخدمات االستشــارية للتصميم واإلشــراف على 

محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي للمدينــة 
الرياضية، تقدم إليها 8 عطاءات فنية، ومناقصة 
لشــركة مطــار البحريــن لتفتيش واختبــار أجهزة 
قاطع الحماية من التسرب األرضي وأجهزة التيار 
المتبقــي في مطــار البحرين الدولي؛ على أن يتم 
إنجــاز المهمــة فــي غضون 20 أســبوعا من تاريخ 
التعاقــد، تقــدم إليهــا 6 عطــاءات، علــق أحدهــا، 
وأقل عطاء بنحو 14.9 ألف دينار، وأكبرها 84.9 
الخليــج  لشــركة طيــران  دينــار، ومناقصــة  ألــف 
لخدمــة المناولة األرضية في مطار أنديرا غاندي 

بدلهي، تقدم إليها 3 عطاءات، وتم تعليقها.
عــالوة علــى ذلــك، فتح المجلــس مناقصــة لهيئة 

جودة التعليم والتدريب لتقديم خدمات الطباعة 
االمتحانــات  أوراق  لجميــع  والتغليــف والشــحن 
الوطنيــة، إضافــة إلــى جميــع المســتندات التــي 
ال تحتــوي علــى صفــة الســرية الخاصــة بــإدارة 
 3 إليهــا  تقــدم  بالهيئــة،  الوطنيــة  االمتحانــات 
عطــاءات أقلهــا بنحــو 95.8 ألــف دينــار وأكبرهــا 

بقرابة 104.7 ألف دينار.
وكان وزيــر اإلســكان ورئيس مجلس المناقصات 
والمزايدات ورئيس مجلس إدارة بنك اإلســكان، 
األســبوعي  االجتمــاع  تــرأس  الحمــر،  باســم 
لمجلس المناقصات والمزايدات، وثاني جلســات 
الجهــة  بالمجلــس،  األســبوعية  العطــاءات  فتــح 
علــى  باإلشــراف  المكلفــة  المســتقلة  التنظيميــة 
ممارســات المناقصات والمزايدات الحكومية. إذ 
تــم فتــح 104 عطــاءات لـ 19 مناقصــة مطروحة 

من 10 جهة متصرفة. 
وتضمنــت جلســة الفتــح 5 مناقصــات ممولــة من 
صنــدوق الســعودي للتنميــة. ويأتــي هــذا الدعــم 
اســتقرار  لتعزيــز  متكامــل؛  برنامــج  إطــار  فــي 
الماليــة العامــة فــي البحرين، ويســتهدف بشــكل 
خــاص المســاهمة في تحقيق هــدف التوازن بين 
اإليرادات والمصروفــات الحكومية بحلول العام 
2022، مــن خــالل تمويل برنامج التــوازن المالي 

الذي تتبناه الجهات المختصة البحرين.

الحمر مترئًسا االجتماع األسبوعي لمجلس المناقصات والمزايدات أمس
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عرض وطلب

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة سامز تيك ذ.م.م

سجل تجاري رقم 118334

بناء على قرار الشركاء في شركة سامز تيك ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد 
رقم 118334، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة: عبدالرحمن عبدهللا 

علي قاسم فخرو مصفًيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  عبدالرحمن عبدهللا علي قاسم فخرو

afakhro@businessplus.bh :البريد االلكتروني
رقم الموبايل: 32232322

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )89691( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة مطعم لكوشينا جورميت ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة باكين للعطالت ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )113861( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-112126( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســادة اصحــاب شــركة مطعــم لكوشــينا جورميــت ذ.م.م المســجلة 

بموجب القيد رقم  49790، فرع 2 طالبين تغيير االسم التجاري 
من: مطعم لكوشينا ذ.م.م

إلى: مالفا ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلــى اإلدارة المذكورة خال 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســادة اصحاب شــركة باكين للعطات ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 

رقم  117847-1، طالبين تغيير االسم التجاري من: 
من: باكين للعطات ذ.م.م

PAKKEN HOLIDAYS WLL 
إلى: بي سي ايه الستشارات األعمال ذ.م.م
BCA BUSINESS CONSULTANCY W.L.L 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلــى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد / منصــور غالــب علــي ســعيد المالك لـــ التكلفــه الســهله للتجاره 

العامــه )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم  125327-1، يطلب 

تحويــل المؤسســة المذكورة إلى شــركة الشــخص الواحد، برأســمال وقدره 

12000 دينار لتصبح مملوكة من السيد منصور غالب علي سعيد.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســيد زهــره عبدالغني حســن محمــد نجم الحايكي المالــك التبعني لتنظيم 

المؤتمرات والمعارض التجارية )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد 

رقــم  70870، طالًبــا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة الشــخص الواحد، 

برأســمال وقدره 200  د.ب )مائتان دينار بحريني(، لتصبح الشــركة مملوكة 

من السيد محمد ابراهيم احمد ابراهيم نايم الحايكي.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
الكامــل  محمــود  الصحابهــا  تضامــن  لاستشــارات  االبــداع  شــركة  إليهــا 
وشــركاه نيابــة عــن مالك شــركة مطعــم ومشــويات الكــوار ش.ش.و لمالكها 
احمــد عبدالواحــد احمــد عبدالرحمن المســجلة بموجب القيــد رقم 1-81187 
، طالًبا تحويل الشــكل القانوني للشــركةالمذكورة إلى شــركة ذات مســئولية 

محدودة، برأسمال وقدره 100,000 دينار بحريني، بين كل من:
1- فيصل عبدالعزيز الشيخ عباس العباسي

2- احمد عبدالواحد احمد عبدالرحمن

القيد 04-49790 
 تاريخ: 29-08-2019

القيد 125327-1
 تاريخ: 28-08-2019

القيد 70870
 تاريخ: 19-08-2019

القيد 1-81187
 تاريخ: 25-08-2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
CR2019-114641 إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا فخرية حسن احمد حسين بطلب تحويل المحل التجاري التالي: 
إلى حسين عبدالعزيز حسين عيسى

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

رقم القيد
1-56842

االسم التجاري
المتوسط للكمبيوتر
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فرنسا: نعمل على ضمان 
حرية المالحة في الخليج

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف 
لودريان، أمس الخميس، أن بالده تعمل 

على ضمان حرية المالحة في الخليج.
وقال لو دريان أمام مؤتمر سفراء فرنسا 

في العالم: “نتحاور مع كل أطراف 
المنطقة بشأن إيران”.

كما أوضح أن بالده تعمل على توفير 
شروط مفاوضات موسعة مع إيران.

إلى ذلك، شدد على أهمية حظر االنتشار 
النووي وضمان عدم دعم أي منظمة 

إرهابية في العالم. وفي ما يتعلق باليمن، 
دعا إلى عملية سياسية شاملة تقودها 
األمم المتحدة. وشدد على أن هجمات 

الحوثيين على السعودية بطائرات 
مسيرة غير مقبولة على اإلطالق.

قتلى وجرحى وحملة اعتقاالت في مختلف أحياء المدينة الجنوبية

“االنتقالي” يعلن استعادة السيطرة على عدن

أفادت مصادر محلية بسيطرة قوات المجلس االنتقالي على أحياء عدن بعد اشتباكات مع القوات الحكومية سقط خاللها قتلى وجرحى، بينهم العقيد وليد الجلد مدير أمن ميناء 
عدن. وتركزت االشــتباكات في أحياء المعال وخور مكســر ودار ســعد والبريقة لتتمكن بعدها قوات االنتقالي من الســيطرة على معســكر بدر في حي خور مكســر واعتقاِل المئات من 

المسلحين الذين شنوا هجمات في األيام الماضية ضد قوات الحزام األمني.

المجلــس  بــأن  عســكرية  مصــادر  وأفــادت 
االنتقالي اســتقدم ما يقــارب 5 آالف مقاتل 
لتعزيــز  والضالــع  لحــج  محافظتــي  مــن 

سيطرته على عدن.
ونشــر االنتقالي قوات علــى الطريق الرابط 
بيــن مدينــة الحوطة في لحــج وعدن وعند 
كمــا  لعــدن،  والغربيــة  الشــمالية  المداخــل 
أرســل قواٍت عسكرية إلى المدخل الشرقي 
نقطــة  علــى  الســيطرة  الســتعادة  لـ”عــدن” 

العلم.
وأشــارت شــهادات ســكان عــدن إلــى قيــام 
مــا يســمى بقــوات الحــزام األمنــي التابعــة 
للمجلس االنتقالي بشن حملة اعتقاالت في 
مختلف أحياء المدينة ضد أنصار الحكومة 
الشــرعية. وكانــت الحكومــة اليمنية أعلنت 
األربعــاء ســيطرتها علــى مناطــق عــدة فــي 

عدن بعد اشتباكات مع االنتقالي.

كمــا أعلنــت ســيطرة الشــرعية علــى زنجبار 
عاصمــة محافظة أبين شــرق عدن، ومدينة 
شــقرة الساحلية االســتراتيجية، بعد معارك 

مع قوات “الحزام األمني”.
إلى ذلك، أكدت أنها ترفض أي بناء عسكري 

أو أمني خارج مؤسسات الدولة.

مجلس األمن يدعم جهود 

السعودية 

أمــس  الدولــي،  األمــن  مجلــس  رحــب 
الخميــس، بالجهــود الســعودية للحــوار فــي 
جــدة وحــل األزمــة بيــن طرفــي النــزاع في 
جنــوب اليمن، معربا عــن قلقه من التصعيد 

الدائر في عدن وشبوة.
وأعرب المجلس عن قلقه أيضا من محاولة 
الســيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب 

اليمــن، مشــددا علــى ضــرورة الحفــاظ على 
وحــدة األراضــي اليمنيــة، كمــا أعــرب عــن 
قلقه من محاولة الســيطرة على مؤسســات 

الدولة في جنوب اليمن.
كمــا أدان المجلس بأشــد العبــارات هجمات 
فــي  مدنيــة  منشــآت  علــى  الحوثييــن 
االلتــزام  إلــى  األطــراف  داعيــا  الســعودية، 
وحمايــة  الدولــي  اإلنســاني  بالقانــون 

المدنيين.

مقذوف معاٍد على مطار أبها 

قــوات  باســم  الرســمي  المتحــدث  صــرح 
تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن العقيــد 
بســقوط  الخميــس  أمــس  المالكــي،  تركــي 
مقــذوف معــادي علــى مطــار أبهــا الدولــي، 
والذي يمر من خالله يوميًا آالف المسافرين 
ومــن  ومقيميــن  مواطنيــن  مــن  المدنييــن 

جنسيات مختلفة.
وأوضــح العقيد المالكــي أن الحادث يجري 
ال  وأنــه  المختصــة،  الجهــات  مــن  متابعتــه 

يوجد أي إصابات.
كمــا أعلــن العقيــد المالكــي، أمــس، اعتراض 
وإســقاط طائــرة مســيرة أطلقتهــا ميليشــيا 
الحوثــي الموالية إليران مــن صعدة باتجاه 

المملكة.
محــاوالت  أن  المالكــي  العقيــد  وأوضــح 
المدعومــة  اإلرهابيــة  الحوثيــة  الميليشــيا 
مــن إيــران بإطــالق الطائــرات بــدون طيــار 

مصيرها الفشل.
وأضاف أن التحالف يتخذ كافة اإلجراءات 
العملياتيــة وأفضــل الوســائل للتعامــل مــع 
هــذه الطائــرات لحماية المدنييــن واألعيان 
األنبــاء  وكالــة  نقلــت  مــا  وفــق  المدنيــة، 

السعودية “واس”.

عواصم ـ وكاالت

باريس ـ وكاالت

عناصر من قوات المجلس االنتقالي الجنوبي على مشارف محافظة أبين في جنوب اليمن ) أف ب(

روما ـ وكاالتواشنطن ـ أ ف ببيونغ يانغ ـ وكاالت

قالت وسائل اإلعالم الحكومية في كوريا الشمالية، أمس الخميس، إن البرلمان أقر 
تغييرات دستورية لتعزيز دور الزعيم كيم جونغ أون كرئيس للدولة.

يأتــي ذلــك التحــرك بعــد تســمية كيــم رســميا 
رئيسا للدولة وقائدا أعلى للجيش في دستور 
جديــد فــي يوليــو، يقــول محللــون إنــه ربمــا 
يســتهدف اإلعداد لمعاهدة سالم مع الواليات 

المتحدة.
وتدعــو كوريا الشــمالية منذ وقــت طويل إلى 
اتفــاق ســالم مــع الواليــات المتحــدة لتطبيــع 
العالقــات وإنهــاء حالة الحــرب القائمة بينهما 

من الناحية النظرية.
ونقلــت وكالــة األنبــاء المركزيــة الكوريــة عــن 

تشــوي ريونغ هاي رئيس هيئة رئاســة 
مجلــس الشــعب األعلــى )بالبرلمــان( 

كيــم  وضــع  تعزيــز  تــم  إنــه  قولــه 
لدولتنــا  “كممثــل  القانونــي 

نحــو يضمــن  علــى  وذلــك 
توجيهــات  تنفيــذ  بقــوة 
الزعيــم األعلــى فــي كل 

شؤون الدولة”.
تســمي  التــي  هــي  الرئاســية  الهيئــة  وكانــت 
رئيــس الدولــة. لكن الدســتور الجديــد قال إن 
كيم بصفته رئيس لجنة شــؤون الدولة، وهي 
كيــان حاكــم جديد تم اســتحداثه فــي 2016، 
هــو الممثــل األعلــى لجميــع الكورييــن وهو ما 
القائــد األعلــى  يعنــي رئاســة الدولــة وكذلــك 
كيــم  يســمي  ســابقا  دســتورا  وكان  للجيــش. 
“الزعيــم األعلى” الذي يقود “القوة العســكرية” 

للبالد.
المركزيــة  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الجديــد  الدســتور  إن  الكوريــة 
يخول لكيم إصدار التشريعات 
والمراســيم الرئيســية واتخاذ 
القــرارات وتعييــن المبعوثيــن 
الــدول  لــدى  الدبلوماســيين 

األجنبية واستدعاءهم.

اعلــن الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب أمس الخميــس انه ســيحافظ على وجود 
عســكري اميركي دائم في أفغانســتان حيث ســيتم مبدئيا ابقاء 8600 جندي حتى 
بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان إلنهاء النزاع المستمر في هذا البلد منذ 18 عاما.

االذاعــة  مــع  مقابلــة  فــي  ترامــب  وقــال 
“ســنخفض  نيــوز  فوكــس  لشــبكة  التابعــة 
عديد جنودنا الى 8600 وســنرى بعد ذلك. 

سيكون لنا دائما وجود” في افغانستان.
تعرضــت  حــال  فــي  انــه  ترامــب  وحــذر 
الواليــات المتحــدة لهجــوم جديــد مصدره 
افغانســتان، فــان واشــنطن ســتعود “بقوة” 

أكبر “من أي وقت مضى”.
النوايــا  ترامــب  تصريحــات  وتوضــح 

األميركيــة بعــد مفاوضــات طويلــة مع 
حركة طالبان بهدف انهاء الحرب.

أن  إال  العســكري،  تفوقــه  ورغــم 
يحقــق  لــم  األميركــي  الجيــش 

اإلنجــازات،  مــن  الكثيــر 
أن  ترامــب  ويأمــل 
إعــالن  مــن  يتمكــن 

انتهــاء الحــرب قبــل حملــة إعــادة انتخابه 
واشــنطن محادثــات  2020. وتجــري  فــي 
مــع طالبــان منــذ العــام 2018 علــى األقــل. 
ومــن النقــاط العالقة توفيــر ضمانات بعدم 
األفغانيــة  األراضــي  باســتخدام  الســماح 
مــن  غيــره  أو  القاعــدة  تنظيــم  قبــل  مــن 
التنظيمــات العالميــة المســلحة للتخطيــط 

لشن هجمات على الواليات المتحدة.
وينتشــر حاليــا فــي افغانســتان مــا بين 13 
الفــا و14 الــف جنــدي اميركــي بعدمــا 
بلغــت ذروة عددهــم 98 الفــا العــام 
2011. وتطالــب الحركة المســلحة 
القــوات  جميــع  بســحب 
األميركيــة. إال أن ترامــب 
شدد على ان االنسحاب 

لن يكون تاما.

كلــف الرئيــس اإليطالــي ســيرغو ماتاريــال رئيــس الــوزراء جوزيبــي كونتي، أمــس الخميس، 
تشكيل حكومة جديدة بعد اتفاق لتجنب انتخابات مبكرة كما أعلن متحدث باسم الرئاسة.

بضعــة  علــى  كونتــي  يحصــل  أن  ويتوقــع 
أيــام إلجــراء مشــاورات سياســية للتحقــق 
مــن ضمان غالبية فــي البرلمان بعد موافقة 
للمؤسســات  المناهضــة  نجــوم   5 حركــة 
والحــزب الديمقراطي )يســار وســط( للعمل 

معا ضمن ائتالف جديد.
وســيقوم  التكليــف  بهــذا  كونتــي  وقبــل 
بمشــاورات مع األحــزاب السياســية لبضعة 

أيام للحصول على غالبية في البرلمان.
وقــال كونتــي بعد مغــادرة القصر الرئاســي 

لرئيــس  ســأعود  المقبلــة  األيــام  “فــي 
مقترحاتــي  وأقــدم  الجمهوريــة... 

الخاصة بالوزراء”.
وأضــاف األكاديمــي الــذي ليــس 

لديه انتماءات سياسية لكنه 
يعد مقربا من حركة خمس 

نجوم.

وأعلــن زعيــم حركــة 5 نجــوم، لويغــي دي 
مايــو، أن االتفــاق مــع الحــزب الديمقراطــي 
الحــزب  أعضــاء  عليــه  يوافــق  أن  يجــب 
فــي تصويــت الكترونــي ســيتم فــي عطلــة 
 3 منــذ  إيطاليــا  وتعيــش  االســبوع.  نهايــة 
أســابيع أزمة سياســية عميقة بعدما تسبب 
فــي  الســابق،  الداخليــة  وزيــر  ســالفيني، 
الثامن من أغســطس بانهيار االئتالف الذي 
شكله مع حركة 5 نجوم، ثم استقالة كونتي 
فــي 20 مــن الشــهر متهما ســالفيني 
االنتخابيــة  مصالحــه  بـ”تمريــر 

الخاصة” قبل مصالح البالد.
ويســعى ماتاريــال إليجــاد حل 
لألزمــة السياســية خصوصا وأن 
ديــون إيطاليــا ضخمــة ويتعين 
علــى  الموافقــة  البــالد  علــى 

موازنة في األشهر المقبلة.

تكليف كونتي بتشكيل حكومة جديدة في إيطالياترامب سيبقي 8600 جندي أميركي بأفغانستانكوريا الشمالية تعدل الدستور وتغير “وضع الزعيم”
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بغداد ـ رويترز

القاهرة ـ وكاالت

قتل 4 من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، فيما أصيب آخر بجروح، 
إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة األنبار استهدفت دوريتهم.

وفــي وقت ســابق، أفادت مصــادر أمنية 
فــي العــراق بمقتــل 2 وإصابــة ثالــث من 
عناصر الحشــد بهجوم مســلح استهدف 
نقطــة أمنيــة في ناحية الخيرات شــمال 
شــرق الكرمــة شــرقي الفلوجــة، فيما لم 
تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عــن حــادث 
آخــر،  صعيــد  وعلــى  الفلوجــة.  شــرقي 

هددت ميليشــيات الحشــد الشــعبي في 
مواقــع  مســتخدمي  األربعــاء،  العــراق، 
التواصــل االجتماعــي مــن مهاجمتهــا أو 
انتقــاد قادتها، وســط الجــدل المتصاعد 
المســيرة  الطائــرات  بشــأن  البــالد  فــي 
التي اســتهدفت مخازن أســلحة للحشد 

األسبوع الماضي.

ألقت قوات األمن المصرية، أمس الخميس، القبض على أحد أفراد خلية إرهابية 
تابعة لحركة حسم اإلخوانية بإحدى قرى محافظة الفيوم جنوبي البالد.

وأكــد مصــدر أمنــي مصــري العثــور على 
بحــوزة  وذخيــرة  وأســلحة  متفجــرات 
مداهمــة  بعــد  عليــه  المقبــوض  العنصــر 
 25( الشــافعي  محمــد  حمــاد  منــزل، 
عامــا( فــي قريــة ســنوفار فــي محافظــة 
الفيوم، وهو أحد كوادر تنظيم اإلخوان 
اإلرهابي وسبق القبض عليه مرتين في 

تظاهرات وأعمال عنف.
وأشــار المصــدر إلــى فــرار باقــي أفــراد 
مجــاورة  نائيــة  منطقــة  فــي  التنظيــم 
للقريــة، ما دعا القــوات لمحاصرة القرية 
للبحــث عــن المتهمين، الذيــن تم تحديد 
عنصــرا   80 عددهــم  ويبلــغ  هويتهــم 

مطلوبين لقوات األمن.

قتلى من “الحشد” في انفجار باألنبار

عملية أمنية بالفيوم والبحث عن 80 هاربا

عواصم ـ وكاالت القدس المحتلة ـ وكاالت

قال وزير الخارجية اإليراني، جواد ظريف، إن المرشد لن يلتقي الرئيس األميركي، دونالد ترامب، ما لم توقف واشنطن “إرهابها 
االقتصادي” الذي أضر باإليرانيين العاديين. وأضاف ظريف أن إلغاء العقوبات األميركية يمكن أن يساعد أيضا في إنقاذ االتفاق 

النووي اإليراني، الذي انسحبت منه الواليات المتحدة من طرف واحد العام الماضي.

وأوضــح أن مــن حق طهــران تقليل التزاماتهــا باالتفاقية النووية 
عقب انسحاب الواليات المتحدة، لكن يمكنها “العودة إلى التنفيذ 
الكامــل” لبنود االتفاق بســهولة في حال أوفت الواليات المتحدة 

بالتزامها وعادت إلى الطاولة.
وقــال أمــام منتــدى فــي العاصمــة الماليزيــة كوااللمبــور، أمــس 
الخميــس: “أنــت ال تتفــاوض مع اإلرهابييــن. إذا أرادوا التفاوض، 

فعليهم التخلي عن اإلرهاب،” في إشارة إلى رفع العقوبات.
مــن جانــب آخــر، أظهــرت بيانــات لتتبــع حركة الســفن، أمــس، أن 
ناقلــة النفــط اإليرانيــة “أدريــان داريا” التي كانت محــل نزاع بين 

واشنطن وطهران، غيرت مسارها بعيدا عن الساحل التركي.
وقــال مســؤول تركــي لـ”رويتــرز” فــي وقــت ســابق الخميــس، إن 
الناقلــة اإليرانية لم تدخل المياه التركية، وأظهرت بيانات التتبع 
أن الناقلــة موجــودة حاليــا بيــن ســاحلي تركيــا وقبــرص وتتجــه 

غربا.
ويوم االثنين أعلنت طهران أنها باعت النفط الذي تحمله الناقلة، 

وإن مالكهــا ســيقرر وجهتهــا التاليــة، ولــم يحدد المتحــدث هوية 
المشتري.

اتهم الجيش اإلسرائيلي إيران، أمس الخميس، بالسعي بالتعاون مع حزب هللا لتصنيع صواريخ موجهة وعالية الدقة في لبنان، 
وقال إن من شأن صواريخ مماثلة التسبب بـ”خسائر بشرية فادحة” في إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات اإلسرائيلية بعد وقوع هجوم بطائرتين 
مســّيرتين فــي ضاحية بيــروت الجنوبية نهاية األســبوع، اتهمت 
الســلطات اللبنانيــة إســرائيل بالوقــوف خلفــه. كمــا تأتــي غــداة 
إطالق الجيش اللبناني النار على طائرات إســرائيلية مســّيرة في 

جنوب لبنان.
وأكد الجيش اإلسرائيلي، أمس، أن لديه معلومات تثبت محاولة 

حزب هللا تحويل قذائف إلى صواريخ عالية الدقة.
وقــال المتحدث باســم الجيش اإلســرائيلي جوناثان كونريكوس 
في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن مخططهم يتمثل في “تحويل 
قذائف “تافهة” إلى صواريخ عالية الدقة”. وأضاف أن حزب هللا 

يملك حاليا 130 ألف قذيفة.
وأشار إلى أن “هذه الكمية تمّثل بذاتها تهديدا. هذه القذائف غير 
دقيقة ولكن إذ تمكن )حزب هللا( من إنتاج ترسانة من الصواريخ 
الموجهــة فإن ذلك ســيخلق وضعًا مختلفــًا وأكثر خطورة بكثير”، 
إذ مــن شــأن صواريــخ مماثلــة التســبب بـ”خســائر بشــرية ومادية 
فادحــة” فــي إســرائيل. ووفــق صحيفــة “تايمــز” البريطانيــة، فإن 

الطائرتيــن المســّيرتين اللتيــن ســقطتا فــي بيــروت، األحــد، كانتا 
تســتهدفان تجهيــزات إيرانيــة تســمح بصناعــة نــوع مــن الوقــود 

الضروري إلنتاج صواريخ موّجهة.

ظريف يتحدث للصحافيين بعد منتدى العالم اإلسالمي بكوااللمبور

إيران نقلت معدات صاروخية إلى لبنان بعد ضربات إسرائيلية.

مجــددا.. الغمــوض يلف وجهــة الناقلــة “أدريــان داريا” من شأنها التسبب بـ”خسائر بشرية فادحة” في إسرائيل
مناورة إيرانية.. المحادثات مع واشنطن “بشرط” “حزب اهلل” يطور صواريخ دقيقة بمساعدة إيران
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أقــر المشــرع البحرينــي قانــون الجمعيــات السياســية فــي عــام 2005 فــي إطــار 
المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملك، لما في ذلك من ســمات الــدول الديمقراطية 
ومالمحها المتقدمة متفوقًا على العديد من دول المنطقة التي مازالت الجماعات 
السياسية فيها وفي مجتمعها المدني تعمل دون غطاء أو مظلة قانونية، وهكذا 
أضحــت البحريــن رائدة من رواد المنطقة فــي تمكين المجتمع المدني من العمل 

والمشاركة في صنع القرار السياسي.
فــي الواقــع المثالــي تعتبــر الجمعيــات واألحــزاب السياســية بيئــة خصبــة للعمل 
السياســي مــن حيــث تالقــي األفــكار والخبــرات والنقاشــات المثمــرة والبنــاءة 
لجلســات العصــف الذهنــي التي من المفترض أن تثمر مخرجات وكوادر تســاهم 
فــي تحســين وتطويــر األوضــاع للوصــول إلــى الهــدف األول لــكل دولــة تنتمــي 

للمجتمع السياسي الدولي أال وهو حماية مصالحها القومية. 
على ضوء ذلك اشــترط قانون الجمعيات السياســية لمملكة البحرين أن ال يكون 
تأســيس الجمعية مبنيا على أســاس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي، ذلك 
أن جوهر العمل السياســي يســتند للمواطنة كوعاء جامع لكل البحرينيين بغض 

النظر عن انتماءاتهم الفرعية، كما أن درء الفتن والتشرذم غاية.
لكــن وبعــد مــا يقــارب مــن 14 عامًا مــن العمــل بقانــون الجمعيات السياســية في 
البحريــن لــم ألمــس نتاجــا مــن عمــل الجمعيات السياســية، ومــا كان مــن المؤمل 
أن تؤديــه، ذلــك أن منهــا مــن تســتر ليمــد مطيــة الغــدر فــي خاصرة الوطــن عمالً 

بأجندات خارجية وأهداف ومآرب شخصية.
وكان هنــاك مــن لــم يســتوعب الديمقراطيــة الصحيحــة التــي تكفــل المعارضــة 
البناءة الهادفة التي تسعى للحوار والنقاش في سبيل تصحيح األخطاء فسعى 
لتحشــيد والتغرير بالمواطنين في جمعيات كان شــغلها الشاغل المعارضة لهدف 
تأســيس ثقافــة االختــالف والنقــد الســلبي، كمــا لــم تغب عــن المشــهد الجمعيات 
السياســية ذات الصبغة الدينية التي ســعت ألن تكرس مكانتها الدينية لتحقيق 

مكتسبات سياسية. 
ال أســعى هنــا لكيــل االتهامــات أو أن أدعو الشــباب للعزوف عن العمل السياســي 
ضمــن الجمعيــات السياســية، لكــن قبــل االنضمــام أليــة جمعيــة سياســية يجــب 
التمعــن فــي سياســاتها المعلنــة وغيــر المعلنة مــن خالل تتبــع مواقفهــا وبياناتها 
الســابقة وقراءة الســير الذاتية ألهم رموزها ومؤسســيها، فاالنضواء تحت لواء 
الجمعيــات السياســية ليــس شــرطا أساســيا للعمــل السياســي إذا مــا كان الهــدف 

األول خدمة الوطن.

هل التحزب ضرورة للعمل السياسي؟

معاٍن من الهجرة النبوية
نســتقبل قريبــا جــدا العــام الهجــري 1441هـــ الــذي ُيصــادف األول من محــرم الحرام، 
ُوتخلــد بدايتــه هجــرة رســول هللا صلــى هللا عليــه وآله وســلم مــن مكــة المكرمة إلى 
المدينــة المنــورة، ومــع هــذا التقويــم الــذي أقــر فــي 20 جمادى اآلخــرة عــام 17هـ بدأ 
توثيــق جميــع األحــداث التــي حصلت تالًيا، وتــم اختيار الهجرة النبويــة كبداية للعام 
الهجــري ألن هجــرة النبــي صلى هللا عليه وآله وســلم الحدث األهم الذي ترك بصمات 

على تاريخنا.
إن هجرة رســول هللا صلى هللا عليه وآله وســلم والمســلمين إلى المدينة ال تعني أن 
الهجــرة حــدث مكانــي، وال ذهــاب المهاجرين إليها يعني خوفا مــن جبروت قريش أو 
هرًبــا مــن العــذاب، وال ُتمثــل الهجرة ضعًفا، إنمــا كانت الهجرة عنــوان قوتهم وإضافة 
ُمميــزة لدينهــم وإيمانهــم، ومن أجل الحفــاظ عليهم ألنهم بذرة تكويــن الدين وتعزيز 
جذوره في أرض المدينة، وعندما وصل النبي صلى هللا عليه وآله وسلم والمسلمون 

أرض المدينة استقبلهم األنصار بحٍب وحفاوٍة وشوٍق.
واتســمت تلــك الهجــرة بالكثيــر مــن التضحيات واأللم، بتــرك الوطن واألهــل وما كان 
يملكــه صلــى هللا عليــه وآله وســلم والمهاجــرون، وفي الثقة بالله في أشــد المحن بما 

القوه من قومهم من األذى، فكان رسول هللا والمهاجرون يحنون إلى مكة ويشتاقون 
إلى العودة، ألن ُحب الوطن فطرة إنسانية ومن اإليمان، ولما عاد صلى هللا عليه وآله 
وســلم والمســلمون إلــى مكــة فاتحيــن منتصرين لــم ينتقم النبي صلــى هللا عليه وآله 
وســلم ولــم يثــأر مــن أحــد، فعفا عنهم وتســامح معهــم، وعاملهــم جميًعا مــع اختالف 
دياناتهــم بــكل ُحب ومــودة، فالُحب والتســامح والتعايش مع اآلخر مــن أقوى دعائم 

بناء األمة.
وفــي هــذه الذكــرى العديــد مــن المعالم، ومــن بينها أنها هجــرة من الباطــل إلى الحق، 
وأنها عبدت طريق التآلف والتعاضد بين المسلم وأخيه المسلم، وبين المسلم واآلخر 
مــن الديانــات األخــرى، وبــذا أصبــح اإلســالم القدوة الحســنة فــي األخــالق والتعامل 
الحســن مع اآلخرين، ففي المدينة تم وضع مداميك الدولة الجديدة، وســنت الكثير 
من المبادئ السياسية واالجتماعية واالقتصادية والحقوقية لإلنسان بما يتوافق مع 
شــريعة اإلســالم، وتم ترســيخ دعائم الدولة اإلسالمية ووحدت األمة من غير تفرقة، 

فاتحدت الصفوف والكلمة وزادت القوة والتماسك.
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احترموا ميول الطفل 
الذي يقرأ

كتــاب  عــن  للبحــث  مكتبــة  دخلــت 
أعجبني، وبينما كنت أطوف وأحدق 
فــي الرفوف شــاهدت طفــال، “8 أو 9 
ســنوات”، وكان يبــدو عليــه االنزعاج 
بخصــوص  قريبــه  أو  شــقيقه  مــن 
القصــة التــي اختارهــا لــه، وكان ذلك 
واضحــا مــن حركاتــه، فشــقيقه كان 
علــى  ويرغمــه  عشــوائيا  لــه  يختــار 
اقتنــاء القصــة، والطفــل كان يرفــض 
عــدم  علــى  تــدل  بحــركات  ويقــوم 
رضــاه مــن اختيار اآلخريــن ما يجب 
أن يقــرأه ويطالعــه، ســمحت لنفســي 
اتركــه  لشــقيقه  وقلــت  بالتدخــل 
يختار مــا يحب من قصص األطفال، 
فقــد تكــون عنــده ميــول لنــوع معين 

مــن القصــص، ابتســم شــقيقه وقــال 
“مشكلته ما يعرف شيبي، يقول يبي 
قصــة وليــن يبتــه المكتبــة مــا يعــرف 

يختار”.
يتصفــح  لوحــده  اتركــه  لــه،  قلــت 
القصــص والكتــب ويقلبهــا وبالتأكيد 
وبالفعــل  اختيــاره،  ستشــرق شــمس 
لوحــده وتنحــى جانبــا وأخــذ  تركــه 
الطفــل يبعثــر القصــص ويغــوص في 
بطونهــا، حــر وحيــد دون تدخــل مــن 
أحــد، وهــذا مــا يجب أن يكــون، فمن 
الطفــل  رغبــة  فــي  التدخــل  الخطــأ 
وميوله عندما تشعر بأن لديه موهبة 
الكبيــر  الروســي  فالكاتــب  القــراءة، 
مكســيم غوركــي لــم يكتــف بتوجيــه 

الكتــاب الذيــن يكتبــون لألطفــال بــل 
التفت إلى األطفال أنفســهم وســألهم 
رأيهــم فيمــا يجــب أن يكتــب، ففــي 
صحــف  نشــرت   1933 عــام  صيــف 
االتحاد السوفيتي كلها تقريبا رسالة 
وجههــا مكســيم غوركــي إلــى تالميذ 
المــدارس والــرواد، طلــب فيهــا منهم 
أن يكتبــوا إليــه عمــا ينتظرونــه مــن 
لنشــر أدب األطفــال  الــدار الجديــدة 
وعــن  قراءتــه  فــي  يرغبــون  وعمــا 
االطــالع  يفضلــون  التــي  الكتــب 
عليهــا، فتدفقت الــردود على الكاتب 
آالف  البــالد،  أصقــاع  مختلــف  مــن 
الرســائل خربشــها أطفال على أوراق 
انتزعوهــا مــن كراريســهم ووقعوهــا 

بأســمائهم، أو كتبوهــا بعنايــة فائقــة 
بعد المســودة، وأرفــق بعض األطفال 
رســائلهم بحكايــات ألفوهــا أو أشــعار 
أو  خططوهــا  رســوم  أو  نظموهــا 
البعــض  وســجل  الخاصــة،  صورهــم 

قائمة باألفالم التي شاهدها.
إن أولئــك الذين يفهمون روح الطفل 
الرســائل  هــذه  قــراءة  عنــد  ســيرون 
غريــب  حــد  إلــى  تعكــس  أنهــا  فــورا 
القــراء الصغــار، وســيجدون  نفســية 
أنــه ال مــكان فــي تلــك الرســائل لذلك 
رســائل  فــي  نعهــده  الــذي  النفــاق 
صراحــة  ســيجدون  بــل  الراشــدين، 
تســاعدهم على فهم جمهور األطفال 

القراء وأذواقهم واهتماماتهم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

استخدام الذكاء االصطناعي 
في اللوحات الفنية

توسع العلماء في طريقة استخدام الذكاء االصطناعي في مجاالت عدة وصوال إلى 
األعمــال الفنيــة، فلم يعد الــذكاء االصطناعي حصرًا على مجــال معين من المجاالت، 
بــل توســع وأصبــح ســريعًا فــي عصرنــا هــذا، فهــو يتوســع بشــكل مســتمر ومتســارع، 
حيــث نــرى مــا تم نشــره في أكتوبر 2018 عن اللوحة التي تــم بيعها في مزاد معرض 
“كريســتي” في نيويورك، تم بيع اللوحة بما يقارب نصف مليون دوالر، وتم شــراؤها 
من قبل مشتر مجهول كان يشارك في المزاد عبر الهاتف، ويكمن السر في اللوحة في 
أنهــا لوحة تم رســمها باســتخدام الــذكاء االصطناعي، ما جعلهــا أول قطعة فنية للفن 

المرسوم بالذكاء االصطناعي تدخل ضمن مزادات فنية كبرى.
فقد نجح فريق “أوبفيوس” في كســر قاعدة احتكار اإلنســان للرســم، بعد االســتعانة 
بالــذكاء االصطناعــي للقيام بذلك عبــر لوحة “بورتريه إدموند بيالمي”. تصور اللوحة 
رجــال ســمينا بعــض الشــيء يرتــدي معطفــًا داكنــًا بياقة بيضــاء، وتم تشــويش معالم 
وجه صاحب البورتريه المبتكر، وتحتوي اللوحة في األسفل معادلة رياضية بدال من 
توقيــع الفنــان الــذي يكون عادة في أســفل اللوحة، تم طباعة اللوحــة على قطعة من 

القماش بإطار مذهب.
وأشرفت على تنفيذ هذه اللوحة مجموعة “أوبفيوس” الفنية في باريس، باستخدام 
خوارزميــة ومجموعــة بيانــات مؤلفــة مــن 15 ألــف لوحــة ُرســمت بيــن القرنيــن الـ 14 
والـــ 20، واعتمــدت علــى شــبكة توليد فقط، ما أدى إلى إنتــاج لوحات فنية ال تتبع أي 
مــن األســاليب الفنيــة المعروفــة، وفعلوا ذلك من خــالل االبتعاد عن األســاليب الفنية 

التقليدية واالتجاه نحو تصنيف األعمال الفنية.
يشــّبه “بييــر فوتــرل” عضــو جمعيــة “أوبفيوس” اللوحــات المصنوعة بواســطة الذكاء 
عشــر،  التاســع  القــرن  مــن  الخمســينات  فــي  الفوتوغرافــي  بالتصويــر  االصطناعــي 
وجلبــت اللوحــة قدرًا كبيرًا من اهتمام وســائل اإلعالم حــول دور الذكاء االصطناعي 
فــي مســتقبل الفــن، فمــن المتوقــع أن الــذكاء االصطناعــي ســيكون واحــدا مــن عــدة 

تكنولوجيات لها تأثير على سوق الفن في المستقبل.
ويؤكــد رســامو هــذا النــوع من الرســم أنهــم فنانــون بنوع مختلف عن ريشــة الرســم، 
ريشــتهم هــي خوارزميــة يطورونها عبر جهــاز الكمبيوتر، وعلى الرغــم من ذلك إال أن 
هناك العديد من االنتقادات التي حصل عليها الرسم عبر الذكاء االصطناعي ولعل أبرز 
تلك االنتقادات تعليق الرسام روبيرت بريستجياكومو “هناك على الدوام إحساس ما 
خلــف اللوحــة، ســواء كان غضبــا أو اشــتياقا أو رغبة، لكــن تعبير الــذكاء االصطناعي 
يتحــدث عــن نفســه، فهــو اصطناعــي”، ويبقى الســؤال هل الــذكاء االصطناعــي يهدد 

الفنانين ويجعل مستقبل اإلبداع في أيدي اآلالت؟
ال يــزال الباحثــون يشــكون مــن أن اللوحــات التــي ينتجهــا الــذكاء االصطناعي يمكن 
اعتبارهــا فنــًا، ولعل إحدى طرق االختبار لتحديد مســمى لوحات الذكاء االصطناعي 
هــو إجــراء اختبــار بصــري، لعــرض اللوحــات الخوارزميــة علــى نقــاد فنييــن، وعــرض 
لوحات أخرى للنقاد مرسومة بأيدي فنانين، ثم سؤال النقاد إذا كان بإمكانهم معرفة 

الفرق بين اللوحات.

د. جاسم حاجي

30 أغسطس 2019 الجمعة
29 ذو الحجة 1440

بدور عدنان

خالل تواجدي في إسطنبول تشكلت لدي انطباعات إيجابية وأخرى سلبية، ولو 
أردنــا الحديــث عــن اإليجابيات ســنقول إنها وجهــة جميلة تســتحق أن يقصدها 
الــزوار، إنمــا مــن جهــة أخــرى وجدت فيهــا ما يعكــر صفو هــذه األجــواء الممتعة 
والمناظــر الرائعــة، وفــي مقدمة العوامل ســلوكيات بعض األفــراد وحقدهم على 
العــرب، صفــات قــد ينفــر منها الســائح وربمــا تجعله يفكر مــرارًا وتكــرارًا قبل أن 
يعاود الزيارة مرة أخرى، بالتأكيد ال تمثل هذه الصفات بالضرورة أخالق الشعب 
التركي برمته، وال ينبغي تعميمها، كما أننا ال نستطيع أن نعمم حسن خلق البعض 

على سائر شعوب تلك الدول.
ويبدو أن هذه السلوكيات تترسخ في عقول أبنائهم – بحسب ما يقال وينشر - 

من بعض المناهج الدراسية المليئة بالضغينة واألوهام تجاه العرب.
ومعلوم ما قام به ســالفًا أتاتورك عندما أقر الحروف األبجدية الالتينية بدال من 
لغــة القــرآن، ووضع مناهج دراســية جديــدة، فأفكار أتاتورك انعكســت على هذه 
المناهــج، وكتــب التاريــخ التركي صــورت العرب على أنهم “قبائــل رعوية تعيش 
علــى الحــروب واالقتتــال والســلب والنهــب والســبي منــذ ألفــي عــام”! واختلقت 
بعــض المناهــج بطــوالت زائفة لقبائــل األناضول، من دون االســتناد إلــى الوثائق 

أو المصادر التاريخية. 
هذه االنطباعات قد يختلف البعض معي فيها، إذ يرى لدوافع أخرى أن حسنات 
بعضهــم إن وجــدت فهــي مغمورة في بحور ســيئاتهم، بينما يذهب البعض اآلخر 
إلى خالف ذلك ويرى أن سيئات بعضهم مغمورة في بحور حسناتهم، وبين هذا 
اِميَن لِلَِّه ُشــَهَداَء  َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ وذاك، أذكركم بقول هللا عز وجل: “َيا َأيُّ
ْقــَوٰىۖ   ُكــْم َشــَنآُن َقــْوٍم َعَلــٰى َأالَّ َتْعِدُلــواۚ  اْعِدُلــوا ُهــَو َأْقــَرُب لِلتَّ ِباْلِقْســِطۖ  َواَل َيْجِرَمنَّ

ُقوا اللََّه ۚ ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن”. َواتَّ

انطباعات عن رحلتي إلى تركيا

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com



أكد الرئيس الجديد لنادي االتفاق فوزي الدرازي أن الهدف األساســي لترشــحه لمنصب 
الرئاســة هــو مواصلــة مســيرة اإلدارات الســابقة للنــادي والتــي كان مــن أبرزهــا الفتــرة 
المتميــزة للرئيــس الســابق أحمــد مــرزوق وتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات والمكتســبات 

الرياضية واإلدارية واالستثمارية.

تولــى  أن  لــه  ســبق  الــذي  الــدرازي  وقــال 
عهــد  فــي  النــادي  إدارة  مجلــس  عضويــة 
بمنتصــف  الــدرازي  كاظــم  ســيد  الرئيــس 
التســعينات لـــ “البــاد ســبورت” أن الهــدف 
األساســي بالنسبة له هو االرتقاء بفرق كرة 

اليــد وكــرة القــدم وكــرة الطاولــة وتحقيــق 
افضــل النتائــج والمســتويات خصوصا وأن 
قريــة الــدراز تزخــر بالعديــد مــن المواهــب 
الكثافــة  ظــل  فــي  والمتميــزة  الواعــدة 

السكانية التي تتمتع بها.

وأضــاف الــدرازي أن الهــدف الثانــي يتمثــل 
فــي تعزيــز المــوارد الماليــة الذاتيــة للنــادي 
والعمــل علــى تنفيــذ سلســلة مــن المشــاريع 
يملكهــا  التــي  األرض  بقطعــة  االســتثمارية 
النــادي والتــي تنقســم إلــى قســمين وذلــك 
بالبحث عن أحد المســتثمرين وفق اللوائح 
والقوانيــن المنصوص عليهــا من قبل وزارة 

شئون الشباب والرياضة.
وأوضــح بأن النادي يعاني من العجز المالي 
والــذي يصــل قرابــة 56 ألــف دينــار وهــو ما 
مصــادر  بإيجــاد  العجــز  تغطيــة  يســتدعي 
الميزانيــة  إلــى  باإلضافــة  جديــدة  ماليــة 

بالمبــادرة  مشــيدا  الــوزارة،  مــن  المقدمــة 
التــي طرحهــا ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
لألعمــال  الملــك  جالــة  ممثــل  خليفــة  آل 
الخيرية وشــئون الشــباب، رئيــس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة، بدفع مستحقات 
الاعبيــن والمدربيــن واإلدارييــن من خال 
االتفاقيــة التي تم ابرامهــا مع بنك البحرين 

للتنمية.
وعبــر الــدرازي عــن أملــه فــي تحقيــق آمال 
وتطلعــات منتســبي النــادي واالرتقــاء بهــذا 
الكيان مشــيدا بالجهود التــي بذلتها اإلدارة 

السابقة برئاسة أحمد مرزوق.

Sports
@albiladpress.com

شــارك رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
آل خليفــة أمــس الخميــس فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لالتحــاد الدولــي 
بالعاصمة الصينية بكين وذلك وسط مشاركة واسعة ومميزة من االتحادات 
فــي مختلــف دول العالــم وبلــغ عددهــا 157 اتحاًد مــن بينها االتحــاد البحريني 

لكرة السلة.

وجــرى في اجتماع الجمعية العمومية 
باألمــس تعييــن رئيــس جديــد لاتحاد 
مــن   Hamani Niang وهــو  الدولــي 
جمهوريــة مالي كــون الرئيــس الجديد 
للســنوات األربع القادمــة البد أن يكون 
مــن مبــدأ  انطاقــًا  افريقيــا  قــارة  مــن 
رئاســة  فــي  القــارات  بيــن  المــداورة 
االتحــاد الدولــي، وكذلــك تمــت إعــادة 
الســيد  الحالــي  العــام  األميــن  تعييــن 
Andres ليواصــل تولــي مهــام األمانــة 
العامة لاتحاد الدولي للســنوات األربع 
القادمــة، وكذلــك إعــادة تعييــن األمين 
المالي لاتحاد الدولي وهو من ألمانيا، 
وتم انتخاب اللجنة التنفيذية المكونة 
من االتحادات القارية الخمسة ويتمثل 
فيهــا رئيس كل اتحاد قاري، وأيضًا تم 

اختيار أعضاء بعض اللجان األخرى.
وقــدم األميــن العــام لاتحــاد الدولــي 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  خــال 
اإلداري  التقريريــن  عــن  كامــاً  شــرحًا 

الخاصــة  واالســتراتيجية  والمالــي، 
تحــدث  وكذلــك  الدولــي  باالتحــاد 
اللعبــة،  بتطويــر  يتعلــق  مــا  كل  عــن 
وتنــاول الخطــط المســتقبلية لاتحــاد 
نظــام  شــرح  إذ  القادمــة  والبطــوالت 
المســابقات الجديــد والــذي ســيتم فيه 
إلــى  التقليديــة  األمــور  مــن  الخــروج 
مسابقات ذات أنظمة جديدة ليتم فيها 
ضمــان المنافســة والتســويق بالصــورة 

المطلوبة وكذلك مستوى اإلثارة.
وعقــد ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
جانبيــة  اجتماعــات  عــدة  خليفــة  آل 
لتبــادل الخبــرات مع بعضًا من رؤســاء 
االتحادات المشــاركين فــي الكونغرس 

الدولي.
وأعــرب ســموه عــن ثقتــه الكاملــة فــي 
الدولــي  لاتحــاد  الجديــد  الرئيــس 
فــي  األمثــل  بالنحــو  االتحــاد  لقيــادة 
الســنوات األربع القادمة، مؤكدًا إن من 
يصــل لهــذا المنصب البــد أن يكون من 

أصحــاب الخبرة والتمــرس في مجال 
كرة الســلة وبالتالي سيقودها للطريق 

األمثل إن شاء هللا.
وبارك ســموه لـ Niang ترأســه لاتحاد 
الدولــي وكذلك لألمين العــام واألمين 
المالــي لمواصلــة مهام عملهــم، مضيفًا 
أن  ونأمــل  لهــم  التوفيــق  “نتمنــى 
يتخذوا خطوات إيجابية نحو تطوير 
اللعبة من خال دعم كل مايتعلق بها، 
كون كرة الســلة باتت اآلن واحدة من 
أكثــر الرياضــات متابعة على مســتوى 
العالم وبالتالي البد أن يطالها التطوير 
على الدوام، كما نشكر الرئيس السابق 

 Horacio الســلة  الدولــي  لاتحــاد 
Muratore علــى ماقدمــه طيلــة فتــرة 

عمله”.
وقــال ســموه أيضــًا “نحن فــي االتحاد 
أيدينــا  نمــد  الســلة  لكــرة  البحرينــي 
للتعــاون مــع االتحــاد الدولــي الجديــد 
مــن خــال االتحــاد اآلســيوي، مثلمــا 
كنا مع االتحاد الســابق، إذ نحن كذلك 
ألعلــى  والوصــول  التطويــر  ننشــد 
المراتــب، وأبوابنــا دائمــًا مفتوحة ألي 
مجــال للتعــاون الخارجــي مــن شــأنه 
أن يفيــد لعبــة كــرة الســلة فــي مملكــة 

البحرين”.

اتحاد السلة

ــد ــديـ ــجـ ــي الـ ــ ــ ــدول ــ ــ ــاد ال ــ ــ ــح ــ ــ ــع االت ــ ــد الــــتــــعــــاون مـ ــ “الــــســــلــــة” يـــمـــد يـ

سمو الشيخ عيسى بن علي ُيشارك بكونغرس “الفيبا”

من مشاركة سمو الشيخ عيسى بن علي في الكونغرس

حلــة جديدة لبرنامج الاعبين الصغار 
باألولمبيــاد الخــاص البحرينــي، وفــق 
الشعار المشهور لهذا البرنامج العالمي 
اإلنســاني “دعني أفوز فإن لم أســتطع 
دعنــي أكــون شــجاًعا فــي المحاولــة”، 
ذوي  األطفــال  يســتهدف  والــذي 
اإلعاقــة الذهنيــة مــن ســنتين ونصــف 
إلى 7 سنوات لتعريفهم بعالم الرياضة 

ومساندتهم في عملية االندماج.
وأعلنــت منســق لجنــة الاعبين صغار 
الســن مــارخ أكبر شــفيعي عــن طموح 
تأهيــل  فــي  الصغــار  الاعبيــن  لجنــة 
الاعبيــن  مــن  مؤهــل  جديــد  جيــل 
األبطــال باألولمبياد الخاص البحريني 
لرفع اسم المملكة من خال المشاركة 

في البطوالت اإلقليمية والعالمية.

برنامج الصغار 
14باألولمبياد الخاص

قــدم نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم للشــؤون الفنية الشــيخ خالد بن 
ســلمان آل خليفــة، خالــص التهانــي والتبريــكات إلــى ممثــل جاللــة الملــك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفة، بمناســبة تأهل العب منتخبنــا الوطني األول لكرة القدم 
والمحتــرف فــي صفــوف نــادي ســالفيا بــراغ التشــيكي رفقــة ناديــه إلــى مرحلــة 

المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي 2019/2020.

وهنأ خالد بن ســلمان، سمو الشيخ ناصر 
اإلنجــاز  بمناســبة  آل خليفــة،  بــن حمــد 
التاريخــي باعتبــار عبــدهللا يوســف أول 
العــب خليجــي ســيحصل علــى فرصــة 
اللعــب فــي المســابقة األوروبيــة الكبيرة 

والعريقة )دوري أبطال أوروبا(.
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  نائــب  وأكــد 
لكــرة القــدم للشــؤون الفنيــة أن وصــول 
الاعــب المحترف عبدهللا يوســف رفقة 
يعــد  أوروبــا  أبطــال  دوري  إلــى  ناديــه 

أحــد المنجــزات المتعــددة التــي يحققها 
رياضيــو البحرين فــي مختلف المحافل، 
منوهــا فــي هــذا الصــدد بالدعــم الكبيــر 
للرياضــة البحرينيــة عمومــا وكــرة القدم 
قبــل ســمو  مــن  الخصــوص  علــى وجــه 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وقــال إن دعــم ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
والرياضييــن  للشــباب  خليفــة  آل  حمــد 
البحرينييــن محــل فخــر واعتــزاز؛ كــون 
ســموه ملهما للشباب والرياضيين بفضل 

اإلنجــازات العديــدة التــي حققها ســموه 
على جميع األصعــدة وخاصة الرياضية، 
والتــي تبوأت من خالها مملكة البحرين 

مكانة ريادية في الساحة العالمية.
وأشــار إلى أن ما تحقــق لاعب منتخبنا 
إنجــاز  مــن  يوســف  عبــدهللا  الوطنــي 
خــاص اســتلهمه الاعــب وجميــع أســرة 
كــرة القــدم البحرينيــة ممــا حققه ســموه 
للرياضــة  وإنجــازات  مكتســبات  مــن 
مثــاال  ســموه  شــكل  إذ  البحرينيــة، 
التميــز  إلــى  الســاعي  المثابــر  للرياضــي 
دائما والوصول إلى المرحلة االحترافية 

واالرتقاء بالرياضة البحرينية.
وأوضــح أن دعــم واهتمام ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد ونظرتة الثاقبة لاحتراف 
كان لهــا أبلــغ األثــر فــي احتــراف العبينــا 
بالخارج، مشــيرا إلــى الفخر بوجود عدد 

أنديــة  فــي  المحترفيــن  الاعبيــن  مــن 
كرويــة خــارج المملكــة يتقدمهــم العــب 
عبــدهللا  التشــيكي  بــراغ  ســافيا  نــادي 

يوسف.

خالــد  الشــيخ  أكــد  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
بــن ســلمان أن االتحــاد البحرينــي لكــرة 
إدارة  مجلــس  رئيــس  برئاســة  القــدم 
آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  االتحــاد 

مــن  المختلفــة  جهــوده  ســخر  خليفــة 
أجــل إنجــاح وتســهيل عمليــة احتــراف 
الاعبيــن بالخــارج؛ وذلــك بالشــكل الذي 
يعــود إيجابــا علــى مســتوى كــرة القــدم 
البحرينية، مقدما في هذا الصدد شــكره 
وتقديره إلى ســعادة رئيس االتحاد على 
توجيهاتــه ودوره فــي مســاندة الاعــب 
عبدهللا يوســف بمهمتــه االحترافية عبر 
تذليــل الصعوبــات والتعــاون مــع وكيــل 
الــذي يلعبــه  بالــدور  أعمالــه؛ إيمانــا منــا 
بمســتويات  االرتقــاء  فــي  االحتــراف 
القــدم  وكــرة  الشــخصية  الاعبيــن 
التطلعــات  يعــزز  بمــا  عامــة،  البحرينيــة 
الراميــة لتنفيــذ وتفعيل توجيهات ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة فــي 
النهوض بالحركــة الرياضية وحركة كرة 

القدم في البحرين.

اتحاد الكرة

عبداهلل يوسف أول العب خليجي يشارك بـ “أبطال أوروبا”

30 أغسطس 2019 الجمعة
29 ذو الحجة 1440

حسن علي

فوزي الدرازي

56 ألــف دينـــــار العجــــــز بميزانيــــــة االتفـــــاق
الـــــــــدرازي: االرتــــقــــاء بـــالـــفـــرق الـــريـــاضـــيـــة وتـــعـــزيـــز اإليـــــــــرادات أهــــم أهـــدافـــي

... وسموه يلتقي مع رؤساء االتحادات القارية واإلقليمية



قــام رئيــس اللجنــة البارالمبيــة البحرينية الشــيخ محمــد بن دعيــج آل خليفة بزيارة لالتحــاد البحريني لرياضــة ذوي اإلعاقة؛ 
لمتابعــة اســتعدادات منتخبنــا الوطنــي لكرة الســلة على الكرســي المتحرك، الذي ســيمثل البحرين في منافســات بطولة غرب 

آسيا البارالمبية الثانية، التي تستضيفها األردن خالل الفترة من 15 وحتى 22 من سبتمبر المقبل.

البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والتقــى 
الفنــي  الجهازيــن  أفــراد  البحرينيــة 
واإلداري إضافــة إلــى العبــي المنتخــب 
البطولــة،  فــي  للمشــاركة  يســتعد  الــذي 
إذ ركــز فــي اللقــاء علــى أهميــة البطولــة 
فــي  اللجنــة  خطــط  ضمــن  تأتــي  التــي 

رفــع عــدد المشــاركات الخارجيــة لــذوي 
العزيمــة وذلــك لتحقيق رؤيتهــا في رفع 
اســم مملكــة البحريــن وعلمهــا عاليــا في 

مختلف المحافل الرياضية.
واطلــع الشــيخ محمــد بــن دعيــج علــى 
المنتخبــات  إعــداد  برنامــج  تفاصيــل 

المشــاركة في البطولة، إذ سيشارك فيها 
كل مــن منتخــب ألعاب القــوى ومنتخب 
البوتشــي بجانــب منتخــب كــرة الســلة، 
الدعــم  أشــكال  تقديــم مختلــف  مؤكــًدا 
لجميــع المنتخبــات، ومنوًهــا إلــى أهمية 
التمثيــل المشــرف للمملكــة، خصوًصا أن 

الالعبيــن المشــاركين يتمتعــون بالخبرة 
الكافية وبسجل حافل من اإلنجازات.

البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  وأوضــح 
علــى  اللجنــة  حــرص  مــدى  البحرينيــة 
متابعة احتياجات المنتخبات المشــاركة 
لمشــاركة  المثاليــة  األجــواء  وتهيئــة 
إيجابية في هذه البطولة، وأشــاد بالدور 
الكبيــر الذي يقــوم به االتحــاد البحريني 
لرياضة ذوي اإلعاقة في رعاية وتطوير 

رياضة ذوي العزيمة.

منتخب سلة الكراسي المتحركة يواصل تدريباته

باشــرت األمانة العامة للمجلس األعلى للشــباب والرياضة تنفيذ توجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتواصل مع مختلف المؤسسات 
الرسمية في مملكة البحرين؛ لتنفيذ توصيات لجنة دراسة أسباب ظاهرة الوفيات في المماشي الرياضية والعمل على 
إزالة األسباب التي يمكن أن تؤدي لهذه الظاهرة، بعد قرار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتشكيل لجنة لدراسة 

هذه الظاهرة بعد أن شهدت المملكة حاالت متعددة للوفيات بسبب ممارسة الرياضة.

وعملــت لجنــة الدراســة علــى متابعــة 
توجيهات ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة وحرصــت علــى المتابعة مع 
الجهات المختصة، إذ رفعت توصياتها 

والرياضــة؛  للشــباب  األعلــى  للمجلــس 
مــن أجل البدء الفوري في أقرب وقت 
لتنفيــذ التوصيــات التــي من شــأنها أن 
تســاهم فــي وضــع حــد الســتمرار هذه 

الحــاالت وضمــان الحفــاظ علــى حيــاة 
المواطنين والمقيمين أثناء ممارستهم 

لألنشطة الرياضة.
للمجلــس األعلــى  العــام  وأكــد األميــن 

ســلمان  الشــيخ  والرياضــة  للشــباب 
المجلــس  أن  خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن 
حريــص علــى تهيئــة األجــواء المثالية 
لجميع المواطنين والمقيمين لممارســة 
الرياضــة فــي األماكــن العامــة وتوفيــر 
المنــاخ المناســب لهــم، مشــيًرا إلــى أن 
المجلــس األعلــى حريــص علــى إيجــاد 
الحلول المالئمة للمحافظة على أرواح 

المواطنين والمقيمين في المملكة.
وعبــر الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم عن 
شــكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة على التفاعل السريع 
الــذي أبداه ســموه مــع التوصيات التي 

خرجت بها لجنة الدراسة.
وأثنى الشــيخ ســلمان بن إبراهيم على 
الجهــود التــي بذلــت مــن أعضــاء لجنة 
دراســة أســباب الوفيات في المماشــي 
لهــذه  الوصــول  أجــل  مــن  الرياضيــة 
علــى  شــكره  عــن  معرًبــا  التوصيــات، 
تعــاون الجهــات الرســمية مــع المجلس 

األعلى للشباب والرياضة.

المجلس األعلى للشباب والرياضة

ــن حــمــد ــ ــر بـ ــ ــاص ــ ــى يـــبـــاشـــر تـــنـــفـــيـــذ تـــوجـــيـــهـــات ن ــ ــلـ ــ ــلـــس األعـ ــجـ ــمـ الـ

الرياضــــة ليســـت سبًبـــا مباشــًرا للوفيــــات

سلمان بن إبراهيم

جانب من الختام والتتويج

االتحاد العربي للريشة

تربعــت المملكــة األردنيــة الهاشــمية على عــرش البطولة العربية الثانية للناشــئين 
العــام  الترتيــب  جــدول  تصــدرت  بعدمــا  عامــا  و17   15 تحــت  الطائــرة  للريشــة 
للميداليــات الملونــة فــي البطولــة التي اختتمت علــى أرضها يــوم االثنين الماضي 
على صالة األمير حمزة بن الحســين بمدينة الشــباب الرياضية تحت رعاية كريمة 
من نائب رئيس الدولة لشؤون مجلس الوزراء سامي كمال الداود وبحضور عدد 

من كبار القيادات وممثلي االتحاد اآلسيوي والعربي للريشة الطائرة.

ميداليــة   13 األردن  وحصــدت 
متنوعة من بينها 5 ميداليات ذهبية 

و3 ميداليات فضية و5 برونزيات.
وأعقــب ذلــك كلمــة لرئيــس االتحــاد 
سوســن  الطائــرة  للريشــة  العربــي 
بالحضــور،  فيهــا  رحبــت  تقــوي 
بهــذا  الكبيــر  اعتزازهــا  عــن  معربــة 

إلــى  يهــدف  الــذي  العربــي  التجمــع 
تفعيــل العمــل العربــي المشــترك في 
المجــال الرياضي، وتحقيق التقارب 
واأللفــة والمحبة بين شــبابنا العربي 
النهــوض  فــي  الفاعلــة  والمســاهمة 
أعلــى  إلــى  بهــا  والوصــول  باللعبــة 

المستويات.

األردن بطل عربية الناشئين للريشة حســـن: رايمونــد ليس للتجربــة
ــم بـــالـــتـــدريـــبـــات ــظـ ــتـ ــور وصـــــل وانـ ــسـ ــنـ ــرة الـ ــ ــائ ــ مـــحـــتـــرف ط

وصــل إلــى البــالد مســاء أمــس األول األربعاء المحتــرف الكندي بصفــوف الفريق 
األول للكرة الطائرة بالنادي األهلي رايموند؛ لينتظم مع كتيبة النســور اســتعدادا 

للموسم الرياضي المقبل 2019 -  2020 بعد التعاقد معه أخيرا.

وكان في اســتقبال رايموند لدى وصوله 
الفريــق  مديــر  الدولــي  البحريــن  مطــار 

األول عيسى حسن.
وقال حسن لـ “البالد سبورت” إن الالعب 
التدريبيــة  الحصــص  خــوض  فــي  بــدأ 
ابتــداء مــن يــوم أمس الخميــس؛ بهدف 
واإلداري  الفنــي  الجهــاز  علــى  التعــرف 
والالعبين وسرعة انسجامه مع الجميع، 
معربــا عن أمله فــي أن يحقق المحترف 
المســتوى الفنــي المنتظــر منــه؛ ليشــكل 
إضافة فنية في صفوف الفريق الساعي 
للمنافسة على البطوالت المحلية إضافة 
إلــى بطولــة األندية العربية التي ســتقام 
بمصر بشهر فبراير المقبل 2020 بصفته 

حامل لقب كأس سمو ولي العهد.
وقــال إن الالعــب لــن يخضــع للتجربــة 
علــى اإلطــالق كمــا يتم تــداول ذلــك، إذ 
إن التعاقــد معه جــاء بصورة نهائية بعد 
االطــالع علــى مســتواه الفنــي وســيرته 

الذاتيــة، مضيفا “اتفقنا معه بشــكل كلي 
لتمثيــل الفريــق في الموســم المقبل ولن 
يكــون بهــدف التجربــة لفتــرة محــددة.. 
لــم يكــن الالعــب بمســتوى  وفــي حــال 
الطمــوح الحقــا فــإن اســتبداله ســيكون 
بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  طبيعيــا  أمــرا 
للمحتــرف األوكرانــي الذي تم اســتبداله 
الفائــت  بالكولومبــي بيــزا فــي الموســم 
وهــو أمــر اعتيــادي فــي جميــع األلعــاب 

الرياضية..”.
وذكر حســن أن المشــاركة األولى لالعب 
مــن  التــي  االتحــاد  كأس  فــي  ســتكون 

المؤمل أن تنطلق بشهر أكتوبر المقبل.
يذكــر أن المحتــرف البالــغ مــن العمــر 28 
ويبلــغ   )4( بمركــز  اللعــب  يجيــد  عامــا 
طولــه 190 ســنتيمترا وســبق لــه اللعــب 
فــي الــدوري الفرنســي بينمــا كانــت آخر 
الماضييــن  الموســمين  فــي  محطاتــه 

المحترف رايموند لدى وصولهبالدوري األلماني.

15

رفــع فريــق وزارة الصحــة رصيــده إلــى 4 نقــاط إثــر فــوزه علــى فريق هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونية بـــ 5 أهداف 
دون مقابل، لكنه ودع منافســات دوري خالد بن حمد الســابع لكرة قدم الصاالت لألندية والمراكز الشــبابية ولذوي اإلعاقة 

والفتيات والوزارات والجاليات والبنوك والشركات.

وســجل األهداف: فاضــل خليل )3 و6(، 
محمــد إبراهيــم )14 و21( وعلــي أحمــد 

 .)19(
وفــي المباراة الثانيــة أنهى فريق وزارة 
المواصــالت واالتصاالت اللقاء لصالحه 
المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة  الهيئــة  أمــام 
والخدمــات الصحية بـــ 7 أهداف مقابل 
هدفين ســجلها: حسين عبدالجليل )22 
و25(،   7( مهــدي  عبــدهللا  و38(،  و35 
يونــس  ومحمــد   )17( إبراهيــم  حســن 

 .)37(
وقســا فريــق وزارة الماليــة واالقتصــاد 
الصناعــة  وزارة  فريــق  علــى  الوطنــي 
 8 بـــ  عليــه  وفــاز  والســياحة  والتجــارة 
أهداف مقابل هدفين بعد مباراة سيطر 
عليها الفريق الفائز في غالبية فتراتها.

فريقــه  إبراهيــم  محمــد  الالعــب  وقــاد 

لعبــور  العامــة  واألمانــة  العــدل  وزارة 
 3 ســجل  عندمــا  اإلعــالم  وزارة  فريــق 
أهــداف فــي اللقــاء الــذي انتهــى بفــوز 

العدل بـ 5 أهداف مقابل 4.
بيــن  ونديــة  إثــارة  المبــاراة  وشــهدت 
الفريقــان  خاللهــا  وقــدم  الجانبيــن 
مســتوى رائعا وســط حضــور جماهيري 

استمتع بمجريات المباراة.
 

مواجهتا نصف نهائي 

الوزارات

بنــاء على نتائــج اليوم األخير من الدور 
التمهيــدي لدوري الوزارات فإن المباراة 
األولــى فــي الدور نصف النهائي ســُتقام 
مســاء   7 الســاعة  فــي  الجمعــة  اليــوم 
بيــن فريــق وزارة الداخليــة وهــو حامل 

اللقــب الــذي تصــّدر المجموعــة األولــى 
 12 وجمــع  الفــرق  جميــع  علــى  بفــوزه 
نقطــة، ليالقــي فريــق هيئــة المعلومات 
والحكومــة اإللكترونية ثاني المجموعة 

الثانية بـ 6 نقاط.
وفــي المبــاراة الثانيــة مــن الــدور نصف 
المجموعــة  متصــدر  ســيلعب  النهائــي 
الثانيــة فريــق وزارة الخارجيــة برصيــد 
12 نقطــة والــذي تمكــن مــن الفــوز على 
جميع منافسيه، ضد فريق وزارة العدل 
واألمانة العامة للقضاء ثاني المجموعة 

األولى بـ 9 نقاط في الساعة 8 مساء.

عبدالرضا: نستحق التأهل

قــال مــدرب فريــق وزارة الصحة العب 
عبدالرضــا  حســين  الســابق  ســار  نــادي 

هيئــة  أمــام  قدمــه  الــذي  المســتوى  إن 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونية كان 
عليــه إظهــاره منــذ اليــوم األول، إال أن 
عــدم التمــرس فــي الصــاالت أثــر علــى 

أداء الفريق.
لســمو  شــكره  عــن  عبدالرضــا  وعّبــر 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 

بالــوزارات،  علــى تنظيــم دوري خــاص 
مشــيًدا بمســاعي وزارة شــؤون الشباب 
إظهــار  علــى  وحرصهــا  والرياضــة 
المسابقة بالشــكل الالئق الذي يستحقه 

شباب مملكة البحرين.
الــدوري  ويــرى عبدالرضــا أن اســتمرار 
ســيطّور الالعبين والمدربين وســيخلق 

تواصــل  نتيجــة  وإداريــة  فنيــة  كــوادر 
مباريات الدوري سنوًيا.

الياسي: سنصل النهائي

قال مــدرب فريق وزارة العدل واألمانة 
العامــة للقضــاء علــى الياســي أنــه كان 
واثًقا بشــكل كامل من التأهل إلى الدور 
فريــق  مواجهتــه  رغــم  النهائــي  نصــف 
وزارة اإلعالم المتحمس والمتأهب قبل 

صافرة البداية.
فريًقــا  ستشــاهدون  الياســي:  وأضــاف 
مختلًفــا فــي نصــف النهائــي أمــام فريق 
وزارة الخارجية، وسنتأهل إلى المباراة 
النهائيــة، ولــم نتحــدث قبــل اللقــاء مــع 
اإلعــالم عــن التعــادل رغــم أنــه يكفينــا 
للتأهــل، إال أنني طالبتهــم بالفوز، لكنني 
تفاجــأت مــن شــكل المباراة، فقــد كانت 
مفتوحــة، ولــم نتفــق علــى التراجــع في 
الدقائــق األخيــرة مــن الشــوط الثانــي، 
كنــا نســعى للضغــط على مرمــى حارس 

اإلعالم صالح سلمان.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

فوز شرفي لـ “الصحة”... و “العدل” يقصي “اإلعالم” ويبلغ الرباعي

فريق وزارة الصحة حقق فوزا سهال على هيئة المعلومات

رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية يتابع االستعدادات 

حسن علي
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اللجنة البارالمبية



فيرجل األفضل
تــوج المدافــع الدولــي الهولندي فيرجيل فان دايك الموســم الرائع الــذي قاد فيه فريقه 
ليفربول اإلنكليزي إلحراز لقب دوري أبطال أوروبا، بنيله جائزة االتحاد األوروبي لكرة 

القدم ألفضل العب في القارة العجوز الخميس في موناكو.

وتفــوق الهولنــدي علــى العمالقيــن األرجنتينــي 
ليونيــل ميســي )برشــلونة اإلســباني( والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو )يوفنتوس اإليطالي(.
وخلــف الهولنــدي البالــغ مــن العمــر 28 عاما نجم 
ريال مدريد اإلســباني والمنتخب الكرواتي لوكا 
مودريتــش الــذي نال الجائزة العــام الماضي بعد 
قيــادة بــالده الى نهائي كأس العالم للمرة األولى 

في تاريخها.
وأســفرت قرعــة دور المجموعــات مــن مســابقة 
دوري أبطــال أوروبــا عــن مجموعــات متوازنــة 

نســبيا، أقواهــا السادســة التــي تجمــع برشــلونة 
اإٍلســباني ببوروســيا دورتمونــد األلمانــي وإنتــر 
ميالن اإليطالي، فيما يجدد يوفنتوس اإليطالي 
الموعد مع أتلتيكو مدريد اإلسباني في الرابعة.

علــى  المــوت”  “مجموعــة  تنطبــق  أن  ويمكــن 
مــع دورتمونــد  برشــلونة  أوقعــت  إذ  السادســة، 
وإنتــر ميــالن فــي السادســة الــى جانب ســالفيا 
مــع  مدريــد  ريــال  جــاء  فيمــا  التشــيكي،  بــراغ 
باريــس ســان جرمــان الفرنســي فــي األولــى الى 
جانــب كلــوب بــروج البلجيكــي وغلطــة ســراي 

التركي.
فــي  اللقــب  حامــل  ليفربــول  القرعــة  ووضعــت 
المجموعــة الخامســة بصحبــة نابولــي اإليطالــي 
الــذي التقــاه فــي الــدور ذاتــه الموســم الماضــي، 

وتبادال الفوز بنتيجة واحدة -1صفر.
النمســوي  ســالزبورغ  أيضــا  المجموعــة  وتضــم 
وغنــك البلجيكــي، فيمــا وقــع توتنهــام وصيــف 
البطــل فــي المجموعــة الثانيــة بصحبــة عمــالق 
بافاريــا بايــرن ميونيــخ األلمانــي وأولمبياكــوس 

اليوناني وريد ستار بلغراد الصربي.

وأتلتيكــو  يوفنتــوس  بيــن  الموعــد  وســيتجدد 
فــي المجموعــة الرابعــة التــي تضــم ايضــا بايــر 
موســكو  ولوكوموتيــف  األلمانــي  ليفركــوزن 

الروسي.
وتقــام الجولــة األولــى مــن دور المجموعات في 
17 و18 ســبتمبر على أن تكون الجولة السادسة 
األخيرة في 10 و11 ديسمبر. ويقام النهائي في 

30 مايو على ملعب اتاتورك االولمبي
- القرعة:

المجموعة األولى: باريس سان جرمان الفرنسي 

وريال مدريد اإلســباني وكلوب بروج البلجيكي 
وغلطة سراي التركي

األلمانــي  ميونيــخ  بايــرن  الثانيــة:  المجموعــة 
اليونانــي  وأولمبياكــوس  اإلنكليــزي  وتوتنهــام 

وريد ستار بلغراد الصربي
المجموعــة الثالثــة: مانشســتر ســيتي اإلنكليزي 
وشــاختار دانييتســك األوكراني ودينامو زغرب 

الكرواتي وأتاالنتا اإليطالي
اإليطالــي  يوفنتــوس  الرابعــة:  المجموعــة 
ليفركــوزن  وبايــر  اإلســباني  مدريــد  وأتلتيكــو 

األلماني ولوكوموتيف موسكو الروسي
اإلنكليــزي  ليفربــول  الخامســة:  المجموعــة 
ونابولــي اإليطالي وســالزبورغ النمســوي وغنك 

البلجيكي
اإلســباني  برشــلونة  السادســة:  المجموعــة 
اإليطالــي  ميــالن  وإنتــر  دورتمونــد  وبوروســيا 

وسالفيا براغ التشيكي
المجموعــة الســابعة: زينيــت ســان بطرســبورغ 
الفرنســي  وليــون  البرتغالــي  وبنفيــكا  الروســي 

واليبزيغ األلماني
المجموعــة الثامنة: تشلســي اإلنكليزي وأياكس 
أمســتردام الهولنــدي وفالنســيا اإلســباني وليــل 

الفرنسي

دورتموند لمواصلة البداية المثالية

وكاالت

فيرجل فان دايك

يحل بوروســيا دورتموند المتصدر ضيفا على يونيون برلين الســبت في الجولة الثالثة من الدوري األلماني؛ بحثا عن تحقيق انتصاره 
الثالث على التوالي هذا الموسم.

ويعد بوروسيا دورتموند واحدا من خمسة 
فــرق، اســتطاعت أن تحقــق الفــوز في أول 

جولتين بالدوري.
ويســتضيف حامــل اللقــب بايــرن ميونــخ، 
صاحــب المركــز الســادس، فريــق ماينــز في 

اليوم ذاته.
فــرق اليبزيــج  تأمــل  الوقــت نفســه،  وفــي 
وبايــر ليفركوزن وفولفســبورج وفرايبورج، 
مواصلــة انتصاراتهم التي تحققت في أول 

جولتين.
وســيغيب ثورجــان هــازارد عــن دورتموند، 
ســيفقد  بينمــا  الفخــذ،  فــي  إصابــة  بســبب 
يونيون برلين خدمات كيفين شــلوتيربيك، 
الــذي حصــل علــى البطاقــة الحمــراء أمــام 

أوجسبورج.
وسيكون نيفين سوبوتيتش على موعد مع 
مواجهة فريقه القديم، دورتموند، الذي فاز 

معه بلقبين للدوري ولقب لكأس ألمانيا.
تعادلــه  بايــرن ميونــخ  ألقــى  ومــن جانبــه، 
فــي مباراتــه االفتتاحيــة أمــام هيرتــا برلين 
خلفــه، وذلــك بعــد أن حقق فــوزا كبيرا على 
شالكه بثالثية نظيفة، في الجولة الماضية، 

ويتوقع أن تكون مباراة ماينز سهلة.
ومــن الممكــن أن يخــوض فيليــب كوتينيــو 
وإيفــان بريســيتش، أول مبــاراة لهمــا علــى 
نيكــو  يدربــه  الــذي  ميونــخ،  بايــرن  ملعــب 

كوفاتش.
وكل أهــداف بايــرن ميونــخ الخمســة، التي 
ســجلت حتــى اآلن في الــدوري، جاءت من 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
أن  العــب  “بإمــكان  ليفاندوفســكي:  وقــال 
يفــوز بمبــاراة بمفــرده، لكننــا نفــوز باأللقاب 
بغــض  التســجيل،  دائمــا  أحــاول  كفريــق.. 

النظر عن المنافس”.

مســابقة  ليســت  “البوندســليجا  وأضــاف: 
ســهلة، يجــب أن نزيــد من ســرعتنا البدنية، 

وأن نكون دائما مستعدين”.
ويواجــه ليفركــوزن معركة صعبــة لمواصلة 
االنتصــارات، عندمــا يســتضيف هوفنهايــم 
الســبت، لكن فولفســبورج ربمــا يحقق فوزا 
جديــدا عندمــا يواجــه بادربــورن، الــذي لــم 

يحصد أي نقطة حتى اآلن.
ويلتقــي فرايبــورج مع كولــون، الذي يبحث 
عن أول نقطة له هذا الموسم، بينما شالكه، 
الفريــق الوحيــد الــذي لم يســجل أي هدف، 
ســيحاول أن يكســر هذا األمر عندما يواجه 

هيرتا برلين.
األحــد،  يــوم  تقــام  التــي  المباريــات  وفــي 
أوجســبورج،  مــع  بريمــن  فيــردر  ســيلتقي 
فورتونــا  مــع  فرانكفــورت  وآينتراخــت 

مهمة بمتناول دورتمونددوسلدورف.

وكاالت

وكاالت

أعلن مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف الخميس عن القائمة النهائية التي ســتخوض 
مواجهتــي هولنــدا وأيرلنــدا الشــمالية ضمــن تصفيــات كأس أمــم أوروبــا 2020، وكان 
يوليان دراكســلر العب باريس ســان جرمان الفرنســي، ولوروا سانيه مهاجم مانشستر 

سيتي االنجليزي أبرز الغائبين بداعي اإلصابة.

ويســتضيف منتخــب المانشــافت نظيره 
الهولندي في السادس من سبتمبر المقبل 
بعــد أن تفــوق عليه في داره بنتيجة 3-2 
يتوجــه  أن  قبــل  االولــى،  المبــاراة  فــي 
إلــى أيرلنــدا الشــمالية المتصــدرة )لعبــت 
مبــاراة اكثــر( بعد ثالثة أيــام في محاولة 

الستعادة الصدارة.
وبعــد أن تواجد كل من دراكســلر وزميله 
في سان جرمان ثيلو كهرر ضمن تشكيلة 
المنتخــب خــالل الفوزيــن علــى اســتونيا 
وبيالروســيا فــي يونيو الفائت، ســيغيب 
كل مــن العب خط الوســط والمدافع عن 
المبارتيــن المقبلتيــن بداعــي إصابة على 

مستوى القدم.
مهاجــم  فالدشــميدت  لــوكا  وتلقــى 
فرايبــورغ أول اســتدعاء إلــى المنتخــب 

األول، ليحل مكان سانيه المصاب.

وقال لوف )59 عاًما( الذي يتولى تدريب 
فريقنــا  “مــع   :2006 العــام  منــذ  المانيــا 
اليافــع، لقد اخترنا بشــكل صائب االتجاه 

الجديد الذي سنستمر فيه”.
وكانــت المانيــا قــد صعقــت العالــم حيــن 
ودعــت مونديال روســيا 2018 من الدور 
االول بعــد خســارتها المباراة األخيرة من 
دور المجموعــات أمــام كوريــا الجنوبيــة 

بنتيجة 2-0.
االكثــر  ميونيــخ  بايــرن  نــادي  وســيكون 
العبيــن  بخمســة  التشــكيلة  فــي  تمثيــال 
مقابل ثالثة لكل من بوروســيا دورتموند 

واليبزيغ.
فيما يأتي التشكيلة من 22 العبا:

- حراســة المرمــى: مانويــل نويــر )بايــرن 
شــتيغن  تيــر  اندريــه  مــارك  ميونيــخ(، 
)برشــلونة االســباني(، برنــد لينو )أرســنال 

اإلنجليزي(.
)بوروســيا  غينتــر  ماتيــاس  الدفــاع:   -
هالســتنبرغ  مارســيل  مونشــنغالدباخ(، 
ولــوكاس كلوســترمان )اليبزيــغ(، يوناش 
هكتــور )كولن(، نيكو شــولتس )بوروســيا 
دورتموند(، نيكالس شتارك )هرتا برلين(، 
نيكالس زوليــه )بايرن ميونيخ(، يوناثان 

تاه )باير ليفركوزن(.
- الوسط: يوليان براندت وماركو رويس 

غنابــري  ســيرج  درتمونــد(،  )بوروســيا 
غوريتســكا  وليــون  كيميــش  ويوشــوا 
غوندوغــان  ايلــكاي  ميونيــخ(،  )بايــرن 
طونــي  اإلنكليــزي(،  ســيتي  )مانشســتر 
كــروس )ريــال مدريــد االســباني(، ايمــري 
كاي  االيطالــي(،  )يوفنتــوس  جــان 

هافيرتس )باير ليفركوزن(
لــوكا  الهجــوم: تيمــو فيرنــر )اليبزيــغ(،   -

فالدشميدت )فرايبورغ(.

لوروا سانيه

تشكيلـــــة ألمانيـــــــا
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وكاالت وكاالتوكاالت

متعلقــة  قضيــة  فيــدرر  روجــر  تبنــى 
بالعبي التنس األقل تصنيفا، وقال إنه 
ســيحارب مــن أجــل توزيع حصــة أكبر 
مــن الجوائز المالية عليهم في بطوالت 

اتحاد الالعبين المحترفين.
المخضــرم  الالعــب السويســري  وقــال 
داميــر  البوســني  علــى  فــوزه  عقــب 
جومهــور فــي بطولة أمريــكا المفتوحة 
جوائــز  إن  و6-4  و6-3  و6-2   3-6
التصنيــف  فــي  األعلــى  الالعبيــن 
بدايــة  منــذ  تحســنت بشــكل ملحــوظ 
مســيرته، لكن الوضع ليس مشــابها في 

المراكز األدنى.
وأكد فيدرر أن ارتفاع نسبة األرباح في 
بطــوالت اتحــاد الالعبيــن المحترفيــن 
يجب أن ُتســتغل في تحسين مكافآت 
الالعبيــن الذيــن يخفقــون فــي دخــول 

القرعة الرئيسة.
وأبلغ الصحفيين ”هذا ما سنحارب من 

أجلــه.. أعــرف بطــوالت ال تعتبر جذابة 
بشكل كاف تعطي زيادة في المكافآت 

للمتأهلين للدور األول أو الثاني“.
ويحصــل الفائز فــي مســابقتي الرجال 
والســيدات في فالشــينج ميــدوز على 
3.85 مليــون دوالر. أمــا الالعــب الــذي 
يظهــر فــي الــدور األول فيحصــل علــى 
58 الــف دوالر مقارنــة بالحصــول علــى 

أربعة آالف دوالر فقط العام الماضي.
توفيــر  المهــم  مــن  إنــه  فيــدرر  وقــال 
ضمانات مالية لالعبين الواعدين لعدم 

دفعهم لالستسالم وترك اللعبة.
وتابــع الالعــب الحاصــل علــى 20 لقبــا 
”يضحــي  الكبــرى  األربــع  بالبطــوالت 
هــؤالء بكثير من الوقت والجهد بنفس 

القدر مثل الالعبين األعلى تصنيفا.
”نأمــل فــي الحصــول علــى هــذا الحــق 

خالل من خمس إلى عشر سنوات“.

يعاني المهاجم الدولي اإلسباني الفارو موراتا من التواء في مفاصل ركبته، بحسب ما 
أعلن الخميس فريقه أتلتيكو مدريد، وســيغيب على األرجح عن المباريات المقبلة في 

الليغا ولمنتخب إسبانيا مطلع سبتمبر المقبل.

وأصيــب موراتــا األربعــاء فــي التماريــن 
معتدلــة”،  “مرحلــة  فــي  التــواء  ويعانــي 
بحســب مــا أوضح فريــق العاصمــة الذي 
حقق انتصارين من مباراتين في الدوري 

المحلي.
اإلنجليــزي  تشلســي  العــب  وســيغيب 
مدريــد  وريــال  االيطالــي  ويوفنتــوس 
الســابق عن مواجهــة ايبار ضمن المرحلة 
الثالثة األحــد، ومواجهتي المنتخب ضد 
رومانيــا وجــزر فــارو في تصفيــات كاس 

أوروبا 2020 في 5 و8 سبتمبر.
ووصــل موراتــا )26 عامــا( إلــى اتلتيكــو 
فــي ينايــر الماضــي علــى ســبيل اإلعــارة 
من تشلســي، وسينتقل بشكل نهائي بعد 

انتهاء موسم 2019-2020.
“كولتشــونيروس”  اهــدى  موراتــا  وكان 

الفــوز فــي المبــاراة األولــى ضــد خيتافي 
المبــاراة  هــدف  بتســجيله  )-1صفــر( 

الوحيد.

لمواجهــة  اســتعداًدا  الخميــس،  أمــس  األخيــر،  قبــل  مرانــه  برشــلونة  خــاض 
أوساسونا، السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة لليجا.

وبحســب صحيفة “سبورت” اإلسبانية، 
فــإن فرينكــي دي يونــج، العــب وســط 
البارســا، خــاض المران بشــكل طبيعي، 
بعــد أن غــاب عن مــران األربعاء، حيث 
أصبــح جاهــًزا تماًمــا لخــوض مواجهــة 

أوساسونا.
في الســياق ذاتــه تدرب جونيور فيربو 
يكــون  لــن  أنــه  يبــدو  حيــث  منفــرًدا، 
جاهــزا للمباراة، في حين اســتمر غياب 
الثالثي ليونيل ميسي ولويس سواريز 

وعثمان ديمبلي بسبب اإلصابة.
واســتدعى إرنســتو فالفيــردي، المديــر 
الفنــي لبرشــلونة، الثالثــي إيناكــي بينا، 
وأبيــل رويــز، وأنســو فاتــي مــن فريــق 
الفريــق  مــع  للتدريــب   ”B “برشــلونة 
يــزال مراًنــا أخيــًرا غــًدا  األول، كمــا ال 

الجمعة.

يذكــر أن برشــلونة حقــق أول فــوز لــه 
فــي الجولــة الثانيــة أمام ريــال بيتيس 
بعــد الخســارة فــي الجولة األولــى أمام 

بيلباو.

فيدرر يدعم المغمورين دي يونج جاهزإصابة موراتا

وكاالت

قال مدرب ســاوثهامبتون، رالف هازنهاتل إن فريقه ســيفتقد الثالثي 
المؤثر ناثان ريدموند وموسى جنيبو ومايكل أوبافيمي عند مواجهة 

مانشستر يونايتد في الدوري اإلنجليزي السبت؛ بسبب اإلصابات.

لإلصابــات  الثالثــي  وتعــرض 
خالل الفوز -1صفر على فولهام 

في كأس الرابطة يوم الثالثاء.
وأصيــب ريدمونــد، الــذي خاض 
فــي  الــدوري  مباريــات  كل 
فــي  وســاهم  الماضــي  الموســم 
10 أهــداف، فــي الكاحــل خــالل 
الشوط الثاني، وقال المدرب إنه 

سيغيب ألسبوعين على األقل.
أمــا المهاجــم أوبافيمــي صاحب 
هدف الفوز على فولهام، فيعاني 
تقلصــات، بينمــا تعــرض الوافــد 

الجديد جنيبو إلصابة عضلية.
“ســيكون  هازنهاتــل  وأضــاف 
أوبافيمــي  لحــاق  الصعــب  مــن 
وكذلــك  المقبلــة  بالمبــاراة 

موسى”.
جنيبــو  بيــن  هازنهوتــل  وقــارن 
جنــاح مالي وســاديو ماني نجم 

ليفربول.
وأوضح المدرب النمســاوي “من 
الرائــع مقارنتــه مــع مانــي بهــذه 
قــدرات  يملــك  ألنــه  الســرعة؛ 
فتــرة  نهايــة  فــي  شــاهدناها 
فيمــا  خصوصــا  معنــا،  ســاديو 
والســرعة،  بالتحــركات  يتعلــق 
يحتــاج  الكــرة  يمتلــك  عندمــا 
تطويــر بعض األمور، لكنه يحب 

التعلم ويتمتع بالمرونة”.
وخسر ساوثهامبتون مرتين في 
بالموســم،  مباريــات  ثــالث  أول 

ويقبع في المركز 18.

أزمة ساوثامبتون

الجمعة
30 أغسطس 2019 
29 ذو الحجة 1440

الفارو موراتا

فرينكي دي يونج
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قديمــا، كان مفهــوم الصحــة النفســية هو عدم وجــود أمراض، وحديثا، الصحة النفســية 
هــي كيــف نفكــر ونشــعر ونتفاعــل لمواجهــة األحــداث اليومية. ننظــر إلى أنفســنا حياتنا 
والناس كيف نتعامل مع الضغوط اليومية وكيف نتفاعل مع اآلخرين وكيف نرى أنفسنا 
وكيــف نأخــذ قراراتنا والنفس كالجســد، قد يصيبها بعض الخلــل، ويظهر ذلك على هيئة 

اضطرابات نفسية.

مفاهيم خاطئة عن 

االضطرابات النفسية

نـــادرة الــحــدوث:     االضــطــرابــات النفسية 
األبحاث اإلحصائية تثبت بأن نحو 40 % 
من أي شعب يعانون من اضطرابات نفسية 
   األمـــــــراض الــنــفــســيــة لــيــســت بـــأمـــراض 
حقيقية: أثبتت الدراسات العلمية الحديثة 
خلل  عــن  تنتج  النفسية  االضــطــرابــات  أن 
الــدمــاغ،  مــن  مختلفة  مناطق  فــي  عضوي 
وثبت يقينا أن لكل اضطراب نفسي سبب 
مثلها  فهي  هــذا  وعلى  وعضوي،  كيميائي 

مثل أي مرض عضوي
النفسية نتيجة ضعف في     االضطرابات 
الشخصية أو قلة إيمان: هذا لألسف اعتقاد 
ــاك قــصــة حـــدثـــت مــنــذ عــدة  ــنـ خـــاطـــئ وهـ
سنوات، حيث كنت أعالج إحدى السيدات 
الفضليات والتي كانت تعاني من اضطراب 
ــان  ــا مــعــهــا وكـ ــهـ ــاب، وحـــضـــر زوجـ ـــئـ ــت االكـ
يهاجمها، بل ويهاجمني أيضا، وأتذكر قوله 
أن هذا بسبب ضعف إيمانها، ودارت األيام 
ومّن هللا عليها بالشفاء، وبعد عدة سنوات 
وجدته أمامي يبكي بكاء مرا ألنه لألسف 
أصيب بنوبة اكتئاب، وأتذكر قوله أنه فقط 
في هذا الوقت أدرك أن هذا المرض ليس 

له صلة بقوة اإليمان أو قوة الشخصية.
أو  المس  عن  تنتج  النفسية  *االضطرابات 
الــشــديــد، في  لــألســف  األعــمــال:  أو  السحر 
مجتمعنا كغيره عندما ال نجد سببا ندركه، 
نلجأ للغيبيات، لكن عندما تطور العلم ثبت 

أنها أمراض عضويه

األدوية النفسية عبارة 

عن مهدئات ومخدرات 

واستعمالها يؤدي إلى اإلدمان

 هناك بعض المهدئات التي قد تستعمل 
لفترات وجيزة في بعض الحاالت، لكن 

اإلكتئاب  كمضادات  النفسية  األدويـــة 
األمـــراض  ــة  أدويـ مثل  مثلها  القلق  أو 

األخرى كالسكري أو الضغط.

العالج النفسي باهظ التكاليف

ــة الــرشــيــدة  ــدولـ الــحــمــد لــلــه وفــــرت الـ
الـــعـــاجـــات الــنــفــســيــة الــمــخــتــلــفــة في 
إنسان  وكــل  الحكومية،  المستشفيات 
ــة  ــ يــمــكــنــه الــحــصــول عــلــى تــلــك األدوي
بدون تكاليف، ومعظم األدوية النفسية 
في  بأسعار  الخاصة  الصيدليات  فــي 

المتناول.

تنتــج عــن خلــل عضوي فــي مناطــق مختلفــة مــن الدماغ

االضطرابات النفسية.. والمفاهيم الخاطئة

هذه  من  العديدة،  الصحية  الفوائد  ذات  الورقية  الخضروات  من  الخس 
الفوائد أنه يحتوي على مغذيات تحمي العظام من الهشاشة. ومن المعروف 
يبدأ في  40 ألن معّدلة  الـ  بعد  الكالسيوم  إلى مزيد من  الجسم يحتاج  أن 

التناقص داخل الجسم مع التقدم في الُعمر.
يوفر الخس مغذيات تحمي صحة القلب والبشرة والكبد والقولون.

العظام”  بناء  “فيتامين  الذي يسّمى  “ك”  إلى فيتامين  الخس  فائدة  وترجع 
ألنه يحافظ على كثافتها عن طريق تقليل تسّرب الكالسيوم.

إلى  لألكسدة  كمضادات  يعمان  اللذين  و”ســي”  “أ”  فيتامين  الخس  ويوفر 
جانب دعم اإلبصار والمناعة وصحة القلب والبشرة.

وتوجد أدلة على أن أكل المزيد من الخس مفيد للكبد والقولون، خاصة في 
بداية الوجبة.

أهمية الخس بعد الـ 40

حــّذر خبــراء الصحة العامة فــي بريطانيا من اإلفراط في تناول الزيتون المخلل، قائلين 
إن 5 حبات فقط تحتوي على ثلث كمية الملح الموصى بها يومًيا للبالغين.

ــال بــاحــثــون مــن جــامــعــة كــويــن مــاري  وقــ
إن  ســولــت”  أون  “أكــشــن  ومنظمة  بــلــنــدن 
تشكل  أن  يمكن  كيف  يــدركــوا  لــم  الــنــاس 
بعد  الصحة  الخفيفة خطًرا على  الوجبات 
على  يحتوي  الزيتون  بعض  أن  اكتشاف 
صحيفة  بحسب  الملح،  مــن  عالية  نسبة 

“الدايلي تلجراف” البريطانية.
بتحليل  قــام  الــذي  البحثي  الفريق  ووجــد 

الــخــفــيــفــة  األطـــعـــمـــة  مـــن  555 صــنــًفــا 
أنواع  المتاجر أن بعض  المتوفرة في 

الــزيــتــون يــحــتــوي على 
مــن  جـــــــرامـــــــات   5

 100 لكل  الملح 
بينما  جــــــرام، 
اليومي  الحد 
ــمـــوصـــى بــه  الـ

البالغ  للشخص 

على  العثور  فقط. وجــرى  جــرامــات   6 هو 
على  تحتوي  أطعمة  أربعة  كل  من  واحــد 
نسبة خطيرة من الملح، دون ذكر ذلك في 
العبوات،  على  المدونة  الغذائية  الحقائق 
المستهلكين  على  الصعب  من  يجعل  مما 
يتعلق  اتــخــاذ خــيــارات صحية. واألمـــر ال 
بالزيتون فقط، فكثير من 

األصــنــاف الــمــوجــودة فــي الــســوق تحتوي 
عــلــى نــســب عــالــيــة مـــن الــمــلــح والـــدهـــون 
عربية”،  نــيــوز  “ســكــاي  وحــســب  المشبعة. 
قال جراهام ماكغريغور، أستاذ طب القلب 
الــدمــويــة بجامعة كــويــن مــاري  واألوعــيــة 
أون  أكشن  إدارة  مجلس  ورئــيــس  بلندن 
الصحة  وزارة  تــقــاعــس  “بــســبــب  ســولــت: 
العامة  والــصــحــة  االجــتــمــاعــيــة  ــرعــايــة  وال
خفض  أهـــداف  تطبيق  فــي  بريطانيا  فــي 
الملح لعام 2017، ال يزال الجمهور يتناول 
كميات من الملح أكثر من الموصي بها، مما 
السكتات  بسبب  اآلالف  وفــاة  إلــى  يــؤدي 

الدماغية وأمراض القلب”.
و”يـــعـــد تــقــلــيــل الــمــلــح أحــد 
أكــــــثــــــر الــــتــــدابــــيــــر 
حيث  من  فعالية 
لحماية  التكلفة 
الــــــــصــــــــحــــــــة”، 
بـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب 

ماكغريغور.

يــؤدي إلى وفاة اآلالف بســبب الســكتات ويمرض القلب

مضــار الزيتــون المخـلــل

الــحــيــاة،  ــم عــنــاصــر  الــمــاء مــن أهـ يعتبر 
ويعمل على التخلص من السموم بشكل 
بالتعب  الــشــعــور  مــن  التخلص  مــع  كبير 
طبيعية  طــاقــة  يعطي  فــهــو  ــاق،  ــ واإلرهــ
لإلنسان، وله العديد من الفوائد وخاصة 

قبل النوم.
ــكــلــى من  ــاء عــلــى حــمــايــة ال ــمـ يــعــمــل الـ
تماما  منها  التخلص  خــال  من  السموم 
ــات بــشــكــل  ــضـ ــفـ ــن الـ ــع الـــتـــخـــلـــص مــ مــ

اإلصــابــة  مــن  األشــخــاص  ويحمي  كبير، 
القلبية،  والنوبات  الدماغية  بالسكتات 
ويمنع تشنج عضات الساق خال الليل.
كما يساعد الماء على النوم بشكل مريح 
الــتــام، وتقليل  ــادئ مــع االســتــرخــاء  وهــ
الجسم،  في  الموجودة  األمــاح  مستوى 
وتــحــســيــن عــمــلــيــة الـــهـــضـــم مــــن خـــال 
الهضمي مع حماية  الجهاز  الحفاظ على 

الجسم من اإلمساك.

حـــذر مــخــتــصــون فــي مــجــال الصحة 
األطعمة  بعض  تناول  من  والتغذية، 
والــمــشــروبــات مــع وجــبــة اإلفــطــار في 
الــصــبــاح، وأبـــرزهـــا حــلــوى “الـــدونـــت”، 
بسبب احتوائها على سعرات حرارية 
ما  و550،   300 بين  عــددهــا  تــتــراوح 
بدم  السكر  منسوب  ارتفاع  من  يزيد 
اإلنسان. وتضمنت األطعمة التي حذر 
hans� لموقع  وفقًا  المختصون  “منها 

 ،“ hureddy

النقانق إلمكانية تسببه في  بسكويت 
يحتوي  لما  الــدم  بضغط  كبير  ارتفاع 

عليه من كلوريد الصوديوم.
والمشروبات  األطعمة  قائمة  وشملت 
المبيض”،  ب”المسحوق  القهوة  خلط 
بعدة  اإلصــابــة  عرضة  مــن  تزيد  ألنها 
القلبية  األزمــــــات  مــثــل  اضـــطـــرابـــات 
ــيــســتــرول، وكـــذلـــك الــحــبــوب  ــكــول وال
نسبًا  تضم  ألنها  بالحليب  المخلوطة 
مرتفعة من السكر.

قــالــت نــتــائــج دراســــة جــديــدة إن أكــل 
الشوكوالتة الداكنة يحمي من أعراض 
االكتئاب، وإن شوكوالتة الحليب التي 
أيضًا  تساعد  الكاكاو  نسبة  فيها  تقل 
بنسبة  لكن  االكتئاب  من  الوقاية  على 
أقــــل. وتــفــيــد الــتــقــاريــر الــطــبــيــة للعام 
حول  شخص  مليون   300 بــأن   2018
العالم لديهم درجة خفيفة أو متوسطة 

أو شديدة من االكتئاب.

حماية  توفر  الحليب  شوكوالتة  حتى 
أقل  بنسبة  لكن  االكتئاب  أعــراض  من 
التي  الــدراســة  وبحسب   .%  25 تبلغ 
ــة “ديــبــريــشــن أنــد  ــ ــ ــي دوري ــرت فـ ــشـ ُنـ
الشوكوالتة  أكــل  يساعد  أنكسيتي”، 
الكاكاو  نسبة  فيها  تبلغ  التي  الداكنة 
احتماالت  على خفض  أكثر  أو   % 70

اإلصابة باالكتئاب.

فـوائــد ذهبيــة للمــاء

ال تأكـل “الدونـت” فـي الصبـاح

الشوكـوال الداكنـة ضـد االكتئـاب
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الجلوس  أن  حديثة  أميركية  دراســـة  ذكــرت 
أمام شاشات التلفزيون لمدة 4 ساعات يومًيا 
المبكرة  والــوفــاة  اإلصابة  فــرص  يزيد  فأكثر، 

بأمراض القلب واألوعية الدموية.
سنترال  بجامعة  بــاحــثــون  أجــراهــا  الــدراســة 
فلوريدا األميركية، ونشروا نتائجها في دورية 
Journal of the American Heart Associa�“
tion” العلمية. وأجرى الفريق دراسته للمقارنة 
المكتبية،  الــوظــائــف  فــي  الــجــلــوس  آثـــار  بين 
والجلوس لمشاهدة التلفاز على صحة القلب. 
الفريق  راجــع  الــدراســة،  نتائج  إلى  وللوصول 
حيث  الــبــالــغــيــن،  مــن  و592  آالف   3 بــيــانــات 
راجعوا عاداتهم من التلفزيون، باإلضافة إلى 
في  جالسين  يقضونها  الــتــي  الــســاعــات  عــدد 

أعمالهم المكتبية.
وخال فترة المتابعة التي استمرت أكثر من 
8 سنوات، تم تسجيل إصابة 129 شخصا من 
المشاركين بأمراض القلب واألوعية الدموية، 
ــنــوبــات الــقــلــبــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى 205  مــثــل ال

حاالت وفاة.

كانوا  الذين  المشاركين  أن  الباحثون  ووجــد 
الــوظــائــف  أثــنــاء  طــويــلــة  لــســاعــات  يجلسون 
معتدلة،  بــدنــيــة  أنــشــطــة  مـــارســـوا  المكتبية 
ــوا نــظــامــا غــذائــيــا أكــثــر صــحــة، وكــان  ــاول ــن وت
ــل مــعــدالً لتدخين  دخــلــهــم الــمــادي أكــبــر، وأقـ
السجائر وشرب الكحول، مقارنة مع من كانوا 
في  التلفزيون.  أمــام  طويلة  ساعات  يقضون 
المقابل، كان من يجلس لساعات طويلة أمام 
منخفض،  دخل  معدل  من  يعاني  التلفزيون، 

ونشاط بدني أقل، وتناول طعام غير صحي، 
والسجائر.  الكحول  كبيرة من  كميات  وشرب 

وكان معدل ضغط الدم لديهم أكثر ارتفاعًا.
 4 التلفزيون  الباحثون أن من شاهدوا  ووجد 
ساعات فأكثر يومًيا، كانوا أكثر عرضة إلصابة 
واألوعــيــة  القلب  بــأمــراض  المبكرة  والــوفــاة 
شاهدوه  بمن  مقارنة   ،50% بنسبة  الدموية 
لــســاعــتــيــن، أو جــلــســوا لــســاعــات طــويــلــة في 

الوظائف المكتبية.

نشاط بدني أقل وتناول طعام غير صحي وتدخين السجائر

خطر الجلوس أمام شاشات التلفزيون
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طارق المعداوي

االضطرابات النفسية تنقسم  «
إلى 3 مجموعات رئيسية: 

االضطرابات العصابية: تتميز 
هذه االضطرابات بأنها تحدث 
عادة نتيجة مؤثرات خارجية، 

ويكون المصاب مدركا لمرضه 
وعادة يبحث عن العالج )أمثلة: 

القلق، االكتئاب التفاعلي..(

االضطرابات العقلية أو الذهانية:  «
عادة ال يوجد سبب واضح 
لحدوث المرض وال يكون 

المريض مدركا لمرضه، أي ليس 

لديه استبصار )أمثلة: اضطرابات 
الفصام واضطراب ثنائي 

القطب..(

اضطرابات الشخصية: هنا يكون  «
هناك خلل في الشخصية يؤدي 

أن يكون اإلنسان مصدر إزعاج 
لمن يحيطون به، ولألسف هؤالء 

أيضا ال يدركون ما بهم.

بقلم الدكتور طارق المعداوي
استشاري الطب النفسي

نبذة بسيطة عن االضطرابات النفسية
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تنجح في الترويج لعملك وكسب الدعم.

ال تهمل واجباتك ولو كثرت أو صعبت.

نظم وقتك جيدا تفاديا للتأخير والفوضى.

تظهر استفزازات شخصية أو مهنية.

حاذر تشويه سمعتك فرصة إلثبات حضورك.

تشعر بالقوة وتحقق النجاح في الميادين.

دورة تدريبية أو تبحث عن تعميق لمعرفة.

تقوم بنشاطات كبيرة وتربح في أية مباراة.

تجنب التصرفات الطائشة والهدامة.

يتوجب عليك المشاركة في مجموعة.

كن منفتحا وعالج األمور بمنطق.

قد تعاني من خيبة أمل أو فوضى.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

30 أغسطس

 1982
إطالق القمر الصناعي 
“كوزموس 1402” 

وكان يحمل مفاعل 
نووي يحتوي 
على 50 كغم 

يوارانيوم 
235، وكان الهدف من 

إطالقه إجراء تجارب.

تعود الممثلة المصرية 
داليا البحيري للسينما، 

بعد عياب 12 عامًا، 
من خالل فيلم 

يكتبه المؤلف فداء 
الشندويلي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

نحتــاج في معارضنــا الفنيــة البحرينيــة إلى وجــود الثقافة
النقد التشكيلي في البحرين... الواقع والطموح

تعددت اآلراء بشــأن الفن التشــكيلي في البحرين، ولكن الشــيء المؤكد أن الفن لم يمت 
وإنمــا هــو فــي امتــداد، ولكــن ال يــزال هذا المجــال يفتقــر إلى نقاد تســاهم فــي تطويره؛ 
باعتبــار أن الفنــان ال يمكــن أن يســير مــن دون النقــد، ومــن هنــا طرحت “مســافات البالد” 

استطالعا عن هذا الفن.

وقال علي مبارك عن الموضوع: قبل أن نطرح 
تساؤال عن عدم وجود مجلة متخصصة للنقد 
في مجال الفن التشكيلي علينا طرح تساؤل: 
أيــن النقــاد عــن ســاحة الفــن التشــكيلي فــي 

البحرين؟ وإذا كانوا موجودين، فأين هم؟
ومن ناحية أخرى هناك البعض ممن ال يرضى 
بــأن تنتقــد أعمالــه؛ بســبب غياب ثقافــة تقبل 
النقــد الفنــي لألعمال التشــكيلية، وهذا شــيء 
موجــود لدينــا فــي البحريــن وربما فــي الدول 

العربية عموما.
نحتاج في معارضنا الفنية لوجود ثقافة النقد 
بحيث إن وجود النّقاد يساهم في عملية سير 
الحركــة الفنيــة فكرًيــا وفنًيــا، فــكل نقــد علــى 
عمــل فنــي يســاهم فــي تطويــر الفنان نفســه، 
يمكــن  فــال  الفنــي،  المســتوى  يرقــى  وبذلــك 

للفنان أن يسير من دون نقد كما تفضلتم. 
نحــن بحاجــة ماســة لنشــر ثقافــة النقــد فــي 
األوســاط الفنية، ويجب أن يعقب كل معرض 
تشكيلي جلسة نقاشية مفتوحة يتواجد فيها 
النّقاد لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف فيها، 

وربما هذه هي البداية لنشر هذه الثقافة.
فيمــا ذكــر أحمــد األســد: مــن وجهــة نظــري، 
البحريــن  فــي  الحاليــة  بصورتــه  الفــن  فــإن 
حديــث العهــد الى حٍد ما، ممــا لم يتح المجال 
فنانيــن  مــن  كامــل،  فنــي  مجتمــع  لتكويــن 
ونقــاد ومنظمــي معــارض، ولكــن ال يعني عدم 
وجــود ثقافــة االنتقــاد لــدى الفئــات المذكورة، 
وبالنســبة لوجــود مجلة تختــص بالنقد الفني، 
فــإن الســبب يرجــع الــى عــدم وجــود اطــالع 
كاف علــى المســتويات واألســاليب الموجودة 
بالساحة، لكي تغطي الفنانين من جيل الرواد 

وحتى الجيل الحالي، وهناك ســبب آخر، وهو 
ســبب فرعــي إال وهــو عــدم تقبــل النقــد مــن 
الكبيــرة  األســماء  خصوصــا  الفنانيــن،  بعــض 

وأصحاب الخبرة العميقة في المجال.
وقال أيمن جعفر: ربما ألننا ال نزال ال نؤمن بما 
فيه الكفاية بالحاجة الفعلية للنقد في المشهد 
التشــكيلي، أو أن قّلــة عدد النقاد التشــكيليين 
التشــكيلي  المشــهد  يتطّلبــه  مــا  إلــى  مــرّده 
مــن متابعــة ودراســة بصريــة منهجيــة دائمــة 
ومتابعة عن كثب للتجارب اإلبداعية الفنية. 

نحن بحاجة ربما إلى بناء توّجٍه عام ُيعلي من 
شــأن النقــد؛ بوصفــه موازًيا أو داعًمــا للتجربة 
اإلبداعية ولمجمل المشهد التشكيلي، وهو ما 
يســتدعي بذل جهود نوعية ألجل اســتقطاب 

األقالم النقدية المتميزة.
وأبدى علي حســين رأيه قائال: وجود قلة من 
يكتــب فــي التشــكيل والنقــد التشــكيلي هــي 
مــن المواضيــع الشــائكة التي قــد تكلمت عنها 

ســابقا، وقبــل أن نتطــرق إلى موضــوع وجود 
مجلــة أو كتيــب للفــن التشــكيلي، نحــن نفتقد 
وجــود نقــاد فــي المرتبــة األولــى، فمــع وجــود 
النقاد سيكون هناك حراك نقدي في البحرين، 
فال يوجد هناك توجه بشكل عام من الفنانين 
يتخصصــوا  او  يدرســوا  أن  إلــى  المهتميــن 
فــي النقــد الفنــي، فهــو فــي النهايــة تخصــص 
مــن الممكــن أن يكــون أكاديميــا كما هــم باقي 
التخصصــات، فعــدم وجود مجلــة متخصصة 
فــي الفــن التشــكيلي بســبب عــدم وجــود نقاد 
وُكتاب في هذا المجال، حيث إن كل ما نملكه 
فــي الســاحة هــو عبــارة عــن تغطيــات وآراء 
فنية ومعارض ال تعتبر من وجهة نظري نقد.

مجلــة  وجــود  لعــدم  اآلخــر  الســبب  أن  كمــا 

متخصصــة هو أن عــدد الفنانيــن األكاديميين 
مقارنــة  البحريــن  فــي  لدينــا  الموجوديــن 
بتخصصــات ثانيــة يعتبــر عددا قليــال، وثقافة 
االطــالع والممارســة والقــراءة هــي مــن أهــم 
األســباب التي يهيئ الفنان إلى ان يكون لديه 
إمــكان للكتابــة فــي الفــن التشــكيلي، ال يمكــن 
ألي كاتــب أن يكتــب وهــو ال يقــرأ، فاالطــالع 
والمطالعــة والمتابعــة للحــراك الفنــي المحلــي 
والعالمي هم األســاس الذي يخلق تشــكيليين 
قادريــن علــى الكتابــة، كمــا أننــا نعانــي مــن ان 
هنــاك بعضــا مــن الفنانيــن غيــر قادريــن حتــى 
علــى كتابــة تجربتهم الفنية في المعارض وما 

شابه ذلك.

علي حسين

علي مبارك

أحمد األسد

أيمن جعفر

أكــدت حنان رضا أنها تعتبر الكويت 
فــي  الثانــي، حيــث درســت  وطنهــا 
وتــرى  الموســيقية،  الفنــون  معهــد 
اســتقرارها في الديرة روحانيا أكثر 
منــه عمليا، فضال عن عالقتها الفنية 
مشــددة  الكبيــرة،  واالجتماعيــة 
أيضــا على أن جميع المشــتغلين في 
المجــال الفني الموســيقي بالبحرين 
دعموهــا، ووفــروا لهــا ســبل النجــاح 

والتميز
بعــد  الغنــاء  فــي  انخراطهــا  ورغــم 

الغنــاء  تعتبــر  فإنهــا  الدراســة، 
موهبتهــا،  الــى  األقــرب  األوبرالــي 
الســبب  كانــت  “المصادفــة  وقالــت 
فــي اكتشــاف هذا الجانــب بصوتي، 
للموســيقى  دراســتي  فــي  والفضــل 
بشــكل عــام يعــود الى والدتــي التي 
قالــت لــي يجــب أن تدرســي أســوة 
ديــون،  ســلين  العالميــة  بالنجمــة 
خصوصــا أنني مــن جمهورهــا، ومن 
ثم جاء التحاقــي بالمعهد ليوجهني 

أساتذتي لهذا الطريق.

حنان: الكويت وطني الثاني

 1992
 جويت وجين لو ينهيان بحثهما الذي أثبتا فيه وجود حزام كايبر باكتشاف أول جرم فيه بعد بلوتو وشارون.

 2009
الحزب الديمقراطي الياباني المعارض يفوز باالنتخابات العامة ويطيح بسيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي.

 1979
إعصار ديفيد يضرب دومينيكا ويدمرها ويدمر مزارع الموز التي يرتكز عليها االقتصاد في هذه الدولة.

 1884
مولد تيودور سفيدبيرغ، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء العام 1926.

 1940
والدة جوزيف طومسون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء العام 1906.
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تحيــي النجمــة اللبنانيــة كارول ســماحة، حفال غنائيــا، ضمن 
سلســلة الحفالت التــي يقدمها نجــوم الغنــاء والطرب في 
المناطق الســاحلية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالســاحل 
الشــمالي في مصر وتستعد ســماحة، لطرح أحدث أغانيها 
الــذي يحمل عنوان “بتآمــن بالصدفة”، خالل األيــام القليلة 

المقبلــة، الفتة إلى أن األغنية مــن ضمن أغاني الفيلم الجديد 
التي تســتعد لطرحه الشــهر المقبل “بالصدفــة”. يذكر أن كارول 

شاركت أخيرا في فيلم “بالصدفة” من بطولة بديع أبوشقرا.

يواصــل النجم آســر ياســين التحضيــرات األولــى لفيلمــه الجديد 
“الشايب” مع المخرج حسين المنباوي والمؤلف صالح الجهيني، 
وعقد جلسات عمل الختيار باقي فريق العمل بجانب النجم سيد 

رجب والفنان عمرو عبدالجليل ومحمد عبدالرحمن “توتة”.
وينطلــق تصويــر الفيلم خالل أكتوبــر المقبل بشــوارع القاهرة 

وبعــض اللوكيشــانات الداخلية، حيــث اختار المنبــاوي عدداً من 
أماكــن التصوير، واســتقر عليها لتنطلق المشــاهد األولى من الفيلم 

منها، ويدخل بعدها أبطال الفيلم مباشرة للوكيشن التصوير.

كشــفت تقارير صحافية عن نيــة الفنانة منة شــلبي توديع حياة 
العزوبية وإعالن خطوبتها قريبا، بعد أن وجدت فارس أحالمها، 
والــذي ترتبط معــه بعالقة عاطفيــة وهو من خارج الوســط 

الفني.
وذكرت التقارير نقال عن مصادر أن منة أطلعت المقربين منها 

على خطيبها المســتقبلي، وقد رحبت والدتها باألمر على عكس 
القصص السابقة التي كانت في بعض األحيان تعترض عليها. وتعد 

منة شلبي واحدة من أكثر نجمات جيلها تعرضا لشائعات الزواج سرا.

زواج شلبيفيلم الشايبصدفة كارول

كوثر محمد
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زيندايا أيقونة الموضة في العالم

باشرت إيما واتسون إلى إطالق خط المشورة القانونية، لكل من يعاني  «
من التحرش الجنسي في العمل، وهي خطوة أضافت على رصيد 

واتسون الكثير من اإليجابية.

في التفاصيل، ساهمت إيما في إنشاء الخدمة التي تدعمها حملة “  «
Time’s Up UK “ وسيتم تمويلها وإدارتها من قبل صندوق المملكة 

.rosa المتحدة للنساء والفتيات الخيري الذي يسمى

ُتعــد المغنيــة والممثلــة زيندايــا واحدة مــن أيقونات الموضــة في العالــم، ولها بالوطن 
العربــي جمهــور كبيــر، ألنهــا تمتلــك مالمــح شــرقية، بعيونهــا وشــعرها األســود، ولــون 
بشــرتها الخمريــة، وتأمــل الحصــول علــى لقــب أيقونــة عالــم األزيــاء حاليا، الســيما أنها 
حققــت مكاســب ماديــة ضخمــة خالل الفتــرة الماضيــة، وبدأ اســمها يلمع 
في عالم الموضة. وانتشرت تقارير إعالمية تؤكد أنها بدأت تسير 

بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها.

فساتينها،  مــن  األجــمــل  زيندايا  وقــدمــت 
حيث ظهرت بفستان أحمر جريء بأحد 
المهرجانات الكبرى من دور أزياء كارولينا 
بالشكل  الفستان  تصميم  وجــاء  هيريرا. 
مع  ممشوقة،  بقامة  تبدو  لكي  الطبقي، 
ونسقت  المنسدلة،  األكــتــاف  صيحة 
معه حذاًء بكعب عاٍل المع، أضاف 

لمسة كالسيكية لمظهرها.
اختارت  ذوقها، حيث  وتنوع 
زي  من  مستوحى  فستانا 
الميت  بحفل  المحارب 
غــاال، وارتــدت 
ــا  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ فـ
فــــــــضــــــــيــــــــا 
مـــســـتـــوحـــى 

قديما،  المحاربين  الــجــنــود  مــالبــس  مــن 
توقيع  مــن  المثقوبة،  الميتاليك  بخامة 
فــيــرســاتــشــي، ودخـــلـــت آنــــــذاك بــقــائــمــة 

األفضل في الحفل.
ولم يقف تألق زيندايا عند هذا الحد، فقد 
ارتدت فستانا من غيامباتيستا فالي في 
واختارت  األوســكــار،  جوائز  توزيع  حفل 
فــســتــانــا مــنــســدال مـــن خـــامـــة الــشــيــفــون 
متناغما  ــاء  جـ الــبــنــي،  بــالــلــون  الــشــفــافــة 
بتسريحة  وظـــهـــرت  بــشــرتــهــا،  ــــون  ل مـــع 
جميلة، بعد أن رفعت شعرها لألعلى مع 
النحيف،  وجهها  تناسب  طويلة  أقـــراط 
ومـــجـــوهـــرات فــضــيــة بـــيـــدهـــا، إلطــاللــة 

بسيطة هادئة.
إلــى  زيــنــدايــا  الــصــاعــدة  النجمة  وعــــادت 
البيبي  بدرجة  فستانا  واخــتــارت  الزمن، 
ــن أجـــــواء  ــرا، مــســتــوحــى مــ ــيـ ــصـ بـــلـــو قـ
الستينيات، وأكملت اإلطاللة بقصة شعر 
كعب  مع  نفسها،  الحقيبة  من  مستوحاة 
المنقطة،  دوت  البولكا  بــرســومــات  عـــاٍل 
بأيام  الراقي  المجتمع  من  سيدة  وكأنها 

باريس الستينية.
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كرمت فرقة مزون المسرحية العمانية الفنان البحريني جمال الصقر وذلك خالل 
البلوشي  العماني يوسف  الفنان  السياحي، حيث قدم  فعاليات مهرجان صاللة 
درعا تذكاريا للصقر الذي أعرب من جانبه عن بالغ شكره وتقديره لفرقة مزون 
المسرحية العمانية على هذا التكريم، الفتا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الفرقة 
في رفد الساحة المسرحية بسلطنة عمان بالعديد من األعمال المتميزة وتفريخ 
المواهب في شتى ميادين الفن.  وأضاف الصقر..لقد حضرت فعاليات مهرجان 
صاللة السياحي وكان زاخرا بالفعاليات الفنية والمسرحية والترفيهية، والتقيت 
وكانت  الخليج،  دول  ومن  عمان  سلطنة  في  واألشقاء  بالزمالء  الزيارة  خالل 
فرصة لتبادل األحاديث في مختلف األمور الفنية. يجدر بالذكر ان فرقة مزون 
المسرحية تأسست عام 1999 ولها إسهامات كثيرة على صعيد المسرح العماني 

والخليجي بصورة عامة، وتعتبر من أنشط الفرق المسرحية العمانية.

فرقة مزون العمانية تكرم جمال الصقر

لرعاية  المحرق  دار  مع  بالتعاون  تياتروز  مجموعة  تقدم 
من  ولــكــن”  “متقاعد  بــعــنــوان  قصيرة  مسرحية  الــولــديــن 
تأليف واخراج الفنان نضال العطاوي وذلك اليوم الجمعة 
عرضين  بواقع  اغسطس   31 السبت  وغــدا  اغسطس   30
والــعــرض  مــســاء  السابعة  الــســاعــة  االول  الــعــرض  يــومــيــا” 
الثاني الساعة الثامنة والنصف مساء” وذلك بمقر جمعية 
الكلمة الطيبة بالبسيتين. ويشارك في المسرحية مجموعة 
خالد  الخياط،  محمد  المنصوري،  احمد  وهم  الفنانين  من 
رشــــدان، حمد عــجــاجــي، حمد الــعــابــد، عــبــدهللا فــالمــرزي، 
العطاوي،  حسان  الــعــطــاوي،  عبدالرحمن  الحمر،  عبدهللا 
سلمان  العيسى،  خليفة  سليمان،  سلوى  الــدوســري،  امينة 
واضــاءة  خليفة  عفاف  والمكياج  الــغــزال،  جمال  الــريــس، 
عيسى خليفة وادارة االنتاج فهد العمادي، وديعة الحايكي، 
حمد بهلول، محمد الخياط ومحمد الجودر وصالح عرفة.

اليوم عرض مسرحية 
“متقاعد ولكن”

اليوم تشييع الفنان 
الراحل محمد عواد

ــتــواجــد اإلعـــالمـــيـــة الــبــحــريــنــيــة شــيــمــاء  ت
عن  وكشفت  حاليًا،  الكويت  في  رحيمي 
برنامج  إلى  االنضمام  على  االتفاق  عزمها 
“عالسيف” الذي يبث عبر شاشة قناة “ أ تي 
البحرينية  اإلعالمية  تتولى  أن  على  في” 
جانب  إلــى  أســبــوعــيــًا  حلقة  تقديم  مهمة 
البحرين من  تلفزيون  إطاللتها عبر شاشة 

خالل البرنامج الصباحي.
بصمة  ترك  إلى  تتطلع  إنها  شيماء  وقالت 
متوجهة  الكويتي،  اإلعالمي  المشهد  في 
وعن  دعمها  على  القناة  إدارة  إلى  بالشكر 
تجربتها خالل رمضان الماضي في برنامج 
المسابقات “الحصالة” أوضحت شيماء أنه 
“رابع برنامج مسابقات أقدمه في رمضان، 
كواليس  بــرنــامــج  قــدمــت  أن  لــي  سبق  إذ 
في  دكاكين  وبرنامج   2014 رمــضــان  فــي 
رمضان 2015 وبرنامج “بحرين نور العين” 
في ديسمبر 2015” ولفتت إلى أن تجربتها 
“ولله الحمد بهذا النوع من البرامج اعتبرها 
والجمهور  المشاهدين  آراء  وفق  ناجحة، 

في البحرين، ومع أنني ال أحب لغة األرقام 
بعض  باستثناء  نجاح  مؤشر  تعد  ال  ألنها 
حصد  “الــحــصــالــة”  برنامج  لكن  ــظــروف،  ال
 1.3 المست  جــدًا  كبيرة  مشاركات  نسبة 
رمضان،   16 تاريخ  حتى  مشاركة  مليون 

وهو ما اعتبره نجاحًا”.

في” تي  “أ  قناة  على  أسبوعيا  حلقة 
شيماء رحيمي تنظم إلى “عالسيف”

بالدمام  والفنون  الثقافة  جمعية  أطلقت 
مبادرة تهتم بالموسيقى والمواهب وتكرم 
الفني  الــمــهــرجــان  خـــالل  مــن  موسيقييها 
الثقافي “وتريات”، حيث سيرتكز المهرجان 
على إبراز المواهب والتنافس بين العازفين 
والــتــي  ــريــة  ــوت ال الــمــوســيــقــيــة  فـــي اآلآلت 
العود والقيتار والكمان والقانون   “ تتضمن 
المهرجان:  والربابة”، على موقع  والتشيللو 

 https://www.watariatsa.com
 حيث حددت 19 اكتوبر هو نهاية التقديم 
على المسابقة. حيث أوضح مدير الجمعية 
إلى  تسعى  الجمعية  أن  الــحــربــي  يــوســف 
المنطقة  تاريخ  في  فارقة  عالمة  إحــداث 
وتكوين  المهرجان،  خــالل  من  الموسيقي 
المملكة  رؤيــة  يخدم  وثقافي  فني  امتداد 
2030، باعتبار أن الموسيقى نزعة تعبيرية 
آلته  مــع  اإلنــســان  عالقة  فــي  تظهر  خاصة 

يمكن  ومع مجتمعه ووجدانه ومن خاللها 
الذي  الدقة  على وجه  الفنان  اإلنسان  فهم 
بــإثــارة  االهــتــمــام  مــع  لمجتمعه،  انــعــكــاس 
الرغبة اإلبداعية لدى األفراد )الموسيقيين( 
جديد،  هــو  مــا  وتــقــديــم  والتميز  باالبتكار 
تجربة  مــن  تنطلق  الجمعية  أن  مــضــيــفــًا 

مدى  على  نوعية  ثقافية  وقــاعــدة  طويلة 
قطاع  تنمية  فــي  المساهمة  فــي  عــامــًا   40
الشابة  الــمــواهــب  واحــتــضــان  الــمــوســيــقــى 
فـــي الـــعـــزف والـــغـــنـــاء وتــقــديــم الــعــروض 
مستدامة  أنشطة  عن  أثمرت  الموسيقية، 
والغنائية  الموسيقية  الثقافة  إثــراء  بهدف 

للمختصين والجمهور 

هشام  الخلوق  السعودي  الفنان  شــارك 
الــغــامــدي فــي خــدمــة ضــيــوف الرحمن 
من خالل عمله التطوعي الكشفي في 
مختلف  من  التائهين  الحجاج  إرشــاد 
بلدان العالم في مشاعر منى الجمرات 
الغامدي  هشام  السعودي  الفنان  وعبر 
ــي الــمــمــلــكــة  أن الــحــركــة الــكــشــفــيــة فـ
منهج  وفــق  تسير  السعودية  العربية 
ــادف وتــتــطــوعــي لــمــا يــجــد مــن دعــم  هـ

كبير وتوجيهات من قيادات حكيمة.
الــفــنــان هشام  ومــن جــانــب آخــر تلقى 
الغامدي أصداء طيبة من خالل دوره 
الثاني  الجزء  “العاصوف”  في مسلسل 
في  ســـي”  بــي  “ام  قــنــاة  انتجته  الــتــي 
القائمين  الغامدي  شهر رمضان. وشكر 
على صناع هذا العمل الكبير التاريخي 
الذي يعد من أقوى األعمال السعودية، 

ــعــام  كــمــا شــكــر الـــغـــامـــدي الــمــشــرف ال
الزايد على  اإلنتاج عبدالرحمن  ومدير 
ترشيحه للدور وأداء الشخصية بجوار 

الفنان والنجم ناصر القصبي.

يوسف الحربي

بالدمام والــفــنــون  الثقافة  جمعية  مــن  الــعــالــمبتنظيم  دول  مـــن  ــتــائــهــيــن  ال ــاج  ــج ــح ال أرشــــد 
هشام الغامدي ضمن متطوعي الحجمهرجان وتريات في نسخته األولى

محرر مسافات

محرر مسافات

الجمعة  الـــيـــوم  الــفــنــيــة  ــســاحــة  ال تــشــيــع 
الظهر  صــالة  بعد  أغسطس   30 الموافق 
وعميد  الكبير  الفنان  المنامة  مقبرة  في 
المسرح البحريني محمد عواد إلى مثواه 
األخير. وأعلنت عائلته أن العزاء سيكون 
في صالة جامع سبيكة األنصاري بمدينة 
توفي  قــد  الــراحــل  الفنان  وكــان  عيسى. 
ــراع طــويــل مع  ــد الــمــاضــي بــعــد صــ األحــ
الفنية  الساحة  فقدت  وبرحيله  المرض، 
رموزها  من  رمــزا  والخليج  البحرين  في 

وعبقرية مسرحية لن تتكرر أبدا.

أسامة الماجد
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المتفائلون يحملون مفتاح العمر المديد
كشــفت دراســة جديــدة عن أنــه إذا كنت ممــن ينظرون إلــى الجانب 
المشــرق مــن الحيــاة، قــد يســاعدك ذلــك علــى العيــش لفتــرة أطول، 

ومنحك فرصة أكبر لبلوغ سن الخامسة والثمانين.
ووجــد الباحثــون مــن كليــة الطــب بجامعــة بوســطن أن المتفائليــن 

يعيشون أطول بنسبة 15 % من المتشائمين.
ويعتقــد الباحثــون أن األشــخاص اإليجابييــن يتعاملــون مــع التوتــر 

بشكل أفضل، ما قد يحد من تأثيره على صحتهم البدنية.
كمــا أنــه من المرجح أن يحــددوا أهدافهم بأنفســهم ويعتقدون أنهم 
ســيحققونها، مــا يجعلهــم أكثــر عرضــة لممارســة الرياضــة وتنــاول 
الطعــام بشــكل صحــي. وقــام الباحثــون خــال هــذه الدراســة بتتبــع 
مــا يقــارب 70 ألــف امــرأة لعقد من الزمــن، ونحو 15 ألــف رجل لمدة 
30 عامــا، بعــد تقديمهــم اســتبيانات بشــأن تفاؤلهــم وكذلك صحتهم 

وعاداتهم العامة مثل النظام الغذائي والتدخين وتعاطي الكحول.
وكشــف تحليــل البيانات عن أن المشــاركين األكثــر تفاؤال لديهم عمر 
أطــول بنســبة 11 % إلــى 15 % وفرصة أعلى بنســبة 50 % إلى 70 

% للوصول إلى عمر 85 عاما، مقارنة بالمشاركين األقل تفاؤال.
وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة لوينا لي “بينما حددت األبحاث 
الســابقة العديد من عوامل الخطر لألمراض والوفاة المبكرة، إال أننا 
نعــرف القليــل نســبيا عــن العوامــل النفســية واالجتماعيــة اإليجابية 

التي يمكن أن تعزز شيخوخة صحية”.
وأضافــت “هــذه الدراســة لها صلة قويــة بالصحة العامة؛ ألنها تشــير 

إلــى أن التفــاؤل هــو أحد األصول النفســية واالجتماعيــة التي لديها 
القدرة على إطالة عمر اإلنسان، ومن المثير لاهتمام أن التفاؤل قد 

يكون قابا للتعديل باستخدام تقنيات أو عاجات بسيطة نسبيا”.
ومــا يــزال ســبب االرتبــاط بيــن التفــاؤل وطــول العمــر غيــر واضــح 
حتى اآلن، وتقول مؤلفة الدراســة الرئيســة لورا كوبزانســكي “تشــير 
األبحاث األخرى إلى أن األشخاص األكثر تفاؤال قد يكونون قادرين 
علــى تنظيــم العواطــف والســلوك وكذلــك االرتــداد مــن الضغوطــات 

والصعوبات بشكل أكثر فعالية”.

ويشير فريق البحث إلى أن المتفائلين يميلون إلى عادات أكثر  «
صحة، ويوضح المؤلف المشارك في الدراسة فران جرودشتاين 

“ما يزال يتعين إجراء بحث عن سبب أهمية التفاؤل، لكن 
العالقة بين التفاؤل والصحة أصبحت أكثر وضوحا”.

اكتشف علماء في إثيوبيا جمجمة مكتملة 
تقريبا ألحد أساف البشر، عاش قبل 3.8 
مليــون عام، وتميــز بخليط مثير لاهتمام 
من الخصائص التي تشــبه القردة والبشر. 
وتلقــي الجمجمــة المكتشــفة، التــي أطلق 
عليها اســم )إم.آر.دي(، نظرة متعمقة على 
فتــرة محورية في تطور الجنس البشــري 
الــذي أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى ظهــور 

اإلنسان المعاصر.

وتضمنت بقايا جمجمة  «
استرالوبيثيكوس أنامنسيس 

أجزاء منفصلة من الفك واألسنان، 
مما جعل من الصعب فهم 

خصائص هذا اإلنسان البدائي 
بصورة كاملة. لكن للجمجمة 

أهمية حاسمة في التعرف على 
طبيعة الطعام، وحجم المخ، 

وشكل الوجه للبشر األوائل. 
وتنتمي الجمجمة للنوع 

البشري استرالوبيثيكوس 
أنامنسيس الذي ظهر 

قبل نحو 4.2 مليون عام.

اكتشاف جمجمة 
عمرها 3.8 مليون عاما ألقــت صحــة مكــة المكرمة والجهات األمنيــة القبض على مقيم ينتحل مهنــة طبيب ويمارس 

مهنة الطب بشكل غير قانوني.

وأوضحــت صحــة مكــة في بيــان لها أمس 
الخميــس أنه “إشــارة إلى الباغ الوارد إلى 
الشــؤون الصحيــة بمنطقــة مكــة المكرمــة 
الطــب  مهنــة  يمــارس  شــخص  بوجــود 
بطريقــة غيــر نظاميــة، تــم التنســيق فــورا 
مــع الجهــات المعنيــة لوضع خطــة محكمة 
لإلطاحــة بمنتحل مهنة الطب”. وأبانت أن 
لجنــة مــن الشــؤون الصحيــة بمنطقــة مكة 

المكرمــة توجهت إلى الموقع وعثرت على 
مقيم غير عربي في أحد المنازل الســكنية 
بحــي الزاهــر منتحــل صفــة طبيــب. وكان 
المنــزل الســكني يحوي مســتلزمات طبية، 
وأدويــة بكميــات كبيــرة مخالفــة لظــروف 
الحفــظ والتخزيــن، وتــم ضبــط الشــخص 
فــورا بعــد ثبوت األدلــة والبراهيــن الجلية، 

وقد أحيل المذكور للجهات األمنية.

تمكنــت أجهــزة األمــن المصرية من ضبط 
شــاب يقــوم ببيــع األعضــاء البشــرية عبر 

صفحته على فيسبوك.
معلومــات  وردت  أنــه  الــوزارة  وذكــرت 
بمحافظــة  األشــخاص  أحــد  قيــام  عــن 
كفــر الشــيخ شــمال البــاد باإلعــان عــن 
بيــع أعضــاء بشــرية عبر شــبكة اإلنترنت، 
التواصــل  موقــع  علــى  صفحــة  وإدارة 
االجتماعي “فيســبوك” يمارس من خالها 

نشاطه.
وأضافت أن الجهود والتحريات أســفرت 

عامــل  الصفحــة  صاحــب  أن  عــن 
زراعي يقيم بدائرة مركز شرطة 

الريــاض بكفــر الشــيخ، وعقــب 
تقنيــن اإلجراءات بالتنســيق 
العــام  األمــن  قطــاع  مــع 
ومديريــة أمــن كفــر الشــيخ 

تم ضبطه.

القبض على طبيب وهمي يمارس الطب في مكة

ضبط مصري يبيع أعضاء بشرية عبر “فيسبوك”

الممثلتان السعوديتان ميا الزهراني “يمين” وضاي 
تصان عرض فيلم “المرشح المثالي” في مهرجان 

البندقية السينمائي الـ 76 في فينيسيا ليدو. )أ ف ب(

نشــرت الشــرطة البريطانية مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال “مجرم خطير” من 
داخل طائرة، قبل دقائق من إقاعها من العاصمة لندن إلى إثيوبيا.

وحســبما نقلــت صحيفــة “متــرو” البريطانيــة، فــإن ديريــي علــي جامــاك البالغ 34 
عاما، مدان بالتورط في اغتصاب فتاة في الرابعة عشرة من عمرها.

وبدا الرجل جالسا على مقعده في الطائرة على مقربة من النافذة، قبل أن تدخل 
قوة شرطية صغيرة الطائرة وتطلب منه الذهاب معها؛ ألنه مطلوب.

وأورد المصــدر، أن جامــاك جــرى إيقافــه قبــل 30 دقيقــة فقــط مــن مغــادرة 
الطائــرة مطــار هيثــرو، فــي الثانــي مــن شــهر مايــو الماضــي، إال أن الشــرطة 
البريطانية نشرت فيديو االعتقال مؤخرا. وحاول المعتقل أن يظهر كشخص 
مصدوم حينما جرى إخباره بالشبهات التي تاحقه، وهي اختطاف فتاة في 
الرابعة عشــرة والتورط في اغتصابها والتغرير بشــخص قاصر. وجرت إدانة 
الراكب بالتهم الثاث الموجهة إليه، وكشــفت التحقيقات أنه اشــترى تذكرة 
المغــادرة قبــل يوم من الســفر، وقــرر أن يفر إلى إثيوبيا بعدمــا علم أن رجال 
الشــرطة يبحثون عنه. وعثرت الشــرطة على الضحية في محطة قطار بعد 
يــوم مــن اختفائهــا، وقالت إن الشــاب تعــرف عليها في تطبيق “واتســاب” ثم 

قام باستدراجها واعتدى عليها جنسيا.

قبل دقائق من اإلقالع.. الشرطة 
تقتحم طائرة وتعتقل مجرما خطيرا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أمطار تباغت مركزا تجاريا وسقفه ينهار على الزوار
فوجــئ زوار مركــز تجــاري بســيل 
مائــي جــارف يســقط عليهــم مــن 
أمطــار  تســببت  أن  بعــد  الســقف، 
بمدينــة  انهيــاره  فــي  غزيــرة 

دونجوان جنوبي الصين.
وتعــرض إقليــم بايلو الــذي تقع به 
المدينــة إلــى ســيول جارفــة خال 
األيــام القليلة الماضيــة، إلى درجة 
لم يتحملها جزء من ســقف المركز 

التجاري.
وتظهر لقطات فيديو، ســيدة تتمشــى في طابق علوي بالمركز، قبل أن يباغتها ســيل المياه العارم 
ويدفعهــا علــى األرض ألمتــار عدة، إال أنها لم تصب بأذى على ما يبدو. وكشــفت مصادر صحافية 

محلية عن أن شخصا آخر تعرض إلصابات خطيرة جراء الحادث.
وتعرضت مناطق متفرقة من الصين وتايوان إلى أمطار غزيرة أدت إلى انهيارات طينية، وأدت 

إلى مقتل وإصابة وفقدان عشرات األشخاص، حسب السلطات المحلية.

خطــر  مــن  جديــدة  دراســة  حــذرت 
الفــاش الصــادر عــن الهاتــف الذكــي، 
الذي تتعرض له وجوهنا أثناء التقاط 

صور السيلفي.
واكتشــف باحثــون من جامعة شــيراز 
للعلــوم الطبيــة، أن ومضــات الفــاش 
الهواتــف  معظــم  فــي  المســتخدمة 
الذكية، يمكن أن تؤثر في قدرة الجلد 
علــى تجديــد خايــاه، مــا يــؤدي إلــى 
الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد.

وفي الدراسة، أدرك الباحثون  «
تأثير ومضات الصور الشخصية 

على الجلد. ووجدوا أن األشعة 
فوق البنفسجية المنبعثة من 

ومضات صور السيلفي، تتسبب 
في زعزعة استقرار جزيئات 

خاليا الجلد، وتؤدي إلى تكوين 
التجاعيد. ومع ذلك، ال يظهر هذا 

التأثير إال عندما يكون الهاتف 
الذكي مثبتا باتجاه الوجه.

قضــت امــرأة 35 عاما في الســجن إثر 
إدانتهــا بجريمــة قتــل، لكــن فــي ســنة 
2015 تبيــن أنهــا بريئة، مما دفعها إلى 
رفــع دعــوى للحصــول علــى تعويــض 

عما كابدته في الزنزانة لعقود.
وبحسب قناة “إي بي سي” األميركية، 
فــإن كاثــي وودس تــم تبرئتهــا بفضل 
عقــب  فــي  النــووي  الحمــض  فحــص 
ســيجارة تــم العثــور عليه في مســرح 

الجريمة.

وقالت محامية كاثي البالغة  «
68 عاما، مؤخرا، إن موكلتها 

ستحصل على تعويض قدره 3 
ماليين دوالر، في إطار تسوية 

جزئية لدعوى مرفوعة بموجب 
الحقوق المدنية الفيدرالية. 

لكن كاثي ستواصل المطالبة 
بتعويض أعلى من مدينة رينو في 
والية نيفادا؛ ألنها تتهم مسؤولين 

قضائيين بفبركة اعترافاتها بعد 
الجريمة.

دراسة.. صور 
السيلفي قد تسبب 

ظهور التجاعيد

بعد 35 عاما.. 
تعويض بالماليين 

للسجينة البريئة
قالت أســرة ســائقة ســيارات الســباق األميركية جيســي كومبس إنها لقيت حتفها في 

حادث تصادم بسرعة فائقة أثناء محاولتها تسجيل رقم قياسي جديد في السرعة.

وأضافت األســرة في بيان أن كومبس )39 
عامــا( كانــت تحاول نيل لقب أســرع امرأة 
علــى األرض عندمــا قتلــت وهــي تتســابق 
يــوم الثاثــاء فــي صحــراء ألفــورد، وهــي 
قــاع جــاف لبحيرة في جنوب شــرق والية 
أوريغــون. ولــم يتــم الكشــف عــن تفاصيل 

الحادث.
وقــال البيــان “كان أكبــر حلــم لجيســي أن 
تصبح أسرع امرأة على وجه األرض، حلم 
سعت لتحقيقه منذ 2012، وقد رحلت عن 
تلك األرض وهي تقود بسرعة أكبر من أي 

امرأة في التاريخ”.

وفاة سائقة في محاولة كسر رقم األسرع بالعالم

عارضة األزياء الجنوب أفريقية كانديس سوانبويل تصل عرض فيلم “قصة 
زواج” خال مهرجان البندقية السينمائي الـ 76 في فينيسيا ليدو )أف ب(

وسجلت كومبس محاولتها لكسر الرقم القياسي في سرعة القيادة على مواقع التواصل االجتماعي، 
وكان هدفها أن تتجاوز الرقم القياسي المسجل العام 1976 بالقيادة بسرعة 512 ميال )نحو 820 

كيلومترا( في الساعة، والذي حققته األميركية كيتي أونيل التي توفيت في نوفمبر الماضي.

السنة الحادية عشرة - العدد 3972 
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المتفائلون يعيشون أطول بنسبة 15 % من المتشائمين
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