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الحريات الدينية تعكس رحابة المجتمع والقدرة على التعايش المتحضر
جاللة الملك يلقي 
كلمة سامية لدى 
استقباله عددا من 
كبار المسؤولين 
ورئيس المجلس 
األعلى للشؤون 

اإلسالمية ورئيسي 
مجلسي األوقاف 

السنية والجعفرية 
ورؤساء المآتم 
والهيئة العامة 

للمواكب الحسينية

المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البالد صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة فــي قصــر الصخيــر أمــس 
عددا من كبار المســؤولين ورئيس المجلس األعلى 
للشــؤون اإلســالمية، ورئيســي مجلســي األوقــاف 
والهيئــة  المآتــم  ورؤســاء  والجعفريــة،  الســنية 
العامــة للمواكــب الحســينية، للســالم علــى جاللتــه 
انتهــاء موســم عاشــوراء، حيــث رفعــوا  بمناســبة 
إلــى جاللتــه عظيم شــكرهم وتقديرهــم وامتنانهم 
علــى توجيهــات جاللته الســامية لمختلف األجهزة 

فــي  والتســهيالت  الخدمــات  لتقديــم  الحكوميــة 
مناســبة عاشــوراء فــي إطار مــا تكفلــه المملكة من 
حريــة إلحيــاء جميــع الشــعائر الدينية. كمــا أعربوا 
التــي  الســامية  الملكيــة  للمكرمــة  تقديرهــم  عــن 
والمآتــم  الخيريــة  الجمعيــات  بهــا ســنوًيا  تحظــى 
فــي كلمــة  الحســينية. وقــال جاللتــه  والروضــات 

سامية إن البحرين باحتضانها وتوقيرها وحمايتها 
للحريــات الدينية بشــعائرها المختلفــة، تعبر تعبيًرا 
صادًقــا عــن رحابــة مجتمعنــا، وقــدرة بالدنــا علــى 
التعايش المتحضــر، في ماضيها وحاضرها، والتي 
ســتبقى كمــا نريــد لهــا، واحة إخــاء، ومنارة ســالم، 

)02(ألهلها ولجميع ضيوفها.

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  أكــد 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
يتحقــق  إنجــاز ونجــاح  أن كل  خليفــة، 
فــي مملكــة البحريــن هــو نتــاج للتعــاون 

ووحــدة الكلمــة والتماســك الــذي يميــز 
أبنــاء البحريــن ويدفعهــم باســتمرار إلى 
وترســيخ  الوطــن  خدمــة  فــي  التفانــي 
نجــاح  أن  إلــى  ســموه  مشــيرا  مكانتــه، 
موســم عاشــوراء هــو تجســيد للتعــاون 
والتكاتــف بين أبناء الوطــن الواحد وما 

تقــوم علــى  مــن قيــم أصيلــة  يجمعهــم 
التعددية والتآخي والوحدة الوطنية.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
القضيبيــة  بقصــر  اســتقبل  قــد  الــوزراء 
صبــاح أمــس عــددا مــن ممثلــي المآتــم 
الحســينية، يتقدمهــم رئيــس مأتــم مدن 

تقدمــوا  إذ  المنصــور،  منصــور  إبراهيــم 
لســموه بخالص عبارات الشكر والتقدير 
الحكومــة  قدمتهــا  التــي  الجهــود  علــى 
وأجهزتهــا المختلفة، والتي أســهمت في 

إنجاح موسم عاشوراء لهذا العام.

“الدفــاع” الســعودية تعــرض أدلــة قاطعــة علــى تــورط إيــران

محمد بن سلمان: نرغب في تحقيق دولي بهجوم “أرامكو”

الرياض ـ وكاالت

أكــد ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد 
بــن ســلمان رغبة بــالده في إجــراء تحقيق 
التــي  الهجمــات  بشــأن  دوليــة  بمشــاركة 
تابعتيــن  نفطيتيــن  منشــأتين  اســتهدفت 
وذلــك  المملكــة؛  شــرقي  “أرامكــو”  لشــركة 
ســالمة  إلــى  الدولــي  المجتمــع  “ليطمئــن 

إجراءاته”.
جــاء ذلــك في اتصــال هاتفي تلقــاه األمير 
محمــد بــن ســلمان مــن الرئيــس الروســي 
فالديميــر بوتيــن، أمــس، حســب مــا ذكرت 

وكالة األنباء السعودية )واس(.
“إدانتــه  عــن  االتصــال  فــي  بوتيــن  وعبــر 
الشــديدة” لالعتــداءات التي طالــت البنية 
التحتيــة االقتصاديــة، خصوصــا أنهــا تؤثر 
على اإلمدادات النفطية لألسواق العالمية.
اســتعداد  الروســي  الرئيــس  أعلــن  كمــا 
بــالده للمشــاركة مع الخبــراء الدوليين في 

التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.
وجــرى أيضــا فــي االتصــال، بحــث الســبل 

الكفيلة الستقرار أسواق الطاقة، بما يدعم 
االقتصاد العالمي.

وكانــت محطتا بقيق وخريــص النفطيتان 
فــي الســعودية التابعتان لشــركة “أرامكو”، 

قد تعرضتا لهجمات السبت الماضي.
باســم وزارة  الرســمي  المتحــدث  وعــرض 
تركــي  الركــن  العقيــد  الســعودية  الدفــاع 

دامغــة  أدلــة  األربعــاء،  مســاء  المالكــي، 
تؤكــد تــورط النظــام اإليراني فــي الهجوم 

اإلرهابي.
قــال  بالريــاض،  صحافــي  مؤتمــر  وفــي 
اســتهدف  الــذي  الهجــوم  إن  المالكــي 
منشآت “أرامكو” لم ينطلق من اليمن، رغم 

االنطباع الذي أشاعته إيران.

المالكي: الهجوم على مصفاتي “أرامكو” جاء من الشمال بدعم من إيران

واشنطن - بنا

أكــد ولــي العهد نائــب القائــد األعلى 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
لدى لقاء سموه أمس وزير خارجية 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 

مايــك بومبيــو، أن مملكــة البحريــن 
ستواصل تطوير مســارات التنسيق 
الفاعــل مــع الواليــات المتحــدة على 
اإلســتراتيجية  المســتويات  جميــع 
وفــي  والدفاعيــة  والسياســية 

مختلف المجاالت األخرى.

سمو ولي العهد: تطوير مسارات 
التنسيق الفاعل مع أميركا

كل إنجاز نتاج للتعاون ووحدة الكلمة
ســمو رئيس الوزراء: نجاح “عاشوراء” تجسيد لتكاتف أبناء الوطن

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من ممثلي المآتم الحسينية

األهلي يستعيد االنتصارات بدوري “زين”أفالم عربية بمستويات عالميةنتنياهو: أنا أو العرب“التنمية” يشارك بمعرض التوظيفتقسيط رسوم “األهلية”
ذكرت مساعدة رئيس الجامعة  «

األهلية لإلعالم والتسويق والعالقات 
العامة ثائرة الشيراوي أن الجامعة 

تقدم خدمة مرنة جدا في دفع 
الرسوم الدراسية وتتيح لطلبتها 

وأولياء أمورهم تقسيط الرسوم على 
امتداد الفصل الدراسي.

يشارك مجلس التنمية االقتصادية  «
في معرض التوظيف العام الـ 

15 الذي تنظمه وزارة العمل، إذ 
يستضيف في جناحه 4 شركات 

متخصصة في قطاعات الخدمات 
المالية وتكنولوجيا معلومات 

االتصال واألعمال اإلنشائية.

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي  «
المنتهية واليته بنيامين نتنياهو، 

أمس، إنه ال يوجد في إسرائيل 
بعد انتخابات الثالثاء سوى خيارين 

لتأليف الحكومة. وأوضح نتنياهو أن 
الخيارين هما: إما حكومة برئاسته، أو 

حكومة تعتمد على األحزاب العربية.

تنطلق الليلة فعاليات الدورة الثالثة  «
من مهرجان الجونة السينمائي، 

وسيعرض بعد حفل االفتتاح فيلم 
”Ad Astra” للنجم براد بيت وليف 

تايلوروتومى لى جونس وجون اورتيز 
ولورين دين، وستقدم أفالم عربية 
بمستويات عالمية في المهرجان.

حقق فريق األهلي فوزا متوقعا  «
على حساب االتحاد بنتيجة 

104/76، في المباراة التي جمعت 
بينهما مساء أمس األربعاء، على 
صالة اتحاد السلة، ضمن الجولة 

السادسة من الدور التمهيدي 
لدوري زين الدرجة األولى.
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العاهل: جهود طيبة لرؤساء المآتم في 
إحياء المواسم بالتعاون مع الجهات الحكومية

سمو ولي العهد ملتقيا وزير الخارجية األميركي

حبســت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة 
بأنــه  دفــع  الــذي  المتهــم  الثالثــة 
ســكران حيــن كتابتــه تعليًقا بحســاب 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى 
باإلســاءة  فيــه  تعــّرض  “االنســتغرام” 
للــذات اإللهيــة وأنــه كان بحالــة ســكر 
وال يعلم ماذا كان يكتب حينها، وذلك 
لمدة ســنة واحدة مع النفاذ عما أســند 

إليــه. وكان المتهــم المحبــوس قد بّرر 
أنــه كان فــي حالــة ســكر عنــد كتابتــه 
التعليق المســيء، ولم ينف كتابته له، 
مدعًيا أنه كان في نقاش مع شــخص، 
علــى الرغــم مــن أن ذلــك الشــخص - 
المبلــغ بالواقعــة - كان يطالبــه بعــدم 
تجاوز القيم واألخالق والحفاظ على 

صلة الرحم.

الحبس سنة للمسيء للذات اإللهية

اســتوردت البحريــن تبغــا بأنواعه 
بلغــت  إجماليــة  بقيمــة  المختلفــة 
يوليــو  خــالل  دينــار  مليــون   3.7
 775.4 الكميــات  وتــزن  الماضــي، 

ألف كيلوغرام.

البحرين تستورد تبًغا بـ 3.7 مليون دينار

عباس إبراهيم

زينب العكري

)09(

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أفــادت وزارة التربيــة والتعليــم، تعقيبــا على 
تحــت  أمــس  “البــالد”  فــي  المنشــور  الخبــر 
طالًبــا  )العقــال(  بـــ  يضــرب  “معلــم  عنــوان 
بمدرســة الخميس”، بأنه تم استدعاء المعلم 
من اإلدارة التعليمية صباح أمس، والتحقيق 
الشــؤون  إلــى  تحويلــه  ثــم  معــه،  اإلداري 
إجــراءات  الســتكمال  بالــوزارة؛  القانونيــة 

التحقيق.

إحالة ضارب الطالب 
بـ “العقال” للتحقيق

عّبــر أوليــاء أمــور طلبة الصــف الثاني 
االبتدائيــة  النفيــس  ابــن  بمدرســة 
للبنيــن )بمنطقــة ســترة( لـــ “البــالد” عن 
اســتيائهم مــن قيــام معلمــة بترهيــب 
ــا وهــؤالء ال يتجــاوزون  أبنائهــم يوميًّ
عمــر الـــ 8 ســنوات، عبــر معاقبتهــا لهم 

وتهديدهم بالضرب.

معلمة في “ابن النفيس” 
تهدد الطلبة بالضرب

)06(
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، فــي قصــر 
الصخير أمس، عددا من كبار المســؤولين ورئيس المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية، 
ورئيســي مجلســي األوقاف السنية والجعفرية، ورؤساء المآتم والهيئة العامة للمواكب 
الحسينية، للسالم على جاللته بمناسبة انتهاء موسم عاشوراء، حيث رفعوا إلى جاللته 
عظيــم شــكرهم وتقديرهــم وامتنانهم علــى توجيهات جاللته الســامية لمختلف األجهزة 
الحكوميــة لتقديــم الخدمــات والتســهيالت خــالل مناســبة عاشــوراء في إطار مــا تكفله 
المملكة من حرية إلحياء جميع الشــعائر الدينية وما تتميز به من روح األســرة الواحدة 
التي تجمع أبناء البحرين كافة. كما أعربوا عن تقديرهم للمكرمة الملكية الســامية التي 

تحظى بها سنويا الجمعيات الخيرية والمآتم والروضات الحسينية.

وأثنــى جاللتــه علــى الجهــود الطيبــة التــي 
يبذلها رؤســاء المآتم الحســينية في إحياء 
المواســم الدينيــة واإلشــراف علــى تنظيــم 
شــعائرها بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة 

المختلفة.
وقــد تشــرف الجميــع بالســالم علــى جاللــة 

الملك.
وبعــد تــالوة آيــة مــن الذكــر الحكيــم تفضل 
صاحــب الجاللــة الملــك بإلقاء كلمة ســامية 

هذا نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمــد للــه، والصــالة والســالم على رســول 
وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  ســيدنا  هللا، 

أجمعين،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

يســعدنا اللقــاء بجمعكــم الطّيــب بمناســبة 
مراســم  وختــام  عاشــوراء  ذكــرى  حلــول 
إحيائهــا، التــي تأتــي فــي شــهر هللا المحــرم 
بمــا يحملــه مــن فضائــل وبــركات، تعظيمــًا 
وتكريمــًا لقّيــم شــريعتنا الســمحاء، الداعية 
والتســامح،  واالعتــدال  والتآلــف  للمحبــة 
ولكل ما يجمعنا على كلمة التوحيد .. حيث 

ال إله إال هللا، وإن محمدًا رسول هللا.
 أيها اإلخوة األعزاء،،

إن البحرين باحتضانها وتوقيرها وحمايتها 
للحريــات الدينية بشــعائرها المختلفة، تعبر 
تعبيــرًا صادقــًا عن رحابــة مجتمعنا، وقدرة 
بالدنــا على التعايش المتحضر، في ماضيها 
وحاضرهــا، والتــي ســتبقى كمــا نريــد لهــا، 
بعــون مــن هللا تعالــى، واحــة إخــاء، ومنارة 

سالم، ألهلها ولجميع ضيوفها.
وال يفوتنــا هنــا، أن نتوجــه بالشــكر الجزيل 
رؤســاء  بالذكــر  ونخــص  المعنييــن،  لكافــة 
المآتــم والمواكــب الحســينية، علــى حســن 
وإتمامهــا  عاشــوراء  لمناســبة  متابعتهــم 

بمــا يليــق بمكانتهــا، حيــث جــاءت محققــة 
ألهــداف إقامتهــا وإحيائهــا باســتذكار مآثــر 
أهــل البيــت الكــرام، وبالتأكيــد علــى أهميــة 
بالحكمــة  المحمديــة  الدعــوة  أمانــة  حمــل 
والموعظة الحسنة، وبإرساء الكلمة الطيبة 
فــي رحــاب المنابــر مــن أجــل رفعــة الديــن 

وخير الوطن.
بــه  قامــت  مــا  ارتيــاح،  بــكل  تابعنــا،  ولقــد 
مــن  فــي مجالــه،  الحكوميــة، كل  األجهــزة 
ذكــرى  إلحيــاء  ومتكاملــة  حثيثــة  جهــود 
عاشــوراء علــى الوجــه األكمــل، وأحســنت 
وزارة الداخليــة فــي تقديم كافــة الخدمات 
األمنية والمجتمعية، التي أحاطت الشــعائر 
بالعناية والمتابعة الالزمة لضمان ممارستها 
بحريــة وأريحيــة، وكما هو العهــد بالبحرين 

على مرور األزمان.
ونــود فــي هــذه الفرصــة الطيبــة، أن نكــرر 
الشــكر والتقديــر للجميــع، وأن نعــرب فيهــا 
لرئيســي  بالتوفيــق والســداد  عــن تمنياتنــا 
الســنية  األوقــاف  مجلســي  وأعضــاء 
والجعفريــة فــي حمــل مســؤولياتهم، خالل 
دورة العمــل الجديــدة، لخدمــة بيــوت هللا 
ورعايتها، وتنمية الوقف اإلســالمي وســبل 
الشــرعية  لمقاصــده  تحقيقــًا  بــه،  االنتفــاع 

النبيلة.
وختامــا، نســأل هللا لنــا ولكــم، أن يتقبل منا 
صالــح أعمالنــا، وأن يوفقنــا وإياكــم لخدمة 
ديننــا وتوحيــد صفوفنــا ورفعة شــأننا، وأن 
يهيئ لنا من أمرنا رشــدا، إنه ســميع مجيب 

الدعاء. 
عليكــم  والســالم  بخيــر،  وأنتــم  عــام  كل 

ورحمة هللا وبركاته،،

ثــم ألقى رئيس مجلس األوقــاف الجعفرية 
يوسف الصالح كلمة قال فيها: 

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمــد للــه رب العالمين والصالة والســالم 
على أشــرف األنبياء والمرسلين محمد بن 
عبــدهللا وآلــه الطيبيــن الطاهرين وصحبه 

المنتجبين.
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى
أصحاب السمو والمعالي

األخوة الحضور
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

صاحب الجاللة
يطيــب لي باألصالة عن نفســي ونيابة عن 
جميــع أعضاء مجلس األوقــاف الجعفرية 
وكافــة منتســبيها ورؤســاء إدارات المآتــم 
فــي  الحســينية  والفعاليــات  والمواكــب 
نرفــع  أن  البحريــن  مملكــة  محافظــات 
إلــى مقــام جاللتكــم الســامي أســمى آيات 
التقديــر واالمتنان والشــكر والعرفان على 
مــا تولونــه جاللتكــم - حفظكــم هللا - مــن 
العبــادة  بــدور  واهتمــام  وعنايــٍة  رعايــٍة 
مراســم  ســيما  وال  الدينيــة  والمناســبات 
إحيــاء ذكــرى عاشــوراء الخالــدة، والتــي 
الكريمــة-  توجيهاتكــم  -بفضــل  تكللــت 

بالنجاح والتميز وحسن التوفيق.
واســمحوا لنــا – يــا صاحــب الجاللــة- أن 
ننتهز هذه الفرصة لنثمن التعيين الســامي 
مــن جاللتكــم لمجلســي األوقــاف الســنية 

والجعفريــة، راجيــن أن نكــون أهــال لهــذه 
ثــم  ومــن  ســبحانه  معاهديــن هللا  الثقــة، 
جاللتكــم على بــذل قصارى الجهــد لتأدية 
بــكل أمانــة  شــرف الواجــب والمســؤولية 
وصــدق، والعمــل بــكل إخالص ووفــاء بما 
يرضي هللا سبحانه ، مستمدين من ثقتكم 

السامية الدعم والقوة والسند والعزيمة.
صاحب الجاللة،،

كمــا نتشــرف أن نرفــع أســمى آيات الشــكر 
إلــى مقــام جاللتكــم  والتقديــر واالعتــزاز 
لتفضلكــم وتوجيهاتكــم بصــرف المكرمــة 
والروضــات  للمآتــم  الســامية  الملكيــة 
جاللتكــم  عــادة  علــى  جريــًا  الحســينية 
الحميــدة فــي كل عــام، حيــث تأتــي هــذه 
المكرمة في إطار مشــاركة شــعبكم الوفي 
وذكــرى  الخالــدة  عاشــوراء  مناســبة  فــي 
استشــهاد اإلمــام الحســين )ع(، منتهجيــن 
خطــى أجدادكــم وآبائكــم الكــرام علــى مر 
العصــور ومــا توارثــوه مــن تعاهــٍد ورعايٍة 
خاصــة لمناســبة عاشــوراء كابرًا عــن كابر، 
متقلدين من أسالفكم الكرام شرف رعاية 
ومســتلهمين  العظيمــة،  المناســبات  هــذه 
مــن عبــق هــذه الذكــرى وقيــم أهــل بيــت 
النبــوة معانــي التضامــن واإلخــاء والتآلف 
وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل قيادتكم 

الشامخة وعهدكم الزاهر حفظكم هللا.
إلــى  والتقديــر  الشــكر  فائــق  نرفــع  كمــا 
حكومتكم برئاســة رئيس الوزراء صاحب 

الســمو الملكي االمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي االميــر ســلمان بن 
حمــد ال خليفــة علــى دعمهم ومســاندتهم 

ومتابعتهم الدائمة لشؤون الموسم.

صاحب الجاللة،،
ال شك، أّن توجيهات جاللتكم وما تولونه 
من رعاية كبيرة للشــعائر الدينية في بلدنا 
الحبيــب قد هيأت الســبل لنجاح الموســم، 
والهيئــات  الــوزارات  كل  ســخرت  إذ 
والجهــات الحكوميــة المختلفــة جهودهــا 
والتســهيالت  الخدمــات  جميــع  لتقديــم 
علــى أكمــل وجــه، من أجــل إبراز الموســم 
التــي  المطلوبــة  الحضاريــة  بالصــورة 
ينشــدها الجميع، والتــي تعكس ما تميزت 
به مملكة البحرين عبر تاريخها العريق من 
تعايش، ووحدة وطنية، وتألف مجتمعي.
محظوظــون  الجاللــة  صاحــب  يــا  وإننــا  
فــي مملكــة البحريــن بقيادتكــم الحكيمــة 
الطيبــة  األرض  هــذه  مــن  جعلــت  التــي 
والتســامح  للتعايــش  وموئــالً  موطنــًا 
واألمــن والســالم، ال ســيما فــي خضم هذا 
االضطراب الذي تموج به كثير من مناطق 
يمــارس  الحمــد-  وللــه  فالجميــع-  العالــم، 
شــعائره الدينيــة بيســٍر وســهولٍة فــي ظــل 

توجيهاتكم ورعايتكم الكريمة.
وفــي هذا الصدد، فإننــا يا صاحب الجاللة 
نثمــن عاليــًا توجيهــات جاللتكــم الدائمــة 
وتوجيهاتكــم  الشــخصية،  ومتابعتكــم 
الكريمــة لــوزارات الدولة وفــي هذا اإلطار 
نخص بالشــكر التعــاون الكبير الذي قامت 
به وزارة الداخلية بكافة إداراتها وأجهزتها 
مباشــر  بإشــراف  المناســبة  هــذه  إلنجــاح 
الشــيخ  الفريــق أول  الداخليــة  مــن وزيــر 
ومتابعــة  خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد 
الغفيــرة  المشــاركة  لتأميــن  المحافظــات 
والواســعة من المواطنين فــي إحياء هذه 
الذكــرى بأمن وأمان واطمئنان، إلى جانب 
تنظيــم الحركة المروريــة وتوفير خدمات 
الدفــاع المدني وشــرطة المجتمع وتقديم 
تتطلبهــا  التــي  األمنيــة  الخدمــات  ســائر 

إحياء هذه المناسبة.
كما نشــيد بجهــود وزارة الصحة وحرصها 
علــى المشــاركة لتقديــم أفضــل الخدمــات 

الطبيــة والصحيــة للمشــاركين فــي إحياء 
هــذه المناســبة مــن خــالل عيــادة اإلمــام 
الحســين الطبية، المجهزة بأحدث الكوادر 
وزارة  جهــود  إلــى  إضافــة  واألجهــزة، 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
مختلــف  فــي  النظافــة  لتعزيــز  العمرانــي 
المناطــق مــع اســتمرار وتوســع المبــادرات 
البيئيــة، باإلضافــة إلــى جهود وإســهامات 
هيئة الكهرباء والماء، فلقد كانت األجهزة 
تعمــل  والخدميــة  األمنيــة  الحكوميــة 
كخلية نحل طوال الموسم لتأمين سالمة 
الســاعة  مــدار  علــى  المشــاركين  وخدمــة 
والتي جســدت عمــل الفريــق الواحد الذي 

حقق إنجازًا متميزًا.
صاحب الجاللة،،،

وتوجيهــات  ســبحانه  هللا  مــن  بتوفيــق 
جاللتكم، حققت إدارة األوقاف الجعفرية 
بالشــراكة مع الجهــات الحكومية واألهلية 
الموســم،  نجاًحــا كبيــرًا فــي تنظيــم هــذا 
حيــث عقدت اإلدارة اجتماعات تنســيقية 
مــع جميــع المآتم والحســينيات والمواكب 
وهيئــات العــزاء فــي جميع مناطــق مملكة 
البحريــن، بمشــاركة ممثلــي جميع الجهات 
الحكوميــة ذات الصلــة، كمــا قامت اإلدارة 
بتدشــين مركــز خــاص لتوزيــع الخدمــات 
التموينيــة، فضــالً عن التوســع فــي مبادرة 
خدمــت  التــي  الجماعــي  النقــل  خدمــات 
آالف المعزيــن مــن والــى خــارج العاصمــة 
انســيابية  علــى  إيجابــًا  انعكــس  ممــا 
إلــى  التنقــل، باإلضافــة  الحركــة وســهولة 
تعزيــز التواصــل مــع المجتمــع والفعاليات 

المختلفة تجسيدًا للشراكة المجتمعية.
صاحب الجاللة،،

العلــي  ختامــًا ال يســعنا إال أن نســأل هللا 
القديــر أن يمّتــع جاللتكم بموفــور الصحة 
هللا  راجيــن  العمــر.  وطــول  والســعادة 
ســبحانه أن يعيــد هــذه المناســبات علــى 
وشــعب  الموقــرة  وحكومتكــم  جاللتكــم 
البحريــن الكريم بالعــزة والمنعة والوحدة، 
وأن يديم على مملكتنا الغالية نعمة األمن 
واألمــان واالســتقرار .ودمتــم يــا صاحــب 

الجاللة بعون هللا سالمين موفقين.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
ثــم ألقى الشــاعر محمــد هــادي الحلواجي 

قصيدة أمام جاللة الملك.

الملك  الجاللة  البالد صاحب  عاهل  تلقى 
ــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ورئـــيـــس  حـــمـــد ب
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ
برقيتي  خــلــيــفــة،  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة 
شكر جوابيتين من رئيس جمهورية مصر 
العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، رًدا 
ضحايا  في  له  المعزيتين  برقيتيهما  على 
الحادث اإلرهــابــي الــذي وقــع أمــام معهد 

األورام بالقاهرة. 
عن  العربية  مصر  جمهورية  رئيس  وعبر 
خــالــص شــكــره وتــقــديــره لــجــاللــة الملك 
الـــوزراء  رئيس  الملكي  السمو  وصــاحــب 
على المشاعر الطيبة، متمنًيا لهما موفور 
مملكة  ولــشــعــب  ــادة،  ــعــ ــســ ــ وال الــصــحــة 

البحرين مزيدا من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

رئــيــس “الجـعـفــريــة”: الشـعــائــر الدينــيــة تحــظــى برعــايــة كبــيــرة مــن جــاللتــه

العاهل: البحرين ستبقى واحة إخاء ومنـارة سـالم

جاللة الملك وسمو رئيس 
02الوزراء يتلقيان شكر السيسي
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لــدى اســتقبال ســموه عددا مــن ممثلي المآتم الحســينية، أكد رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، أن كل إنجاز ونجاح يتحقق في مملكة البحرين 
هو نتاج للتعاون ووحدة الكلمة والتماسك الذي يميز أبناء البحرين ويدفعهم باستمرار إلى 
التفاني في خدمة الوطن وترسيخ مكانته، مشيرا سموه إلى أن نجاح موسم عاشوراء هو 
تجســيد للتعاون والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد وما يجمعهم من قيم أصيلة تقوم على 

التعددية والتآخي والوحدة الوطنية.

وشــدد ســموه على أن مملكة البحرين بقيادة 
الملــك حمــد  الجاللــة  البــالد صاحــب  عاهــل 
بــن عيســى آل خليفــة، تنشــد الخيــر لجميــع 
فــي  تتأخــر  لــن  الحكومــة  وأن  مواطنيهــا، 
بــذل كل جهــد ممكــن؛ لضمان تحقيــق أفضل 
المســتويات المعيشــية التــي تؤمــن للمواطن 

جميع متطلباته الحياتية.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس 
عــددا من ممثلي المآتم الحســينية، يتقدمهم 
رئيــس مأتم مــدن إبراهيم منصــور المنصور، 
والذين تقدموا لسموه بخالص عبارات الشكر 
والتقديــر على الجهود التي قدمتها الحكومة 
فــي  أســهمت  والتــي  المختلفــة،  وأجهزتهــا 

إنجاح موسم عاشوراء لهذا العام.
وخــالل اللقــاء، رحــب صاحــب الســمو الملكي 
الحســينية،  المآتــم  برؤســاء  الــوزراء  رئيــس 
مشــيدا بالجهــود التــي بذلوهــا بالتعــاون مــع 
الــوزارات واألجهــزة المعنية؛ مــن أجل إنجاح 
موسم عاشوراء ودورهم في خدمة المجتمع.
وقــال ســموه :”إن البحريــن محظوظــة بهــذا 
الشــعب الكريــم المشــهود لــه بالوعــي والفكــر 

المســتنير، والذي كان وســيظل ـ إن شاء هللا ـ 
بوحدته وتماسكه سياجا يصون للوطن أمنه 
واستقراره، ويدفع عجلة التقدم إلى األمام”.

وأضــاف ســموه: “إننا نعتز بما يتميــز به أبناء 
البحريــن مــن خصال المحبة والــوالء للوطن، 
وعلينــا أن نعــزز من التواصــل والتقارب فيما 
بيننــا، وأن نبــذل كل جهــد ممكــن فــي تنشــئة 
أجيالنــا القادمــة على التمســك بتلــك المعاني 

النبيلة والحفاظ عليها”.
وقد ألقى محسن الشيخ أحمد العصفور كلمة 
نيابــة عــن الحضور، أعــرب فيها عن تشــرفهم 
الملكــي  الســمو  صاحــب  لمقــام  يرفعــوا  بــأن 
رئيــس الوزراء أســمى آيــات الشــكر والعرفان 
علــى رعايــة ســموه الشــاملة وتوجيهاتــه لكل 
الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم كافة 
التســهيالت خالل موسم عاشوراء، والحرص 
على توفير األمن والسالمة والرعاية الصحية 

للشعائر والمواكب الحسينية والمآتم.
وأشــاد بحرص الحكومة برئاســة ســموه على 
االرتقــاء بأواصــر اللحمــة الوطنيــة بين فئات 
شــعب البحرين، وقال: “إن رعاية ســموه هي 
المصداق األكبر لشــعار الوحدة الوطنية التي 

يمثلها صاحب الجاللة الملك، الحامي األمين 
للدين والوطن وراعي الوحدة الوطنية”.

وأضــاف: “ألــف شــكر وتقديــر من هــذا الجمع 
يــا  لكــم  األصيــل  البحريــن  شــعب  كل  ومــن 
صاحب السمو وللقيادة الرشيدة وعلى رأسها 
نائــب  العهــد  الملــك وولــي  الجاللــة  صاحــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 

الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة على كل مــا قدمتموه في 
هــذا العــام وعلــى مــدى الســنوات الماضيــة، 
حفظكم هللا يا صاحب الســمو وجعلكم ذخرا 
وســندا لهذا الشــعب الوفي، إنه سميع مجيب 

الدعاء”.
من ناحيتهم، أعرب رؤســاء المآتم الحسينية 

لصاحــب  وتقديرهــم  شــكرهم  خالــص  عــن 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء على مــا تقوم 
بــه الحكومــة برئاســة ســموه مــن جهــود ومــا 
تقدمه من تســهيالت تعزز من مناخ الحريات 
المؤسســات  لمختلــف  وتوفــر  المملكــة  فــي 
الشــعائر  لتأديــة  المالئمــة  األجــواء  الدينيــة 
ســموه  حــرص  أن  مؤكديــن  طمأنينــة،  بــكل 

علــى التواصــل مــع المواطنيــن وااللتقاء بهم 
والتعرف على احتياجاتهم يشكل نهجا فريدا 
يتميــز به ســموه على الدوام، ســائلين المولى 
العلي القدير أن يحفظ سموه وأن يديم عليه 
موفــور الصحــة والعافية والســعادة؛ ليواصل 
دوره الرائد في مســيرة تقدم مملكة البحرين 

وازدهارها.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من ممثلي المآتم الحسينية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء: نجاح “عاشوراء” تجسيد للتكاتف بين أبناء الوطن
ممثلــو المآتــم الحســينية: نقــدر مــا تقدمــه الحكومة من تســهيالت تعــزز منــاخ الحريات

لن نتأخر ببذل كل 
جهد لضمان تحقيق 

أفضل المستويات 
المعيشية للمواطن

نعتز بما يتميز به 
 أبناء البحرين 

من خصال المحبة 
والوالء للوطن

كل إنجاز ونجاح 
يتحقق هو نتاج 
لتعاون ووحدة 

كلمة أبناء البحرين

شعبنا كان وسيظل 
بوحدته وتماسكه 
سياجا يصون أمن 
واستقرار المملكة

نشيد بحرص الحكومة على االرتقاء بأواصر 
اللحمة الوطنية بين فئات الشعب 

حرص سموه على التواصل مع المواطنين 
نهج فريد يميزه على الدوام

ممثلـــو المــآتــم: 

إن الخبــر الذي نشــر أمــس عن تلقي رئيس الوزراء صاحب الســمو تنويه
الملكي االمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية شــكر جوابية من 

أخيه عاهل المملكة المغربية الشقيقة صاحب الجاللة الملك محمد 
السادس، كانت تتعلق ببرقية رئيس الحكومة المغربية سعد الدين 

العثماني، لذا لزم التنويه.

المنامة - بنا
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أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الشراكة اإلستراتيجية بين مملكة البحرين 
والواليــات المتحــدة األميركيــة الصديقــة مســتندة علــى مرتكــزات ثابتــة منبثقــة مــن 
المواقف المشــتركة حيال مختلف القضايا على المســتويين اإلقليمي والعالمي، منوًها 
ســموه بعمق العالقات الراســخة بين البلدين والشــعبين الصديقين والتي عززتها على 

الدوام أطر التعاون المشتركة بما يعود بالنماء واالزدهار على الجميع.

لــدى لقــاء ســموه أمــس وزيــر  جــاء ذلــك 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  خارجيــة 
مايــك بومبيــو فــي إطــار الزيارة الرســمية 
التــي يقــوم بهــا ســموه للواليــات المتحــدة 
األميركيــة، إذ أشــار ســموه إلــى أن مملكــة 
صاحــب  البــاد  عاهــل  بقيــادة  البحريــن 
الجالــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة 

تســعى للعمــل جنًبا إلى جنب مــع الواليات 
المتحدة األميركية بجهود حثيثة في ظل 
وحــدة الرؤى بين البلديــن للتصدي لجميع 
المنطقــة، والتــي  فــي  الراهنــة  التحديــات 
تســتوجب توحيــد الجهــود كافــة وتعزيــز 
مختلــف أوجــه التعــاون الدولــي لترســيخ 
األمن والســام فــي المنطقة بما يصب في 

تحقيــق تطلعــات الشــعوب للمضــي قدًمــا 
في مســيرة التنمية الحضارية لجميع دول 
العالــم، الفًتــا ســموه إلــى الدور الــذي تقوم 
بــه الواليــات المتحــدة األميركيــة الرامــي 
إلــى تعزيــز االســتقرار اإلقليمــي والعالمــي 
وإيجاد حلول تجاه جميع القضايا الراهنة.
البحريــن  مملكــة  أن  ســموه  وأضــاف 

التنســيق  مســارات  تطويــر  ســتواصل 
الفاعــل مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة 
اإلســتراتيجية  المســتويات  جميــع  علــى 
مختلــف  وفــي  والدفاعيــة  والسياســية 
المجاالت األخرى التي من شأنها أن تسهم 
في تعزيز العاقات الثنائية وتوطيدها لما 

يخدم الشعبين الصديقين.

واشنطن - بنا

الشراكة اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة مستندة على مرتكزات ثابتة
ســمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية األميركي وينوه بعمق العالقات الراسخة بين البلدين

الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  أشــاد 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، بالعالقــات التاريخيــة 
واإلســتراتيجية التــي تمتد لعقــود طويلة بين مملكة البحريــن والواليات المتحدة 
األميركيــة، مؤكــًدا ســموه أهميــة مواصلــة التنســيق والتعــاون الدفاعــي والعمــل 
المشــترك ودعــم الجهــود اإلقليمية والدوليــة الرامية إلى تعزيز األمن واالســتقرار 

وتحقيق السالم والتنمية في المنطقة والعالم.

ونــوه ســموه بمشــاركة مملكــة البحريــن 
المشــتركة  البحريــة  القــوات  ضمــن 
العالميــة  الماحــة  حريــة  لتأميــن 
ومكافحــة القرصنــة ضمن إســتراتيجية 
التحديــات  لمواجهــة  المشــترك  العمــل 
والتهديدات في المنطقة لضمان االلتزام 
واالحتــرام  الجــوار  حســن  بعاقــات 
واســتقالها  الــدول  لســيادة  المتبــادل 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
جــاء ذلــك لــدى لقــاء ســمو ولــي العهــد 
مــع وزيــر الدفــاع األميركــي مارك إســبر، 
البنتاغــون،  لمبنــى  زيــارة ســموه  خــال 
الوطنييــن  الســامين  عــزف  تــم  حيــث 
وصــول  لــدى  واألميركــي  البحرينــي 
معــه  العهــد، وبحــث ســموه  ولــي  ســمو 
عاقات الصداقــة والتعاون بين البلدين 
الصديقيــن خصوصــا ما يتعلــق بالجانب 
العســكري والدفاعي وعــدًدا من القضايا 
ذات االهتمــام المشــترك على الســاحتين 
اإلقليميــة والدوليــة بمــا يخــدم الســام 

واالزدهار اإلقليمي والدولي.

واشنطن - بنا

مواصلة التنسيق والتعاون الدفاعي والعمل المشترك بين البحرين وأميركا

سمو ولي العهد في لقاء مع وزير الدفاع األميركي

سمو ولي العهد ملتقًيا وزير الخارجية األميركي
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سمو رئيس الوزراء يشكر الممثل السامي لدعمه “يوم الضمير”
المطــوع نقــل لــه تقديــر سمــوه الهتمامــه بالمبــادرة التي تعــزز الســالم

اجتمــع وزيــر شــؤون مجلــس الوزراء محمــد  المطــوع،  بحضور رئيــس جائزة صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة للتنمية المســتدامة الشــيخ حســام 
بــن عيســى آل خليفة، فــي نيويورك بالواليات المتحدة األميركية، مع الممثل الســامي 
لتحالــف األمــم المتحدة للحضــارات ميغيل موراتينوس، حيث نقل لــه تحيات وتقدير 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى اهتمامــه ودعمــه لمبــادرة ســموه التــي 
اعتمدتهــا األمــم المتحــدة بإعــان يــوم الخامــس مــن أبريــل مــن كل عام يومــا للضمير 
الدولــي، كوســيلة لتعبئــة جهــود المجتمــع الدولــي لتعزيز الســام والتســامح والتفاهم 

والتضامن من أجل بناء عالم مستدام قوامه السام والتضامن والوئام.

وخالل اللقاء، أكد وزير شــؤون مجلس الوزراء 
حــرص مملكــة البحريــن علــى مســاندة الجهــود 
الدولية الرامية كافة إلى ترســيخ قيم التسامح 

والتعايش بين مختلف الشعوب.
وأعــرب المطــوع عــن تقديــره للــدور المهم الذي 
يقــوم بــه تحالــف األمــم المتحــدة للحضــارات، 
يتبناهــا  التــي  المتعــددة  بالمبــادرات  مشــيدا 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  لدعــم  التحالــف 

المستدامة.
كمــا اســتعرض المطــوع خــالل اللقــاء عــدد مــن 
المبــادرات التي تقودهــا مملكة البحرين، بقيادة 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، بهــدف تعزيز الســلم العالمي 
ومســاندة جهود المجتمع الدولي لتنفيذ أهداف 
التنمية المســتدامة، مشــيرا في هــذا الصدد إلى 
مبــادرة جاللــة الملــك بإنشــاء مركــز الملــك حمد 
كرســي  وتدشــين  الســلمي،  للتعايــش  العالمــي 
والتعايــش  األديــان  بيــن  للحــوار  حمــد  الملــك 
الســلمي بجامعــة ســابينزا اإليطاليــة، ومبادرات 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء لدعــم 
وتعزيــز جهــود التنميــة المســتدامة مــن خــالل 
للتنميــة  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  جائــزة 
المســتدامة والتــي تحتــل مكانــة عالميــة بــارزة 
كأحــد المبادرات الرائدة فــي دعم تنفيذ أهداف 

التنمية المستدامة.
األمــم  مصادقــة  إلــى  كذلــك  المطــوع  ونــوه 
الــوزراء  رئيــس  ســمو  مبــادرة  علــى  المتحــدة 
بإعــالن يــوم الخامــس مــن أبريــل مــن كل عــام 
يومــا للضمير الدولي، موضحا أن انعقاد منتدى 
رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل ناجح” 
علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامة لألمم 
المتحدة األســبوع المقبــل، يأتي ضمن مبادرات 
البحرين الهادفة لمناقشــة أبــرز القضايا العالمية 
الملحة ووضع الحلول التي تســهم في الوصول 

إلى غايات وأهداف التنمية المستدامة.
وقــدم المطــوع دعــوة نيابــة عن صاحب الســمو 
الســامي  الممثــل  إلــى  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
لتحالف األمم المتحدة للحضارات لزيارة مملكة 

البحرين لالطالع.
على مــا حققته من منجزات حضارية وتنموية، 
وما يتسم به المجتمع البحريني من نموذج في 

التعايش والتسامح.
عــن  موراتينــوس،  ميغيــل  أعــرب  جانبــه،  مــن 
تنميــة  فــي  البحريــن  مملكــة  لجهــود  تقديــره 
التقــارب والتواصــل بين الحضارات والشــعوب، 
تتالقــي  البحريــن  أن جهــود ومســاعي  مؤكــدا 
بشكل واضح مع أهداف تحالف الحضارات في 
تشــجيع الحوار بين الحضارات واألديان لتعزيز 

ثقافة التسامح والتعايش والعمل المشترك.
اعتمــاد  بمناســبة  تهانيــه  موراتينــوس  وجــدد 
الجمعيــة العامة لألمم المتحدة لمبادرة صاحب 
الســمو الملكي رئيس الوزراء بتســمية الخامس 
من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، مؤكدا 
على أهمية هذه المناســبة فــي التذكير بضرورة 
العمــل المشــترك مــن أجــل بنــاء مجتمــع عــادل 
وســلمي ومتكامل لدعم تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
الدولــي  الضميــر  يــوم  اعتمــاد  أن  إلــى  وأشــار 
يتماشــى مع تحقيق الهدف رقم 16 من أهداف 
بتعزيــز  والخــاص   2030 المســتدامة  التنميــة 
المجتمعــات المســالمة والمســتوعبة للجميع من 
أجــل تنميــة مســتدامة وإتاحــة العدالــة للجميع 
وبناء مؤسســات فعالة ومستوعبة للجميع على 
كافــة المســتويات، معربــا عــن دعمه ومســاندته 
لمملكة البحرين وتطلعه للمشاركة في االحتفال 
بيــوم الضميــر الدولــي فــي أبريــل القــادم 2020 
والذي ســوف يقام بهذه المناسبة في مقر األمم 

المتحدة بنيويورك.
وقــال “إننــا نعمــل مــع البحرين يدا بيــد من اجل 
االحتفال بهذه المناســبة وترسيخ اليوم الدولي 
أهــداف  مــع  يتماشــى  عالمــي  كيــوم  للضميــر 

التنمية المستدامة”.
مملكــة  تحــرزه  الــذي  التقــدم  بمســار  وأشــاد 
البحريــن ومــا تبديــه مــن التــزام بتنفيــذ أهداف 

التنمية المستدامة 2030.
البحريــن  اللقــاء محافــظ مصــرف  وقــد حضــر 
الدائــم  المنــدوب  و  المعــراج   رشــيد  المركــزي 
جمــال  المتحــدة  األمــم  لــدى  البحريــن  لمملكــة 

الرويعي.
للحضــارات  المتحــدة  األمــم  تحالــف  أن  يذكــر 
The United Nations Alliance of Civiliza-
tions هي منظمة تابعة لألمم المتحدة، ومقرها 
نيويــورك بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وقــد 
تأسســت في 2005، وهي منظمة دولية تشــجع 
الحــوار بيــن الحضــارات واألديان لتعزيــز ثقافة 

التسامح والتعايش والعمل المشترك.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

مجلــس  رئيــس  نائــب  اســتقبل 
الــوزراء ســمو الشــيخ محمــد بــن 
مبــارك آل خليفــة بمكتبــه بقصــر 
لشــركة  العــام  المديــر  القضيبيــة 
هــواوي فــي مملكــة البحريــن لــو 
ســمو  اطلــع  الــذي  جــون  دونــغ 
آل  مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ 
خليفة على أنشــطة الشــركة فيما 
يتعلــق بمجاالت تقنية المعلومات 
واالتصاالت، وذلك بمناسبة مرور 
خمسة عشر عاًما على إنشاء مقر 

الشركة اإلقليمي في المملكة.
 كمــا تــم خــالل اللقــاء اســتعراض 
الجهــات  بيــن  التعــاون  مجــاالت 
ذات العالقة في الحكومة وشركة 
هــواوي بخاصة مــا يتعلق ببرامج 
وتطبيــق  واســتخدام  التدريــب 
مجــاالت  فــي  التقنيــات  أحــدث 

االتصاالت.
العالقــات  مديــر  اللقــاء  حضــر  و 
العامة لشــركة هــواوي في مملكة 

البحرين محمد الكعبي.

اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ 
خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد 
للتظلمــات  العــام  األميــن  أمــس 
نــواف محمــد المعــاودة، بحضور 
نائــب أمين عــام التظلمــات غادة 

حبيب.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير 
عــن تقديــره للجهــود التــي تقــوم 
بهــا األمانة العامــة للتظلمات، في 
إطــار أداء المهــام والمســئوليات 
المنوطــة بهــا، وبمــا يؤكد ســيادة 
القانون ويســهم في ترسيخ نهج 

اإلصالح والعدالة.
الوزيــر،  تســلم  اللقــاء،  وخــالل 
الســنوي  التقريــر  مــن  نســخة 
العامــة  لألمانــة  الســادس 

للتظلمــات )2018/2019( موجهــا 
اإلدارات المعنيــة إلى ســرعة الرد 
بالتقريــر  الــواردة  النقــاط  علــى 
والمتعلقة بعمل وزارة الداخلية.

مــن جهتــه، أعــرب األميــن العــام 
وتقديــره  شــكره  عــن  للتظلمــات 
لوزيــر الداخليــة، منوهــا إلــى أن 
دعم الوزير والتعاون الذي تبديه 
الــوزارة، أســهم فــي إنجــاح دور 
األمانــة العامــة للتظلمــات وأداء 

المهام الموكلة إليها.

استعراض التعاون بين الحكومة و“هواوي”

“التظلمات” تساهم في إرساء القانون

جهود طيبة لـ “األعلى للصحة” في تطوير جودة الخدمات
للقلب” التخصصي  خليفة  بن  “محمد  بخدمات  يشيد  العام  القائد 

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفــة بن أحمد 
آل خليفــة فــي مكتبــه بالقيادة العامة صباح أمس رئيــس المجلس األعلى للصحة 

الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.

وخــالل اللقــاء أشــاد القائــد العــام لقــوة دفاع 
التــي  المبذولــة  الطيبــة  بالجهــود  البحريــن 
لتطويــر  للصحــة  األعلــى  المجلــس  يقدمهــا 
وتحســين جودة الخدمــات الصحية المقدمة 

للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
 كما اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
فــي مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس، مدير 
مركــز محمــد بــن خليفة بن ســلمان آل خليفة 

التخصصي للقلب ريسان البدران.

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بمدير 
مركــز محمــد بــن خليفة بن ســلمان آل خليفة 
التخصصي للقلب، مشيًدا بمستوى الخدمات 
الصحيــة المتميــزة التــي يقدمهــا مركز محمد 
بــن خليفة بــن ســلمان آل خليفــة التخصصي 
للقلب لكافة المواطنين، والجهود التي يبذلها 
كافــة العامليــن في المركز وســعيهم المتســمر 
أعلــى  وفــق  الصحيــة  الخدمــات  لتقديــم 

القائد العام مستقبال رئيس المجلس األعلى للصحةالمستويات الطبية المتطورة.

المطوع ملتقيا الممثل السامي لتحالف األمم المتحدة للحضارات 

الرفاع - قوة الدفاع
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“االتصال الوطني” يدعم المؤسسات الرسمية
الحكومي االتصال  شبكة  مسؤولي  مع  الــدوري  اجتماعه  عقد  المركز 

االجتمــاع  الوطنــي  االتصــال  مركــز  عقــد 
فــي  الحكومــي  االتصــال  لشــبكة  الــدوري 
مســؤولي  بحضــور  اإلعــالم،  وزارة  مجمــع 
والهيئــات  الــوزارات  مــن  االتصــال  إدارات 
الحكوميــة. وتم مناقشــة مخطــط االتصال 
الحكومي للشــهرين الجــاري والمقبل، ودور 
أولويــات  وتحديــد  تنســيق  فــي  المركــز 
االتصال، وفق آلية عمل تتوافق مع أهداف 
توحيــد الخطــاب اإلعالمــي الحكومي، عبر 
منظومــة اتصــال فاعلــة وبّنــاءة، مــن خالل 
الحكوميــة  الجهــات  مــع  الشــراكة  تفعيــل 

مديــر  بأعمــال  القائــم  واســتعرضت  كافــة. 
إدارة التخطيــط االســتراتيجي فــي مركــز 
البردولــي، جهــود  مــرام  الوطنــي  االتصــال 
المركز وتعاونه وتنسيقه مع شبكة االتصال 
ودعــم  الفعاليــات  إبــراز  فــي  الحكومــي 
الجهود التي تقيمها الوزارات والمؤسســات 
الحكوميــة، مؤكــدًة أن مــا تحقــق من نتائج 
على أرض الواقع ناجحة ومبشــرة باألفضل 

في الفترة المقبلة.
 كما دعت أعضاء شبكة االتصال، للتواصل 
مــع المركــز واالســتفادة مــن ورش التدريب 

االتصــال  إدارات  لموظفــي  يقدمهــا  التــي 
فــي  الحكوميــة،  والجهــات  الــوزارات  فــي 
تخصصات متنوعة مثل: الرصد والتحليل، 
والتخطيط االستراتيجي، واإلعالم الجديد 
واإلعــالم التقليــدي، مؤكــدًة أن المركــز بــدأ 
موظفــي  لبعــض  التدريــب  مرحلــة  ــا  فعليًّ
االتصــال والعالقــات العامــة فــي الــوزارات 

والمؤسسات الحكومية.
مــن  عــدد  اســتعراض  االجتمــاع  وشــهد   
الــوزارات  جهــود  االتصــال  مســؤولي 
بعــض  إبــراز  فــي  لهــا  المنتميــن  والهيئــات 

المشــاريع المهمــة التــي تنفذهــا فــي الوقت 
االتصــال  مديــرة  قدمــت  حيــث  الحالــي، 
والتســويق في هيئة المعلومات والحكومة 
موجــًزا  عرًضــا  ســامي  لولــوة  اإللكترونيــة 
عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة، ومنهــا 
تدشين خدمة التقارير االئتمانية المعتمدة، 
فيمــا تحدثــت هالــة ســليمان مــن المكتــب 
التنفيــذي للخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتماء 
الوطنــي وترســيخ قيم المواطنــة “بحريننا” 
الوطنيــة  الخطــة  مســتجدات  آخــر  عــن 

بمشاركة الجهات الرسمية كافة.

المنامة - مركز االتصال الوطني

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيد يكّرم رعاة مدينة شباب 2030

مبادرات ناصر بن حمد أطلقت مرحلة رائدة لتمكين الشباب
المؤيد يكّرم الشريك االستراتيجي “تمكين” ورعاة مدينة شباب 2030

والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  أكــد 
أيمن المؤيد، أن االهتمام الكبير من قبل 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى 
للشــاب والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة بتقديــم المبادرات التي 
ترتقي بالشــباب البحريني ســاهمت في 
تأســيس مرحلة جديدة لتمكين الشباب 
وتطوير قدراتهم في مختلف المجاالت 
ليكــون الخيــار األول واألوحــد للتنميــة 
المســتدامة في مملكة البحرين وســوق 

العمل وريادة األعمال.
المؤيــد  اســتقبال  أثنــاء  ذلــك،  جــاء   
لرعاة مدينة شــباب 2030 في نســختها 

العاشــرة التــي اختتمــت مؤخــًرا، حيــث 
كــرم الوزيــر الجهــات الراعيــة والداعمة 
بدورهــا  واعتــزاًزا  تقديــًرا  للمدينــة 
مدينــة  مبــادرة  إنجــاح  فــي  الوطنــي 
الشباب التي حملت بين طياتها أهدافنا 
وتهيئتهــم  الشــباب  تدريــب  فــي  نبيلــة 

ليكونوا رواد المستقبل.
وتقديــره  شــكره  عــن  الوزيــر  وأعــرب   
“تمكيــن”  االســتراتيجي  للشــريك 
لمراكــز  والراعيــة  الداعمــة  والجهــات 
التدريــب فــي مدينة الشــباب وحرصهم 
الــوزارة  مــع  التعــاون  علــى  الموصــول 
مدينــة  مــن  العاشــرة  النســخة  إلنجــاح 

الشباب.

وزير الداخلية 
يتسلم نسخة من 

التقرير السنوي

وزير الداخلية مستقبال األمين العام للتظلمات



طالــب أولياء أمور طلبة المســار الصناعي عبــر “البالد” وزارة التربية والتعليم 
التراجــع عــن قــرار يلزم الطالب بدراســة عن طريق االنتســاب فــي المنازل في 
حــال عــدم نجاحــه في مادة في المســتوى الثاني أو من المســتوى األول وقبل 

االنتقال للمستوى الثالث.

ينــص  القــرار  فــإن  األهالــي،  وحســب 
علــى أن الطالــب ينتقــل إلى المســتوى 
الثالــث إذا نجــح في جميع المســاقات 
النظريــة األساســية المقــررة للمســتوى 
الثانــي،  وانــه ال يرفــع إلــى المســتوى 
الثالــث حتــى لــو كان رســوبه في مادة 

واحدة فقط.

المطالبة بالمساواة

وبيــن األهالــي أن أبناءهــم يتضــررون 
مــن  قــرار أصبــح يعــرف فــي أوســاط 
بســنة”،  “مــادة  بعبــارة  األمــور  أوليــاء 

مطالبين بمســاواتهم بطلبة المســارات 
الثانويــة األخــرى، ومــا هــو معمــول به 
فــي المســار األدبــي  والمســار العلمــي، 
مــن  الــوزارة  قــرارات  تمكنهــم  حيــث 
االنتقــال إلــى المســتوى الثالــث حتــى 
فــي حــال الرســوب المتكــرر لمــادة أو 
أكثــر ودراســتها ذاتيــا وترحــل معهــم 

للمستوى اآلخر.
وقــال أولياء األمور للبــاد إن أبناءهم 
سيجبرون على الدراسة بنظام المنازل 
قبــل أن ينتقلــوا للمســتوى الثالث على 
الرغــم من أنهــم يحملون مــادة واحدة 

فقــط، مؤكديــن أن الرســوب فــي مادة 
واحدة يعادل التأخر في التخرج سنة 
كاملــة، معتبريــن أن قــرار غيــر منصف 

لطلبة الصناعي.

األمر الهين

وطالــب األهالــي مــن الــوزارة التراجــع 
عــن القــرار ومســاندة الطلبــة للتخــرج 

المســتوى  فــي  بأقرانهــم  وااللتحــاق 
الثالــث  خاصــة وان المســار الصناعــي 
يعتبر من اقوى وأصعب المسارات في 
المرحلــة الثانويــة والتخــرج منها ليس 

باألمر الهين.
فــي  يصــب  ال  القــرار  ان  واوضحــوا 
ســنة  البقــاء  وان  الطالــب  مصلحــة 
كاملة إلعادة مادة أو أكثر قد يتســبب 

فــي تراجــع مســتوى الطالــب بأبعــاده 
عــن مقاعــد الدراســة، كما أنه ســيكون 
مســببا إلهمالهم واعتمادهم على نظام 

المنازل حتى التخرج.

الراسب بمادة في “الصناعي”... يعيد كل السنة

وزير التربية متفقدا مشروعات بمدرسة صناعية )أرشيفية(

أكثر من 1000 طالبة بـ “الغربي” وشاغر مديرة مساعدة
مصــادر “^”: عــدد المتعلمــات يوجــب تعييــن 3 مديرات مســاعدات

قالت مصادر تربوية لصحيفة “البالد” إن مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات تعاني 
نقــص تأخــر تعييــن مديرة مســاعدة ثالثة بالمدرســة وفقا لقواعد ربط عــدد المديرين 

المساعدين بعدد الطلبة بالمدرسة.

الطالبــات  عــدد  أن  المصــادر  وذكــرت 
وفقــا   1289 قرابــة  إلــى  بالمدرســة يصــل 
الحالــي  العــدد  وأن  رســمي،  تقريــر  آلخــر 

يفوق 1000 طالبة بكل تأكيد.
ولفتــت المصــادر أنــه وفقــا التفــاق جــرى 
ســابقا بين وزارة التربية والتعليم وديوان 
الخدمة المدنية بوضع معيار لتحديد عدد 
المديريــن المســاعدين، فإن المدرســة التي 
يســلتزم  فأكثــر   951 عــدد طلبتهــا  يوفــق 
تعييــن مديــر مســاعد ثالث، إال أن مدرســة 
الرفاع الغربي الثانوية مازالت تعاني عدم 

سد هذا الشاغر.
ولفتــت المصــادر إلــى وجــود مفارقــة بيــن 

الثانويــة  الغربــي  الرفــاع  مدرســة  حاجــة 
المعتمــدة  للمعاييــر  وفقــا  مســاعد  لمديــر 
وبيــن وجــود مدير مســاعد أكثر مــن العدد 

بمدارس أخرى.

المعايير المعتمدة

ولفــت المصــادر لصحيفــة البــاد أنــه وفقــا 
التربيــة  وزارة  بيــن  المعتمــدة  للمعاييــر 
احتياجــات  بشــأن  الخدمــة  وديــوان 
المعيــار  فــإن  الوظائــف،  لعــدد  المــدارس 

المتفق عليه كاآلتي:
- توفيــر مديــر مســاعد واحــد إذا كان عدد 

الطلبة بالمدرسة من 0 إلى 650 طالبا.

- توفيــر مديريــن مســاعدين إذا كان عــدد 
الطلبة من 651 إلى 950 طالبا.

- توفير 3 مديرين مســاعدين إذا كان عدد 
الطلبة من 951 فأكثر.

بوابة بمدرسة الرفا ع الغربي الثانوية للبنات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عّبــر أوليــاء أمــور طلبة الصف الثاني بمدرســة 
إبــن النفيــس االبتدائية للبنين )تقع في منطقة 
ســترة( لـ “الباد” عن اســتيائهم من قيام معلمة 
ــا وهــؤالء ال يتجاوزون  بترهيــب أبنائهــم يوميًّ
عمــر الـــ 8 ســنوات، وذلــك عبــر معاقبتهــا لهــم 

وتهديدها بالضرب.
 وأفــادوا عــن أنــه ومنــذ األيــام األولــى لبدايــة 
الفصل الدراسي األول شكا العديد من الطاب 
بســبب ترهيــب المعلمــة لهــم، وإثر ذلــك توّجه 
أولياء األمور لتقديم الشكوى إلدارة المدرسة، 
والتــي أكــدت أنهــا ســتقوم بتوجيــه المعلميــن 

بالتعامل بأسلوب تربوي مع الطلبة.
وأردف أوليــاء األمــور بــأن أبناءهــم يرفضــون 
ــا خوًفــا مــن المعلمــة،  الذهــاب للمدرســة يوميًّ
ألنها مســتمرة باستخدام أسلوب الترهيب لهم 
فــي الصــف، مما يتعارض مــع القوانين المتبعة 
فــي وزارة التربية والتعليــم التي تمنع اإليذاء 

الجسدي والنفسي.

ترهيب وصراخ

وتخــّوف أوليــاء األمــور موضحيــن لصحيفــة 
“البــاد”: بــأن أســلوب المعلمــة الترهيبــي يؤثر 
علــى نفســيتهم بشــكل ســلبي، وألنهــا تعاقبهم 

بشكل يتناقض مع القيم التربوية وذلك تزامًنا 
مع رجوعهم للمدرسة.

حيويــة  لديهــم  الذكــور  األطفــال  أن  وذكــروا 
ونشــاط أكبــر فمهمــا وصــل مســتوى الطالــب 
وســلوكه داخــل المدرســة يجــب أن ال يوبَّــخ 
طــرق  فهنــاك  والترهيــب،  والصــراخ  بطريقــة 

تربوية حديثة يمكن معالجتهم بها.
وقالــوا: “إن أســلوب الترهيــب والصراخ داخل 

المدرســة التربويــة أســلوب غيــر مرغــوب فيه 
لــدى وزارة التربيــة والتعليم، ويجب أن يكون 
هناك حوار بين المدرسة والطالب ولغة تفاهم 
بينهــم بطــرق تربويــة حديثة”. وطالبــوا وزارة 
التربيــة والتعليم بتوجيــه المعلمة ومخاطبتها 
لعدم تكرار ما تفعله تجاه الطلبة، ومحاســبتها 
مــن  ينفــرون  وجعلهــم  الطــاب،  لتخويفهــا 

الدراسة والذهاب للمدرسة.

فــي تجربــة هــي األولى مــن نوعها فــي مملكة 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  دشــنت  البحريــن، 
برنامــج دمــج الطلبــة ذوي اضطــراب التوحــد 
فــي مــدارس المرحلــة اإلعداديــة، بنــاًء علــى 
مــا تحقــق مــن نتائــج متميــزة فــي المــدارس 
االبتدائيــة خــال األعــوام الدراســية الماضية، 
وفي إطار التوســع المســتمر في سياســة دمج 
للتعّلــم  القابليــن  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
فــي المدارس الحكومية، ضمــن جهود الوزارة 

لتوفير التعليم المناسب للجميع.
ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  وافتتــح 
النعيمي،امــس، أول فصــل دراســي ضمن هذه 
التجربــة التربويــة الجديــدة، وذلــك بمدرســة 
للبنيــن،  اإلعداديــة  االبتدائيــة  الســيل  وادي 
حيــث اطّلــع على جانــب من البرامــج التربوية 
والتعليميــة المقدمــة لهــذه الفئــة مــن الطلبــة، 
معرًبــا عن مشــاعر الســعادة والفخــر واالعتزاز 
التــي  التطويريــة،  الخطــوة  هــذه  بتدشــين 
فرصــة  مــرة،  األبنــاء، وألول  لهــؤالء  ســتتيح 
مــدارس  فــي  النظاميــة  الدراســة  اســتكمال 
بمتطلبــات  تهيئتهــا  بعــد  اإلعداديــة،  المرحلــة 
المؤهلــة،  البشــرية  الازمــة، كالكــوادر  الدمــج 
المعاييــر  وفــق  المهيــأة  الخاصــة  والصفــوف 

الدولية، والبرامج الدراسية النوعية.

وأشار الوزير إلى النتائج المبهرة التي حققتها 
الفتــرة  خــال  التوحــد  طلبــة  دمــج  تجربــة 
اإلنجــازات  ضمــن  تنــدرج  والتــي  الماضيــة، 
التعليميــة العديــدة التــي تحققــت بدعــم مــن 
قيــادة بلدنا العزيــز، حيث ارتفع عدد المدارس 
المطبقــة لهــذه التجربــة الرائدة مــن 3 مدارس 
فــي العام 2010، تضــم 11 طالًبا وطالبة فقط، 
إلــى 19 مدرســة فــي العــام الحالــي، تضم 145 
طالًبــا وطالبــة، مــن ضمنهــم 39 طالًبــا وطالبــة 
تــم نقلهــم بصورة كليــة من الصفــوف الخاصة 
فــي  الملمــوس  للتطــور  نتيجــًة  العاديــة،  إلــى 
مســتواهم على الصعيد األكاديمي والســلوكي 
والنفسي واالجتماعي. وأكد الوزير النعيمي أن 

الوزارة مستمرة في تطوير سياستها في دمج 
ذوي االحتياجــات الخاصــة، والتــي تعــد ضمن 
بشــهادة  البحريــن،  لمملكــة  الرائــدة  التجــارب 
العديــد مــن المنظمات اإلقليميــة والدولية، بما 
فيهــا منظمــة اليونســكو، التي صنفــت المملكة 
ضمــن الــدول ذات األداء العالــي والمتميــز في 
توفير التعليم للجميع. من جانبهم، عبر أولياء 
أمــور الطلبــة عــن ســعادتهم بهــذه الخطوة من 
باهتمامهــا وحرصهــا  الــوزارة، مشــيدين  قبــل 
ألبنائهــم،  المناســب  التعليــم  توفيــر  علــى 
دراســتهم  لهــم الســتكمال  الفرصــة  وإتاحتهــا 
في المرحلة اإلعدادية، والتي ســتفتح المجال 

أمامهم لمزيد من التطور في قدراتهم.

أولياء أمور لـ “^”: إدارة المدرســة وعدت بحل المشكلة 19 إلــى  للتجربــة  المطبقــة  المــدارس  عــدد  ارتفــاع 

د الطلبة بالضرب شكوى ضد معلمة بـ “ابن النفيس” تهدِّ ألول مرة دمج “متوحدين” بـ “اإلعدادية”

المنامة - الجامعة األهلية

دعت مساعدة رئيس الجامعة األهلية لإلعالم والتسويق والعالقات العامة ثائرة 
الشــيراوي الطلبــة المتقدميــن بطلبــات االلتحــاق بالجامعــة إلــى المســارعة بإنهاء 
إجــراءات تثبيــت القبــول فــي األيام المقبلــة، منوهة إلى أن الجامعــة تقدم خدمة 
مرنــة جــدا فــي دفــع الرســوم الدراســية وتتيــح لطلبتهــا وأولياء أمورهم تقســيط 
الرسوم على امتداد الفصل الدراسي إلى جانب ما تتيحه الجامعة من تخفيضات 

في تلك الرسوم تصل إلى 50 %.

وأشــارت الشــيراوي إلــى اســتمرار فتــح باب 
القبول في برامج البكالوريوس والماجستير 
الدراســية  المقاعــد  نفــاد  حتــى  والدكتــوراه 
المخصصة للطلبة المســتجدين للفصل األول 
 ،2020   /2019 الجديــد  الدراســي  العــام  مــن 
العامــة  لألمانــة  األكاديميــة  للوائــح  طبقــا 

لمجلس التعليم العالي ومتطلبات الجودة.
امكاناتهــا  هيــأت  الجامعــة  أن  وأوضحــت 
وكوادرها الســتقبال الطلبة وإرشادهم خال 

عملية التسجيل.
وأوضحت أن الجامعة األهلية تقدم تخفيضا 
المتفوقيــن  إلــى  الدراســية  الرســوم  فــي 
إلــى الطلبــة  فــي المرحلــة الثانويــة، فتقــدم 
الحاصليــن علــى نســبة 80 % فــي الثانويــة 
العامــة تخفيضــا يعــادل 20 % مــن مجمــوع 
الرســوم، وتقــدم إلــى الطلبــة الحاصلين على 

نســبة 90 % فــي الثانويــة العامــة تخفيضــا 
يعــادل 25 % مــن مجموع الرســوم، والطلبة 
الحاصليــن علــى نســبة 95 % فــي الثانويــة 
العامــة تخفيضــا يعــادل 50 % مــن مجمــوع 

الرسوم.

تقسيط رسوم الجامعة األهلية

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

local
@albiladpress.com إحالة “المعلم ضارب الطالب بالعقال” للتحقيق06

أفــادت وزارة التربيــة والتعليــم، بأنــه تــم اســتدعاء معلــم ضــرب طالبــا من قبل 
اإلدارة التعليمية صباح امس، والتحقيق اإلداري معه، ثم تحويله إلى الشؤون 
القانونيــة بالــوزارة الســتكمال إجــراءات التحقيــق، وفقــًا لمــا جــاء فــي الالئحة 

التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

جــاء ذلك في بيــان ردت به الوزارة، 
وذلــك تعقيبــًا علــى الخبــر المنشــور 
بجريــدة “البــاد” في عددهــا الصادر 
يــوم األربعــاء الموافــق 18 ســبتمبر 
الجــاري، تحت عنــوان )معلم يضرب 
بـ “العقال “ طالبًا بمدرسة الخميس(.
الــوزارة مــرارًا  البيــان تأكيــد  وأورد 
وتكــرارًا، بــأن العنــف بكافــة أشــكاله 
منعــًا  ممنــوع  والمعنويــة  الماديــة 

التعليميــة،  المؤسســات  فــي  باتــًا 
وإن كل مــن ُيقــدم علــى ذلــك فإنــه 
ُيعرِّض نفســه إلى المساءلة اإلدارية 

آثار الضرب بالعقال )صورة ارشيفية(والقانونية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

19 سبتمبر 2019 الخميس
20 محرم 1441

تفاعاًل مع شكوى 
والده بـ “^”

يشار إلى أن المدرسة تأسست بالعام 1975، وتضم قرابة 1289، و19 إدارية، و30  «
 فنية، و142 معلمة، وفقا للتقرير األخير لهيئة جودة التعليم والتدريب.

وحافظت المدرسة على تقدير “مرٍض” بتقييم الهيئة منذ دورة المراجعة 
األولى مرورا بالثانية ووصوال للثالثة بالعام 2016.

بروفايل المدرسة
ثائرة الشيراوي

 أولياء أمور 
لـ“^”: إلزام 

الطالب بالدراسة 
باالنتساب “غير 

منصف”

تأسست المدرسة بالعام 1993. وتستوعب الطلبة من الصف األول االبتدائية للصف  «
الثالث االبتدائي. ويبلغ عدد الطلبة قرابة 433، وعدد اإلداريات 11، وعدد المعلمات 42.

بروفايل المدرسة

مروة خميس

طلبة بمدرسة )صورة تعبيرية( 19 مدرسة تضم 145 طالبا



اإلعـالن عـن “جائـزة التميـز” للمحـاكـم
القضائي بالقطاع  تطورًا  األكثر  الــدول  بمصاف  البحرين  البوعينين: 

برعايــة كريمــة مــن رئيــس محكمــة التمييــز، 
للقضــاء  األعلــى  المجلــس  رئيــس  نائــب 
البوعينيــن،  حســن  بــن  عبــدهللا  المستشــار 
أقــام المجلــس األعلــى للقضــاء حفــل عشــاء 
بمناســبة بدء العام القضائي الجديد 2019 - 
2020 فــي فندق الفورســيزون بحضور وزير 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ 
خالــد بــن علــي آل خليفة والنائــب العام علي 
البوعينيــن وأعضاء الســلطة القضائية وعدد 
مــن الحضور.وفي كلمته أكد المستشــار عبد 
هللا البوعينيــن تعزيــز مكانــة المملكة إقليميا 
األكثــر  الــدول  لمصــاف  وتقدمهــا  ودوليــا 
تطــورا وتميــزا فــي القطــاع القضائــي. وقال 
“يالَحــظ أن المحاكَم قد واصلت خالَل العام 
الطــوارئ  خطــة  تطبيــق  الماضــي  القضائــي 
بشــأن تخفيــف االزدحام القضائــي، والتركيز 

في حسم القضايا القديمة التي أعلناها العام 
2017، واســتمر العمــل بهــا فــي العــام 2018، 
حيــث أثمــرت نتائــَج إيجابيــًة فــي االقتراب 
مــن المعــدل الطبيعــي لعــدد القضايــا في كل 

محكمٍة”.
الجْهــد  هــذا  مــن  الرغــم  علــى   “ وأضــاف   
الملموس في أداء المحاكم، فإننا نطمح- في 
هذا العام القضائي- إلى حسم جميع القضايا 
التــي مضــى علــى تاريــخ تســجيلها أكثــر من 
عــاٍم، وفــي ذات الوقت مواكبــة عدد القضايا 
المســَجَلة شــهرًيا مــع عــدد القضايــا التي يتم 
حسمها، كما أظهرت اإلحصاءات أن متوسَط 
عمــر الدعوى في المحاكــم بمختلف درجاتها 
يصل إلى ســتة أشــهٍر ونصف الشهر، ونتطلع 
إلى تقليص عمر الدعاَوى في جميع المحاكم 
لســتة أشــهٍر أو أقل أخًذا في االعتبار طبيعَة 

كل دعَوى ودرجَة تعقيدها”.

وأعلــن عــن “جائــزَة التميــز” التي ســتمنح مع 
التــي  للمحاكــم  القضائــي  العــام  هــذا  نهايــة 
تحقــق أعلــى مطابقــة لمعاييــر التميــز، التــي 
تتمثــل فــي األربعــة المعايير اآلتيــة: )المعيار 
يقــَل  أال  القضائــي:  التفتيــش  تقريــر  األول: 

تقديــر كفايــة القاضــي عــن فــوق المتوســط، 
والمالحظــات القضائية واإلدارية الجوهرية، 
يكــوَن  أن  الدعــَوى:  عمــر  الثانــي:  والمعيــار 
فأقــل،  أشــهٍر  ســتَة  الدعــَوى  عمــر  متوســط 
القديمــة:  القضايــا  حســم  الثالــث:  والمعيــار 
أال تكــوَن لــدى المحكمــة نســبٌة مرتفعــٌة مــن 
القضايــا القديمــة، وهي القضايــا التي قيدت 
منذ أكثر من سنٍة ومازالت متداَوَلًة، والمعيار 
الرابــع: مؤشــرات األداء واإلنجــاز: من خالل 
رصد النســب المئوية لمعدل الحســم ومعدل 

االزدحام(.
صممــت  الــوزارة  أن  البوعينيــن  بيــن  كمــا 
برنامجا إلكترونيا يظهر من خالله مؤشــرات 
الحســم  معــدل  لمعرفــة  محكمــة  كل  أداء 
ومعــدل تراكم القضايا وعــرض عدد القضايا 
والتأجيــالت  جلســة  كل  فــي  المنظــورة 

وأسبابها.

عبدالله البوعينين

المنامة - المجلس االعلى للقضاء

أمــرت مــرة ثانيــة محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة الخامســة النيابــة العامــة بجلب تصويــر أمني خــاص بواقعة تفجيــر قنبلة 
بمنطقــة الديــر، والتــي نتــج عنهــا قتل شــرطي وتعــرض اثنين آخريــن إلصابات بالقبــض على الطبيب الشــرعي، بالنســبة لمتهمين 
محكــوم عليهمــا فــي القضيــة باإلعــدام، إذ أعيــدت القضيــة للمحاكمــة بعدمــا ظهــرت أدلــة جديدة لم تكــن مطروحــة للبحث أمام 

المحكمة لعدم العلم بها حينها، وقررت تأجيل القضية حتى جلسة 25 سبتمبر الجاري لتنفيذ قرارها السابق.

 وكانــت محكمــة التمييــز أصــدرت حكًمــا 
في وقت ســابق بقبول طلب النائب العام 
بإعــادة النظــر فيهــا وألغــت حكــم محكمة 
عليهمــا  المحكــوم  بإعــدام  االســتئناف 
رمضــان  ومحمــد  موســى،  علــي  حســين 
عيســى المتهميــن بتفجير إرهابي تســبب 
في وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد 
فقيــر فضــالً عــن إصابــة آخرين مــن أفراد 
الشــرطة. إذ صرح في وقت ســابق رئيس 
المكتب الفني للنائب العام المحامي العام 
بــأن محكمــة  الزيانــي  هــارون  المستشــار 
التمييــز أصدرت االثنين 22 أكتوبر 2018 
حكمهــا في طلب التماس إعادة النظر في 
حكم اإلعدام الصادر ضد المحكوم عليهما 
ســالفي الذكــر، حيــث قضت بقبــول طلب 

إعــادة النظر شــكالً، وفي الموضوع بإلغاء 
حكم محكمة االســتئناف وبإعادة القضية 
إلــى المحكمــة التــي أصدرتــه مشــكلة من 

قضاة آخرين لتحكم فيها من جديد.
وتشــير تفاصيــل الواقعــة إلــى ورود بالغ 
وفــي حوالــي  أنــه  مفــاده  الواقعــة  بيــوم 
الســاعة 7:00 مســاء حدث انفجــار لقنبلة 
محليــة الصنــع بمنطقــة الديــر على شــارع 
االنفجــار  ذلــك  جــراء  مــن  وأصيــب   ،25
خمسة من رجال الشرطة.وأضيف بمحضر 
اإلخطار أنه بسؤال ضابط قوات حفظ النظام 
أفاد أنه أثناء ما كان على الواجب بالدوريات 
الثابتــة مقابــل مدخــل الدير برفقــة مجموعة 
 40 بحوالــي  عددهــم  يقــدر  األشــخاص  مــن 
شــخًصا، وقاموا برميهــم بالزجاجات الحارقة 

المعتــادة  باإلجــراءات  معهــم  التعامــل  وتــم 
فأجبروهــم  األمــام  إلــى  نحوهــم  وتقدمــوا 
وإرجاعهــم   25 شــارع  إلــى  التراجــع  علــى 
لداخــل القريــة، وتابع ســالفين الذكــر رميهم بـ 
”المولوتــوف” والحجــارة إلــى أن اســتدرجوا 
رجــال الشــرطة بالقرب مــن “مســجد الِخْيف” 
وتحديــًدا عند إحدى البرادات، فشــاهد رجال 
الشــرطة الطريق مغلًقا ومســدوًدا بالحاويات 
والمخلفــات المعدنيــة والخشــبية والحجــارة 
للداخــل  أكثــر  تقدمهــم  وعنــد  والطابــوق، 
وبشــكل فجائي انفجــرت قنبلة محلية الصنع 
وأصيب عدد من رجال الشــرطة، أما المجني 
عليــه فقــد كانــت إصابتــه بليغــة، حيــث تــم 
إخطــار النيابــة العامــة بمفارقتــه للحيــاة فــي 

اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجًرا.

الجنائيــة  الصغــرى  المحكمــة  حبســت 
الثالثــة المتهــم، والــذي دفــع بأنــه ســكران 
حيــن كتابتــه لتعليق بحســاب علــى موقع 
التواصل االجتماعي )االنســتغرام( تعّرض 
فيه باإلساءة للذات اإللهية أنه كان بحالة 
يكتــب  كان  مــاذا  يعلــم  وال  حينهــا  ســكر 
حينهــا؛ لمــدة ســنة واحــدة مــع النفــاذ عما 

أسند إليه.
أنــه  المحبــوس  المتهــم  بــّرر  قــد  وكان   
كان فــي حالــة ســكر عنــد كتابتــه للتعليق 
المســيء، ولــم ينــف كتابته لــه؛ مدعًيا أنه 
كان فــي نقــاش مــع شــخص، علــى الرغــم 
مــن أن ذلــك الشــخص -المبلــغ بالواقعــة- 
كان يطالبــه بعــدم تجــاوز القيم واألخالق 

والحفاظ على صلة الرحم.
إلدارة  بــالغ  ورد  أنــه  التفاصيــل  وتشــير 
مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة، مفــاده ما 
أبلــغ بــه أحــد األشــخاص، والذي أفــاد بأن 
المتهــم كتــب تعليًقــا على موقــع التواصل 
فيــه  يســيء  “االنســتغرام”  االجتماعــي 

لــه  يقــدم  كان  مــا  أثنــاء  اإللهيــة،  للــذات 
النصيحــة بعدم اإلســاءة ألقاربــه وتجاوز 
والتمســك  اإلســالمية  واألخــالق  القيــم 
بهــا، إال أنــه فوجئ بالمتهــم وأثناء ما كان 
ينصحه بما ســبق قد عمد إلى ســب الذات 
اإللهيــة دون مراعــاة أو اكتــراث لعواقــب 
فعلــه، فضــالً عــن أنه تعّمد إهانته وشــتمه 

وسبه.
 فأمــرت النيابــة العامــة بإحالتــه محبوًســا 

للمحاكمة بشــكل عاجــل، بعدما وجهت له 
عدة تهم تمثلت في اآلتي:

أوالً: تعــدى علًنــا على الدين بتعمده ســب 
ونشــر عيــب صريح في الــذات اإللهية بما 

يشّكل تحقيًرا للدين اإلسالمي.
ثانًيــا: تعــدى علــى المجنــي عليــه بالســب 

والشتم بما يمس من شرفه واعتباره.
ثانًيــا: أســاء اســتعمال أجهــزة االتصــاالت 

والمواصالت.

جديدة  أدلــة  ظهرت  بعدما  للمحاكمة  القضية  أعيدت  التعليق كتابة  عند  سكر  حالة  في  كان  إنه  قال  المتهم 

“االستئناف” تنتظر تصويرا أمنيا لواقعة قتل شرطي الحبس سنة مع النفاذ للمسيء للذات اإللهية

7 سنوات ألجنبي استولى على 8 آالف دينار بالتزوير
للمال الــشــخــصــيــة  ــه  ــت ــاج ح ــا  ــًي ــدع م آخـــر  ــح  ــال ــص ل ــل  ــم ع ــدان  ــمـ الـ

ا بحيازة أداة صناعة البطاقات االئتمانية واســتعمالها في ارتكاب جرائم احتيال إلكتروني، والذي تم القبض عليه متلبســا  عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهًما أجنبيًّ
وهو يحاول سحب األموال من أجهزة الصراف اآللي مستعمال تلك البطاقات المزورة بعدما تمكن من سحب أكثر من 8000 دينار نقًدا؛ وذلك بسجنه لمدة 7 سنوات وبتغريمه 

مبلغ 10 آالف دينار وبإبعاده نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المضبوطات.

وتتحصــل واقعــة القبــض عليه إلــى ورود 
إدارة مكافحــة  مــن  العامــة  للنيابــة  بــالغ 
الجرائــم االقتصاديــة، والتــي تلقــت بالغــا 
مــن أحــد البنــوك، تضمن وجــود محاوالت 
لســحب مبالــغ ماليــة مــن أجهــزة الصراف 
اآللــي التابعــة للبنــك باســتخدام بطاقــات 
ائتمانيــة صــادرة مــن عــدة بنــوك آســيوية 
تبيــن أنهــا مــزورة، إذ إن الصــراف اآللــي 
تمكــن بالفعــل مــن ســحب تلــك البطاقــات 

المزورة والتحفظ عليها لدى البنك.
وبمراجعــة تســجيالت الكاميــرات األمنية 
المثبتــة على الصرافات اآللية ظهر المتهم 
الصرافــات  ألحــد  يحضــر  وهــو  األجنبــي 

اآلليــة فــي مجمع تجاري ويحاول ســحب 
مبالــغ ببطاقــة ائتمانيــة، وبمجــرد أن خرج 
مــن كابينة ذلك الصــراف اآللي تم توقيفه 
مــن قبــل أفراد الشــرطة، وتبيــن أنه تمكن 
مــن ســحب مبالــغ ماليــة بإجمالــي 8090 
بــاءت  فيمــا  عليهــا  واالســتيالء  دينــاًرا 

عمليات عديدة أخرى بالفشل.
فــي  عثــر  وشــخصه  مســكن  وبتفتيــش 
مســكنه على جهاز قــارئ بيانات البطاقات 
آلــي محمــول  وجهــاز حاســب  االئتمانيــة 
“الب توب” ومجموعة كبيرة من البطاقات 
االئتمانيــة المزورة والبطاقات الشــخصية 
ــا  بحرينيًّ دينــاًرا   1283 ومبلــغ  األخــرى، 

ا ومبلغ  و900 فلــس و1185 درهًمــا إماراتيًّ
ا. 99 ينًّا صينيًّ

وبســؤال المتهــم حــول تلــك المضبوطــات 
دولــة  فــي  يعمــل  كان  بأنــه  اعتــرف 
اإلمــارات العربيــة المتحدة ســائق ســيارة، 
مــن  يتمكــن  حتــى  للمــال  يحتــاج  وكان 
العــودة لبــالده، فقــام بالدخــول إلــى موقع 
للمحادثات والذي تعرف فيه على شخص 
باســتخدام  أمــوال  ســحب  منــه  طلــب 

البطاقات مقابل عمولة.
ذلــك  طلــب  علــى  وافــق  أنــه  وأضــاف 
مملكــة  إلــى  حضــر  وبالفعــل  الشــخص، 
البطاقــات  لتلــك  اســتالمه  بعــد  البحريــن 

والجهــاز قــارئ بيانــات البطاقــات، إال أنــه 
وفــي محاولته السادســة لســحب األموال 
المجمعــات  أحــد  فــي  آلــي  صــراف  مــن 
التجاريــة تمــت مداهمتــه والقبــض عليــه 

متلبسا.
أنــه  تهمتــي  العامــة  النيابــة  لــه  فوجهــت 
فــي غضــون شــهر ينايــر مــن العــام 2019، 
إلكترونــي  توقيــع  إنشــاء  أداة  حــاز  أوال: 
مملوكــة لشــخص آخــر دون تفويــض مــن 
التوقيــع  اســتعمل  ثانيــا:  الشــخص،  ذلــك 
الرقــم  وهــو  بالغيــر  الخــاص  اإللكترونــي 
السري الخاص بالبطاقات االئتمانية وكان 

ذلك لغرض احتيالي.

ضبط عشرينية بحالة غضب بعد ارتكابها حادث سير
ــا بـــعـــدم الـــــــرزق بــــــاألوالد ــه ــي ــل ــا ودعــــــت ع ــه ــم ــت شـــرطـــيـــة عـــلـــى ف ــم ــط ل

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية األولى محاكمة شابة مقيمة في العشرينات من العمر، والمتهمة 
باالعتداء على شرطيتين بضرب إحداهما على الشفة السفلى وإهانتهما بالدعاء على إحداهما 
بعــدم الــرزق بــاألوالد ولألخــرى بالقــول “غصبا عليــج وانتي بودي قــارد” عندما فتحــت لها باب 
الدورية، وقررت تأجيل القضية لجلسة األول مكن أكتوبر المقبل؛ لالطالع والرد مع التصريح 

بصورة من األوراق لوكيلها مع األمر باستمرار حبسها لحين الجلسة المقبلة.

وفــي التفاصيــل قالــت المجنــي عليهــا األولى 
أثنــاء التحقيــق معهــا مــن قبــل النيابــة العامة 
أنها تلقت إخطارا من غرفة المراقبة الرئيســة 
الجفيــر  بمنطقــة  مــروري  عــن وجــود حــادث 
غيــر  حالــة  فــي  امــرأة  بالحــادث  والمتســببة 
طبيعيــة، وعليــه توجهــت برفقــة الشــرطية - 

الشاهدة الثالثة - إلى مكان الواقعة.
وهناك شاهدت المتهمة وهي في حالة غضب 
فتوجهــت إليها وتحدثت معها لتهدئتها، حتى 
اســتطاعت ذلــك، ورافقتهــا للدوريــة األمنيــة 
لنقلها إلى عيادة األمن العام، وأنه بعدما أنهت 

اإلجراءات في العيادة بدأت بوضع “الهفكري” 
في يد المتهمة اليمنى، وعندما حاولت وضعه 
في يدها اليســرى ضربتها المتهمة بيدها التي 
كانــت تحتــوي علــى األصفــاد الحديديــة، وأن 
تلك الضربة اســتقرت في فمها، مما تسبب لها 

بجروح في الشفة السفلية.
وأضافــت أنه بعدما توجهوا إلى مركز شــرطة 
النبيــه صالــح دعــت عليها المتهمــة بالقول “إن 
شــاء هللا ما تييبين عيال”، مبينة أنه لم يلتئم 
الجــرح إال بعــد مــرور 4 أيام علــى الحادثة كما 

أن حالتها الصحية أصبحت جيدة.

ذات  الثانيــة  عليهــا  المجنــي  ذكــرت  فيمــا 
مضمــون مــا قررتــه األولــى، مبينــة أنهــا وعند 
وصــول الدوريــة األمنيــة التــي تقــل المتهمــة 
للمركــز فتحــت إليها الباب لتنــزل من الدورية، 
إال أنهــا تفاجــأت بالمتهمــة تقــول لهــا “غصبــا 

عليج وانتي بودي قارد”.
وثبــت بالتقرير الطبــي الخاص بالمجني عليها 
الشــفة  فــي  انتفــاخ  مــن  تعانــي  أنهــا  األولــى 
بطــول  الســفلية وجــرح قطعــي صغيــر فيهــا 
نصــف ســم، كمــا ثبــت وجــود تجلــط دم فــوق 
الحالــة  مــن  تعانــي  أنهــا  إلــى  الجــرح إضافــة 

النفسية التي كانت فيها.
وبسؤال المتهمة بمعرفة النيابة العامة أنكرت 
مــا نســب إليهــا، وقررت أنهــا في يــوم الجمعة 
- وقــت الواقعــة - كانــت خارجــة مــن منــزل 
صديقتها الكائن بمنطقة الجفير، وعند عودتها 

وتعطلــت  مــروري  لحــادث  تعرضــت  للمنــزل 
إليهــا  حضــرت  األثنــاء  تلــك  وفــي  ســيارتها، 
الشــرطة النســائية وهما المجني عليها األولى 
والشــاهدة الثالثــة، وأخبرتهــا المجنــي عليهــا 
أنهــا يجب أن تذهب معهم، فشــعرت بالخوف 
كونها ليســت المتســببة بالحادث، فتكلمت مع 
شــقيقتها عبــر “الواتــس آب” وســجلت مقطــع 

صوتي إليها.
تصويــر  حاولــت  عندمــا  أنهــا  وأوضحــت 
الواقعــة بالفيديــو لشــقيقتها أبلغتها الشــرطية 
عليهــا  ويجــب  الحادثــة  ممنــوع تصويــر  أنــه 
الصعــود للدوريــة، فتوجهــت معهمــا وأخذوها 
الفحــوص  مــن  االنتهــاء  وبعــد  للمستشــفى، 
مثل نســبة الســكر واألشــعة كونهــا مصابة في 
يدهــا، وأثنــاء مــا كانــت المجنــي عليهــا تعمــل 
علــى وضع األصفــاد “الهفكري” بيدها اليســرى 

شــعرت باأللــم، فســحبت يدهــا عنها كــون أنها 
مصابــة، إال أنــه وعــن طريــق الخطــأ ضربــت 
المجنــي عليهــا، واعتــذرت لهــا فــورا؛ كونها لم 

تكن تقصد ذلك.
وأشــارت إلــى أنــه حضــرت الشــرطيات وتــم 
وضــع األصفاد فــي يدها اليمنى غيــر المصابة 
وتوجهــن بهــا إلــى مركــز الشــرطة ومنــه إلــى 
اإلدارة العامة للمرور إلتمام إجراءات الحادث 
المذكــور، واعترفت أنها كانت في حالة ســكر، 
وأنهــا غضبــت فــي المستشــفى؛ ألن المجنــي 
عليهــا فــي العيــادة ســحبت هاتفهــا مــن يدهــا 
أثنــاء مــا كانــت صديقتهــا تتصــل بهــا، مقــررة 
لهــا أنهــا ليســت مجرمــة حتــى تعاملهــا بهــذه 
الحالــة  وبتلــك  تعبيرهــا،  حــد  علــى  الطريقــة 
لــم  أنهــا  إال  عليهــا،  صوتهــا  رفعــت  العصبيــة 

تتلفظ تجاهها بأية ألفاظ.

إلــى ذلــك أحالتهــا النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى 
اعتبار أنها بتاريخ 19 يوليو 2019، ارتكبت اآلتي:
أوال: اعتــدت علــى ســالمة عضــو مــن قــوات 
األمــن العام وهي النائب عريف المجني عليها 
وكان ذلــك أثنــاء وبســبب تأديتهــا لوظيفتهــا، 
بــأن قامــت باالعتداء عليها بالضرب بواســطة 
بهــا  وأحدثــت  الحديديــة  واألصفــاد  يدهــا 
اإلصابــات الموصوفة بالتقريــر الطبية المرفق 
ولــم يؤد فعل االعتــداء إلى مرضها أو عجزها 
عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.
العامتيــن  الموظفتيــن  علنــا  رمــت  ثانيــا: 
نائــب  مــن  كل  الداخليــة  لــوزارة  التابعتيــن 
العريــف والعريــف المجني عليهمــا بما يخدش 
لهمــا  وجهــت  بــأن  واعتبارهمــا  شــرفهما  مــن 
وبســبب  أثنــاء  بــاألوراق  المبينــة  األلفــاظ 

تأديتهما لوظيفتهما.
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المنامة - وزارة الداخلية

ضمــن التعــاون البنــاء والتواصــل المســتمر 
وتعزيــز  العــام  والنظــام  األمــن  لحفــظ 
االســتقرار، قام محافظ المحافظة الشــمالية 
شــرطة  مديريــة  بزيــارة  العصفــور  علــي 
المحافظــة، حيــث كان فــي اســتقباله مديــر 
عــام المديرية العميد عبدهللا الجيران وعدد 

من الضباط.
وبرامــج  خطــط  علــى  المحافــظ  واطلــع 
المديريــة الهادفــة إلــى حفــظ األمــن وتعزيز 
االستقرار، واستمع إلى شرح حول آلية عمل 
المديريــة، كما تم بحث ســبل تعزيز التعاون 

والتنسيق بين المحافظة والمديرية.

تعزيز التعاون بين محافظة وشرطة الشمالية

Û  اشــير بمتــن مقــال اليــوم، بتقدير بالــغ، لمآثر مراكز التحفيــظ وتدريس العلــوم القرآنية
الحفظــة، والمعلميــن،  البحريــن، والتــي تخــرج ســنويًا  فــي شــتى مناطــق  المختلفــة 

والمجودين، وطلبة العلم، ممن يثرون هذا الوطن، بالخير وباألمل الكثير.
Û  هــذه المراكــز، هي منابر ضياء ونور، يقوم رجاالتها ونســائها بــدور خالد وعظيم، بزمن

كثــر بــه اللغــط، واللهــو، والثقافــات الدخيلــة، والعميلة، يقومــون بما نعجز عنــه كأولياء 
أمور، تجاه أبنائنا، وبناتنا، وربما أحفادنا من بعد.

Û  ،وعني شــخصيًا، فلقد اهتممت بأن ادرج ابني خالد )7 ســنوات( في احدى هذا المراكز
وهو مركز ابن الجزري االســالمي بمنطقة الرفاع الشــرقي ألسباب مختلفة، أهمها أنني 

ال استطيع أن أعول على المدرسة ألن تقوم بالدور التربوي والتعليمي كاماًل.
Û  ،فهنالك مسؤوليات أخرى ال تقل أهمية عن دور المدرسة، يتشاطر مسئوليتها الوالدين

كتعويــد أبنائهــم علــى ثقافة القراءة واالطــالع منذ الصغر، واألهــم اصطحابهم للمراكز 
القرآنية ولحلقات التحفيظ، حتى تكون علومها الربانية والمحمدية ســمه مالزمة في 

شخصياتهم، وثقافاتهم حتى الممات.
Û  ،ويقدم مركز ابن الجزري االسالمي، نموذجا ناجحًا في هذا المضمار، وهو رأي تراكمي

بنيتــه علــى قناعاتــي الشــخصية، ومشــاهداتي الشــبه يوميــة هنالــك مــع ابنــي، ومــع 
اآلخرين من الطلبة الصغار والمراهقين والكبار ايضًا.

Û  فالمركز سباق في تعليم القرآن الكريم وفي تدريس علومه )لكال الجنسين( وينشر منذ
سنين طويلة وباهتمام تعاليم السنة النبوية على أصولها.

Û  والرحــالت والبرامــج  الفعاليــات  المهمــة،  األدوار  هــذه  أداء  هامــش  علــى  يقيــم  كمــا 
المتنوعة، التي تثري العالقات بين الطلبة، وتفتحهم لهم آفاق رحبه وخيره من الثقة، 

والمودة، والتراحم، والتنافس الشريف.
Û  هــذه النجاحــات تعكــس بوضــوح نجاحات الدولة نفســها بهــذا المضمار، ممثلــة بوزارة

العــدل والشــئون اإلســالمية، وبــإدارة شــؤون القــرآن الكريــم تحديــدًا، والتــي ال تــزال 
تناضــل ألداء واجبهــا كمــا يجب، رغم محدودية الموارد المالية والبشــرية. فشــكرا لهم 

فردًا فردًا.

مراكز 
التحفيظ 

الُمباركة
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بسيســو: نتائــج اندماجنا مــع “األهليــة” فاقــت التوقعات

“سوليدرتي” تعتزم تحويل 6 فروع إلى “الرقمنة”

افتتحت شــركة ســوليدرتي للتأمين صباح أمس، أول فروعها الرقمية في مجمع الســيف 
التجاري، والذي يوفر منصات ذاتية الخدمة تعمل بالتخاطب عن بعد عبر تقنية الفيديو، 
إلى جانب توافر الحلول التقليدية وذلك ضمن خطة الشركة للتحول إلى الرقمنة في ظل 
توجهات القطاع المالي نحو تبني المزيد من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية “الفنتك”.

لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  وأبلــغ 
بسيســو،  أشــرف  القابضــة،  ســوليدرتي 
أن  االفتتــاح  هامــش  علــى  الصحافييــن 
تدشــين الفرع الرقمي األول هو ضمن خطة 
الشــركة لتحويــل كافــة فروعهــا الســتة إلــى 
فــروع رقمية توفــر الخدمات ذاتية الخدمة 
إلــى جانــب توفيــر الخدمات عبــر تطبيقات 

الشركة والموقع اإللكتروني.
خطــة  ضمــن  مــن  “هــذه  بسيســو  وقــال 
وسياســة الشــركة لتفعيــل التحــول الرقمي، 
نحن في الشــركة ومجلــس اإلدارة نؤمن أن 

المســتقبل هــو للتحــول الرقمــي، الموضــوع 
لــم يعــد خيــارا، الســوق ومتطلبــات الزبائــن 
والطريقة التي نخدم بها الزبائن تتغير يوما 

بعد يوم”.
وأضــاف “ عــدد الفــروع الحالية 6 فروع في 
كافة محافظات المملكة، في الوقت الحالي 
ال نية لدينا فتح فروع جديدة، تركيزنا على 
الفروع الرقمية، خالل الســت أشــهر المقبلة، 
ستســمعون عــن خطــوات أكثــر عــن الحلول 
الرقميــة، هدفنــا الوصول إلى الزبون بشــكل 
سلســل وســهل ســوءا مــن الموبايــل أو مــن 

المنــزل، الفكــرة هــي أن الفــروع الخرســانية 
تتحول لفروع رقمية”.

تحويــل  تســتهدف  “الخطــة  وتابــع حديثــه 
جميــع الفــروع إلــى فــروع رقميــة )...( نقوم 
بمراجعــة دوريــة ألداء الفــروع، وإلــى اآلن 
تخــدم  وهــي  جيــد  بشــكل  تعمــل  الفــروع 
الهيكلــة هــي إدخــال  الزبائــن والمتطلبــات، 

حلول رقمية جديدة لهذه الفروع”.

االندماج يثبت نجاحه

وبخصوص انطالقة الشركة في السوق بعد 
اندماجهــا مــع “األهليــة للتأميــن”، أشــار إلــى 
أن “شــركتنا شــركة مســاهمة عامــة وننشــر 
نتائجنــا المالية دوريًا، نتائج االندماج كانت 
ملموســة وناجحة، وجاءت حسب توقعاتنا 
التوقعــات،  فاقــت  األحيــان  بعــض  وفــي 
نؤيــد  ونحــن  نجاحــه،  أثبــت  واالندمــاج 
االندماجــات فــي البحريــن فــي ظــل وجــود 

عــدد مــن الشــركات بينمــا الســوق صغيــرة، 
وأعتقد أنه له عائد إيجابي للمساهمين”.

وتحتــل الشــركة حاليــًا المركــز الثالــث فــي 
الســوق المحلية من حيث نســبة االستحواذ 
علــى أقســاط التأميــن بعــد عمليــة االندماج 
بسيســو  توقــع  آخــر،  جانــب  مــن  األخيــرة. 
أن يتــم تطبيــق البرنامــج الوطنــي للتأميــن 
الصحــي العام المقبل، مســتدركا أن الصورة 

غير واضحة تمامًا.
لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  وتوقــع 
وتحــوالت  نتائــج  القابضــة  ســوليدرتي 
ايجابية لشركات التأمين مع تطبيق برنامج 

التأمين الصحي في البحرين.
يذكــر أن افتتاح الفرع جرى برعاية مصرف 
المديــر  بحضــور  ممثــالً  المركــزي  البحريــن 
التنفيــذي للرقابــة علــى المؤسســات المالية، 
أعضــاء  جانــب  إلــى  الباكــر،  عبدالرحمــن 

مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية.

وزير المالية اللبناني: 
النمو االقتصادي صفر

علــي  اللبنانــي  الماليــة  وزيــر  قــال 
إن  األربعــاء  أمــس  خليــل  حســن 
النمــو االقتصــاد اللبناني يبلــغ صفًرا 
ا، مــا يضغــط علــى  إن لــم يكــن ســلبيًّ
لــدى  األجنبــي  النقــد  احتياطــات 
وأضــاف  المركــزي.  لبنــان  مصــرف 
خليــل ”النمــو عــاد إلــى الصفــر إن لم 
ا، وهــذا مــا زاد الضغــط  يكــن ســلبيًّ
علــى مصرف لبنــان بتأمين العمالت 
الصعبــة، فضــالً عــن أن تراكم العجز 
أثــر على االســتهالك وزاد من الركود 
االقتصادي“. وذكر الوزير في مؤتمر 
صحافــي بثــه التلفزيــون أن تكلفــة 
خدمة الدين ارتفعت أيًضا مع زيادة 

أسعار الفائدة.

بيروت - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحريـــن العام أمس عند مستوى 1,489.37 بانخفاض 
وقــدره 24.56 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم الثالثاء، فــي حين أقفل 
مؤشــر البحريــن اإلســالمي عند مســتوى 748.64 بانخفــاض وقدره 

2.52 نقطة مـقارنة بإقفاله السابق.

 2.91 الـــمستثمرون  وتــداول 
إجماليــة  بقيمــة  ســهم،  مليــون 
دينــار،  ألــف   868.69 قدرهــا 
 82 خــالل  مــن  تنفيذهــا  تـــم 
صفقــة، حيــث ركز الـــمستثمرون 
قطــاع  أســهم  علــى  تعامالتهــم 
بلغــت  والتــي  التجاريــة،  البنــوك 
قيـــمة أسهمه المتداولـة 636.83 
ألــف دينــار، أي مــا نســبته 73.31 
% مــن القيمة اإلجمالية للتداول 
مليــون   2.25 قدرهــا  وبكميــة 
ســهم، تــم تنفيذها مــن خالل 46 

صفقة.
وجــاء البنــك األهلــي المتحد في 
قيـــمة  بـــلغت  إذ  األول،  الـمركـــز 
أســهمه الـمتداولـــة 552.69 ألــف 
 63.62 نســبته  مــا  أي  ديـنـــار، 
% مــن إجـمـالـــي قيـــمة األســهم 
الـمتداولـــة وبكـــمية قدرها 1.72 

مليــون ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن 
خالل 32 صفقة.

أمـــا المركــز الثـــاني، فكـــان لـــ “إي 
بي إم تيرمينالز” البحرين بقيـمة 
قدرهــا 99.00 ألــف دينــار، أي مــا 
11.40 % مــن إجـمـالـــي  نســبته 
قيـــمة األسهم المتداولـة وبكمية 
ســهم،  ألــف   100.00 قدرهــا 
تـــم تنفيذهــا مـــن خـــالل صفقــة 

واحدة.

ثـم جاءت شركة البحرين  «
لالتصاالت )بتلكو( بقيـمة 
قدرهـا 60.23 ألف ديـنـار، 
أي ما نسبته 6.93 % من 
إجـمـالـي قيـمة األسهم 

المتداولـة وبكمية قدرها 
156.31 ألف سهم، تـم 

تنفيذها من خالل 6 صفقات.

تداول 2.9 مليون سهم بـ 868.7 ألف دينار

المنامة - إنفستكورب المنامة - البحرين والبوسنة للصداقة

عّيــن “إنفســتكورب”، نائــب الرئيس التنفيذي للشــؤون الحكومية القانونية التجارية العالمية في شــركة “ماك أندروز 
آند فوربس إنكوربوريتد” فرانسيس تاونسيند، عضًوا في مجلسه االستشاري الدولي اعتباًرا من 1 أغسطس 2019. 
وتتمتع تاونســيند بخبرة مهنية طويلة تتجاوز 25 عاما في السياســات الدولية، الشــؤون القانونية وإســتراتيجيات 

األعمال. 

الرئيــس  نائــب  منصــب  وتشــغل 
الحكوميــة،  للشــؤون  التنفيــذي 
فــي  العالميــة  والتجاريــة  القانونيــة 

شركة “ماك أندروز آند فوربس”.
نائــب  منصــب  شــغلت  ذلــك،  وقبــل   
الحكوميــة،  للشــؤون  األول  الرئيــس 
فــي  العالميــة  والتجاريــة  القانونيــة 
الشــركة عينهــا فــي الفترة مــن أكتوبر 

2010 إلى ديسمبر 2012. 
وقــال رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
العارضــي  محمــد  إنفســتكورب  لــدى 
عميقــة  بمعرفــة  تاونســيند  “تتمتــع 
وخبــرة واســعة اكتســبتها مــن خــالل 
التــي  المهمــة  العديــدة  المناصــب 

المهنيــة  مســيرتها  خــالل  تقلدتهــا 
الناجحــة فــي الســوق األميركية التي 
نعتبرها من أهم أسواق النمو بالنسبة 

لنا. 

وباعتبارنا مؤسسة تستشرف  «
المستقبل بما يخبئه من 
فرص وتحديات، سنواصل 

البحث عن أفضل االستشاريين 
الدوليين ممن يتمتعون 

بخبرات غنية من التخصصات 
ذات الصلة بمجال عملنا، 
ونتطلع قدما إلى انضمام 

تاونسيند إلى مجلسنا 
واالستفادة من خبراتها 

القوية”.

أقامت جمعية البحرين - البوسنة والهرسك للصداقة واألعمال في حدائق الحواج بشارع البديع حفل الملتقى الخاص بتدشين 
معرض الحالل الدولي المقام بجمهورية البوســنة والهرســك الفيدرالية لعام 2019 للفترة 26 - 28 ســبتمبر للعام 2019، مســاء 

يوم السبت 14 سبتمبر 2019 بتمام الساعة 8:30 مساء. 

األعمــال  رجــال  مــن  نخبــة  الملتقــى  حفــل  وحضــر   
جمهوريــة  فــي  باالســتثمار  والمهتميــن  البحرينييــن 
البوســنة والهرســك، حيــث تخلــل الحفــل كلمــة رئيــس 
للصداقــة  والهرســك  البوســنة   - البحريــن  جمعيــة 
واألعمــال، جــواد الحــواج، حيــث أشــار فيهــا إلــى دور 
الجمعيــة الهام بتحقيق رؤية البحرين 2030 والســاعية 
لربــط البحريــن وانفتاحها على كافة دول العالم الســيما 
البوسنة والهرسك والمؤدي بدوره إلى تطوير العالقات 
االقتصادية واالســتثمارية فيما بيــن البلدين الصديقين 
العالقــات  تمتيــن  فــي  قطعــا  تســاهم  ســوف  والتــي 
االجتماعيــة واألخويــة فيمــا بيــن الشــعبين الشــقيقين.  
مــن جانبــه رحب النائــب األول لرئيــس الجمعية، رياض 
يوسف – بجميع الحضور حيث أكد فيها سعي الجمعية 
بمجلس إدارتها الجديدة للدورة الثانية لتقوية الروابط 
وتعزيــز العالقــات بيــن البلديــن فــي كافة المجــاالت بما 

فيهــا التبــادل التجــاري والثقافــي والســياحي والتنميــة 
الدولــي  بوســنة  بنــك  دور  علــى  ومؤكــدا  االقتصاديــة 
ومعــرض الحالل الدولي 2019 لتســهيل كافة الخدمات 
بهــذا  بالبحريــن  والمســتثمرين  البحرينييــن  للتجــار 
الجانــب.  وتقــدم عاصــم كولينوفيتــش عضــو جمعيــة 
البحريــن البوســنة والهرســك للصداقــة واألعمــال بكلمة 
مــن خــالل ترحيبه بالســادة الحضور ومقدمــا من خالله 
والهرســك  بالبوســنة  التعريــف  عــن  مختصــرا  عرضــا 
وعــن مكانتهــا االقتصاديــة بمنطقة جنوب شــرق أوروبا 
والفــرص االســتثمارية المتاحــة لمــن يرغب باالســتثمار 
فيهــا وبالشــكل الــذي يعــزز لرجــال األعمــال من توســيع 
أنشــطة التبــادل التجــاري فيما بيــن البحرين والبوســنة 
والهرســك مــن خــالل مشــاركتهم الفاعلــة فــي حضــور 
معــرض الحــالل الدولــي والداعمة في تعزيز االســتثمار 

األجنبي والتبادل التجاري مع المستثمرين حينها.

تتمتع بخبرة مهنية طويلة في إســتراتيجيات األعمال بحضــور نخبة مــن رجــال األعمــال والمهتمين باالســتثمار
تاونسيند عضوا بـ “استشاري إنفستكورب”“البحرين والبوسنة” تحتفل بتدشين “الحالل الدولي”

فرانسيس تاونسيند جواد الحواج

علي الفردان من ضاحية السيف  | تصوير: رسول الحجيري
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ناقشــت أهم التكنولوجيا المســتخدمة في مبنى المسافرين الجديد

“المطار” تستعرض التحول الرقمي بـ “المدن الذكية”

تكنولوجيــا  قســم  رئيــس  نائــب  شــاركت 
المعلومــات واالتصــاالت فــي شــركة مطــار 
البحريــن، نجــوى عبد الرحيم، في النســخة 
الذكيــة  للمــدن  البحريــن  الرابعــة مــن قمــة 
2019 التي تعقد تحت رعاية وزير األشغال 
العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
عصــام خلــف، وبمشــاركة واســعة مــن أكثــر 
مــن 20 جهــة حكوميــة وخاصــة لمناقشــة 

التحديــات وبحــث الفــرص المتعلقــة ببنــاء 
مــدن ذكيــة ومســتدامة وذلــك فــي فنــدق 
الدبلومــات، حيث ناقشــت التحــول الرقمي 
لمطــار البحريــن الدولي وأهــم التكنولوجيا 
المســتخدمة فــي مبنى المســافرين الجديد 
في مطار البحرين الدولي والتي من شــأنها 
اإلســهام فــي توفيــر تجربــة ســفر متميــزة 

للمسافرين والعابرين في المطار.

المحرق - شركة المطار

نجوى عبدالرحيم لدى مشاركتها في قمة المدن الذكية

أثناء تدشين الفرع الرقمي بمجمع السيف  بسيسو متحدثا للصحافيين 

“التنمية االقتصادية” يشارك في معرض التوظيف
مختلفة بــقــطــاعــات  متخصصة  ــات  ــرك ش  4 جــنــاحــه  ــي  ف يستضيف 

يشارك مجلس التنمية االقتصادية في معرض التوظيف العام ال 15 الذي تنظمه وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية حيث سيستضيف في جناحه أربع شركات متخصصة في 
قطاعــات الخدمــات المالية وتكنولوجيا معلومات االتصال واألعمال اإلنشــائية والتي 

ستطرح عددا من الوظائف النوعية للباحثين عن عمل من زوار المعرض.

ويسعى المجلس من خالل مشاركته للمرة 
الثالثة علــى التوالي في معرض التوظيف 
العــام إلــى زيــادة الوعــي لــدى الخريجيــن 
والباحثين عن عمل من زوار المعرض بدور 
مجلس التنمية االقتصادية في استقطاب 
االســتثمارات المباشــرة إلــى المملكــة فــي 
بهــدف  الحيويــة  االقتصاديــة  القطاعــات 
خلــق فــرص العمــل الوظيفيــة في الســوق 

المحلي.
فــي  التــي ستشــارك  الشــركات   وســتمثل 
جنــاح مجلــس التنميــة االقتصاديــة قطاع 
تكنولوجيــا معلومــات االتصــال واألعمــال 
شــركات  مــن  كالً  وســتتضمن  اإلنشــائية 

“أيــون ديجيتــال”، و”جيــه كــي تــي”، و”تي 
ســي آي جــي”، و”ناصــر ســعيد الهاجــري”، 
وظيفيــة  فــرص  بطــرح  ســتقوم  والتــي 
متنوعــة، كما وســتتولى إرشــاد الــزوار إلى 
ســبل الحصــول علــى وظائف بما يتناســب 

مع مهاراتهم وقدراتهم.

 منصة إلكترونية 
لإلعالن عن الوظائف 

التنميــة  مجلــس  مشــاركة  وتعكــس 
االقتصاديــة فــي معــارض التوظيــف تقديــر 
المجلس واعتزازه بما تحظى به المملكة من 

كفاءة الموارد البشرية التي أثبتت جدارتها 
فــي كافــة القطاعــات، إذ يحــرص المجلــس 
غايتهــا  العالميــة  الشــركات  تجــد  أن  علــى 
المنشــودة مــن الموظفيــن المؤهليــن، حيث 
أعلــن المجلــس عــن العمل علــى خلق منصة 
الكترونية لإلعــالن عن الوظائف المتحصلة 
من اســتقطاب الشركات إلى البحرين وذلك 
لتكون الفرص الوظيفية فيها متاحة بشكل 

مباشر للباحثين عن عمل.
يذكــر أن مجلــس التنميــة االقتصادية تمكن 

المملكــة  إلــى  اســتثمارات  اســتقطاب  مــن 
فــي النصــف األول مــن العــام 2019 فاقــت 
فــي  شــركة   92 تمثــل  دوالر  مليــون   400
قطاعــات التصنيع، والخدمات اللوجســتية، 
والســياحة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا 
مــن  وغيرهــا  واالتصــاالت  المعلومــات 
القطاعــات الفرعيــة، حيــث مــن المتوقــع أن 
تخلــق هــذه االســتثمارات أكثــر مــن 3300 
وظيفــة فــي الســوق المحليــة خــالل الثالث 

سنوات المقبلة.

المنامة - مجلس التنمية

طوكيو - بنا، رويترز

انخفضت أسعار النفط العالمية أمس، متأثرة بإعالن السعودية استعادة قدراتها 
الكاملة إلنتاج النفط بحلول أواخر سبتمبر الجاري.

للبرميــل،  دوالرا   64.53 برنــت  وبلــغ 
خــام  وتراجــع   .%  0.03 بانخفــاض 
للبرميــل  دوالرا   58.91 إلــى  الوســيط 

بنسبة 0.32 %.
أمــس  بنــك  كومرتــس  قــال  ذلــك،  إلــى 
لســعر  الصعــودي  االتجــاه  إن  األربعــاء 
النفط الناجم عن هجمات على منشأتين 
فــي الســعودية ليــس مســتداما وخفض 
توقعاته لألسعار في العام 2020، مشيرا 
لتدهــور العوامــل األساســية بما في ذلك 

تباطؤ نمو الطلب.
وخفض البنك توقعاته لســعر خام برنت 
فــي العام المقبل بواقع خمســة دوالرات 
أبقــى  بينمــا  للبرميــل،  دوالرا   60 إلــى 
على توقعاته لســعر الخــام للعام الجاري 
دون تغييــر عنــد 65 دوالرا، كمــا خفــض 
تكســاس  غــرب  خــام  لســعر  التوقعــات 
الوســيط إلــى 57 دوالرا مــن 62 دوالر. 
ســعر  متوســط  يبلــغ  أن  البنــك  وتوقــع 

الخام األميركي هذا العام 58 دوالرا.

أسعار النفط تتراجع
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وقع كل من صندوق العمل “تمكين” والمؤسســة البحرينية لريادة األعمال، اتفاقية 
تعاون وذلك لتعزيز الشــراكة االســتراتيجية فيما بين الجهتين فيما يحقق أهداف 
المؤسسة نحو تنمية قطاع ريادة األعمال وقدرات الشباب من الجنسين في مجال 

تطبيقات االبتكار واإلبداع.

الشــراكة  تقديــم  االتفاقيــة  وتضمنــت 
تطويــر  أهــداف  لدعــم  االســتراتيجية 
والشــخصي  المهنــي  والتطويــر  األعمــال 
لرائــدات األعمــال والشــباب فــي البحريــن، 
البرامــج  مــن  مجموعــة  عبــر  وذلــك 
التطويريــة فــي تطبيقــات األعمــال المثلى 
ومعاييرهــا المهنيــة وتعزيز فــرص البحث 
فــي تطبيقــات التكنولوجيــا الحديثــة فــي 
قطاعات األعمال وفقًا للتطبيقات الدولية.

وقــد وقــع االتفاقيــة مــن جانــب “تمكيــن” 
رئيســها التنفيــذي إبراهيــم جناحــي، فيمــا 
البحرينيــة  المؤسســة  جانــب  مــن  وقعهــا 
األمنــاء  مجلــس  رئيســة  األعمــال  لريــادة 
فريــال ناس، بحضور نائب رئيســة مجلس 

األمناء الشيخة مريم بنت حمد آل خليفة.

إثراء وتبادل الخبرات الريادية 

وفي هذا الســياق، أكد الرئيس التنفيذي 
ل “تمكيــن” إبراهيــم جناحــي على أهمية 
الجهــود التشــاركية لمختلــف مؤسســات 
العــام والخــاص، ال ســيما فيمــا  القطــاع 
قطــاع  لتنميــة  االقتصــادي  األثــر  يعــزز 
ريــادة األعمــال، مــن خــال فتــح المجال 
الرياديــة  الخبــرات  إثــراء وتبــادل  أمــام 
وبناءهــا مــن خــال حزمــة مــن البرامــج 
التي تستهدف تنمية مهارات اإلبداع في 

القطاعات النامية والواعدة اقتصاديًا.
وأشــاد جناحي بخطوة إنشــاء المؤسسة 

لتكــون  األعمــال،  لريــادة  البحرينيــة 
ذراعــًا اســتراتيجيه فيمــا يخــص تطوير 
ورائــدات  رواد  مــن  الوطنيــة  الكفــاءات 
الشــبابية،  الكفــاءات  ورعايــة  األعمــال، 
الفتــًا إلــى أن باكــورة أعمــال المؤسســة 
وبرامجها تؤكد على أهمية تفعيل دورها 
أهــداف  مــع  ينســجم  فيمــا  التأسيســي 

التنمية االقتصادية في البحرين.

تعزيز مشاركة المرأة والشباب 
بريادة األعمال 

مجلــس  رئيســة  نوهــت  جهتهــا،  ومــن 

لريــادة  البحرينيــة  المؤسســة  األمنــاء 
األعمــال الســيدة فريــل نــاس بمــا تقدمه 
المؤسســة مــن برامــج تهــدف إلــى تعزيز 
مشــاركة ومســاهمة المــرأة والشــباب من 
األعمــال،  ريــادة  قطــاع  فــي  الجنســين 
بطاقــات  تزخــر  البحريــن  أن  موضحــًة 

نســائية ذات كفاءة عالية، تقدم تطلعات 
عاليــة علــى طريق ريــادة األعمــال وبناء 

االقتصاد الوطني. 
ولفتت ناس إلى أن هذا التعاون سيفتح 
المجال أمام فرص توجيه دعم مسرعات 
التصديــر،  قطــاع  تخــدم  التــي  األعمــال 

فضــاً عــن تنظيم حزمــة مــن المنتديات 
والمؤتمرات الشــبابية فــي قطاع اإلبداع 
فــي  االســتثمار  مجــال  وفــي  واالبتــكار 
تكنولوجيا الطاقة المتجددة وفي مجال 
تعزيز إيجاد الخدمات اللوجســتية لرواد 

ورائدات األعمال.

المنامة - تمكين

“تمكين” و“ريادة األعمال” يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة
واإلبـــداع االبتـــكار  تطبيقـــات  بمجـــال  الجنســـين  مـــن  الشـــباب  قـــدرات  تنميـــة 

أثناء توقيع االتفاقية بين “تمكين” و”ريادة األعمال”

خّفضــت البحريــن حيازتها في ســندات الخزانة األميركية بنحــو 40.9 % بقيمة 281 مليون 
دوالر، خالل شهر يوليو الماضي على أساس شهري.

وبحســب مسح “مباشــر” الذي استند لبيانات 
وزارة الخزانــة األميركيــة الصــادرة مؤخــًرا، 
قلصــت البحريــن اســتثماراتها فــي الســندات 
األميركية إلى 406 مايين دوالر خال شــهر 
يوليــو الماضــي، مقارنــة بـــ687 مليــون دوالر 

قيمتها في شهر يونيو 2019.
عــن  الصــادرة  اإلحصائيــات  وبحســب   
الخزانــة األميركيــة، حلــت المملكــة فــي ذيل 

قائمــة الــدول الخليجيــة مــن حيــث القيمــة، 
لتمثــل نحــو 0.14 % مــن القيمــة اإلجماليــة 
 284.32 البالغــة  الخليجيــة  لاســتثمارات 

مليار دوالر في شهر يوليو الماضي.
 وحلت الســعودية أوالً في قائمة أكبر الدول 
الخليجية المســتثمرة في األذون والســندات 
ثــم  دوالر،  مليــار   180.8 بقيمــة  األميركيــة 
سلطنة ُعمان بقيمة 7.9 مليار دوالر، ثم قطر 

1.916 مليــار دوالر، فاإلمــارات بقيمــة 49.3 
مليار دوالر، والكويت بقيمة 44 مليار دوالر.

ا عالميًّ

ووفًقــا للبيانــات الرســمية، تصــدرت اليابــان 
جميــع اســتثمارات دول العالــم في الســندات 
األميركية بقيمة 1.130 تريليون دوالر، تليها 

الصين بقيمة 1.110 تريليون دوالر.
وجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة عالميــًا المملكة 
ثــم  دوالر،  مليــار   334.7 بقيمــة  المتحــدة 

البرازيل بقيمة قدرها 309.9 مليار دوالر.

ومــا تعلنــه الخزانــة األميركيــة فــي بياناتهــا 
الشــهرية، هــو اســتثمارات دول الخليــج فــي 
أذون وســندات الخزانــة األميركية فقط، وال 
تشــمل االســتثمارات األخــرى فــي الواليــات 
المتحدة، ســواء أكانت حكومية أمو خاصة. 
وتعد ســندات الخزانة وســيلة لجمع األموال 
والديــون مــن الدول والمؤسســات، وتســدده 
الحكومــة عنــد حلول ميعاد اســتحقاقه الذي 

يختلف حسب أجل السند.
بالجاذبيــة  األميركيــة  الســندات  وتتمتــع 
النخفــاض مســتوى مخاطــرة عــدم الســداد؛ 

وهو ما يفســر انخفاض العائد عليها )الفائدة( 
األميركــي  الفيدرالــي  االحتياطــي  كان  وإن 

)البنــك المركــزي( ينفــذ منــذ فترة خطــة لرفع 
أسعار الفائدة.

41 % تراجع استثمارات البحرين بالسندات األميركية
دبي - مباشر

تقوية فرص البحث 
في التطبيقات 

الحديثة بالقطاعات 
وفقا للمعايير الدولية

السنابس - الغرفة

لغرفــة  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  أكــد 
تجــارة وصناعــة البحريــن عبــدهللا بــدر 
السادة خال لقائه نائب رئيس المجلس 
التنفيذي لشــباب أعمال الشــرقية بغرفة 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الشــرقية 
المرافــق  والوفــد  الفــراج  عبــدهللا  فهــد 
العمــل  لــه، بحضــور ممثــل مــن صنــدق 
)تمكيــن(، أكــد أهمية دور ريــادة األعمال 
بــدول المنطقــة فــي دعــم االقتصــادات 
قــدرة  ظــل  فــي  خصوصــا  الخليجيــة 
الخليجييــن  األعمــال  وشــابات  شــباب 
على طــرح األفكار، واإلبــداع، واالبتكار، 
فضــا على وجــود الدعم الــازم لتأهيل 
ومســاعدة الشــباب لانخراط في مجال 

ريادة األعمال. 
 وشــدد نائــب الرئيــس التنفيــذي للغرفة 
وشــابات  شــباب  تمكيــن  ضــرورة  علــى 
األعمــال الخليجييــن لخلــق مشــاريعهم 
الخاصــة واالنطــاق منهــا إلــى األســواق 

اإلقليميــة والعالميــة، مشــيرا في الوقت 
الــذي  الشــبابي  العنصــر  بأهميــة  ذاتــه 
يعتبــر أحد العناصر الرئيســة في الرؤية 

االقتصادية لدول الخليج العربي.
ومــن جانبه، وجه نائــب رئيس المجلس 
التنفيذي لشــباب أعمال الشــرقية بغرفة 
الشــرقية بالســعودية دعوة غرفة تجارة 
العمــل  وصنــدوق  البحريــن  وصناعــة 

)تمكيــن( للمشــاركة فــي ملتقى ومعرض 
فــي  الشــرقية  أعمــال  وشــابات  شــباب 
2019 ت  6 نوفمبــر  إلــى   4 مــن  الفتــرة 
والذي يهدف إلى دعم مشــاريع الشــباب 
الصناعيــة  المجــاالت  فــي  والشــابات 
جانــب  إلــى  واإلبداعيــة،  والتجاريــة 
ومنتجــات  نشــاطات  وترويــج  تســويق 

شباب وشابات األعمال.

المختلفــة   بأنواعــه  تبــغ  البحريــن  اســتوردت 
بقيمــة إجمالية بلغــت 3.7 مليون دينار خال 
يوليــو الماضــي، وتــزن الكميــات 775.4 ألــف 
كيلوغرام. فيما تم استيراد سجائر تبغ بقيمة 
إجماليــة بلغــت 3.5 مليون دينــار خال يوليو 
 ،%  17 نســبته  بلغــت  بانخفــاض  الماضــي، 
مقارنــة بكميــات االســتيراد فــي يونيــو التــي 

بلغت 4.2 مليون دينار.
وكشــف التقريــر الرســمي الصــادر عن شــؤون 
الجمــارك مؤخــرا، أن ســلعة اللفائــف العاديــة 
قــد احتلــت  التبــغ  المحتويــة علــى  )ســجائر( 
 50 أهــم  بيــن  مــن  عشــرة  الثالثــة  المرتبــة 
ســلعة غير نفطية تم اســتيرادها لشــهر يوليو 
2019 ويصــل وزن الكميــات إلــى 697.6 ألــف 

كيلوغرام.
وبحســب تصنيــف الــواردات وفق الــدول من 
حيــث الكميــة، فقــد جــاءت تركيا فــي المركز 
ثــم  كيلوغــرام،  ألــف   559.3 بكميــة  األول 

سويســرا بـــ83.9 ألــف كيلوغرام، تليهــا ألمانيا 
بـــ22.8 ألف كيلوغــرام، ورابعا بولنــدا ب15.2 
ألــف كيلوغــرام، فأوكرانيا بالمرتبة الخامســة 

بكميات 8 آالف كيلوغرام.
وفــق  الســجائر  واردات  تصنيــف  وبحســب 
الــدول مــن حيــث القيمــة، فقــد جــاءت تركيا 
فــي المركــز األول بقيمــة 1.9 مليــون دينــار، 
ثــم سويســرا بقيمــة 821.8 ألــف دينــار، تليهــا 
ألمانيــا بقيمة 409.9 ألــف دينار، ورابعا بولندا 
بـــ149.3 ألــف دينــار، وصربيا والجبل األســود 

بالمرتبة الخامسة بقيمة 133.4 ألف دينار.

المملكــة  أن  إلــى  اإلحصائيــات  وأشــارت 
اســتوردت 21 ألــف كيلوغــرام مــن التبــغ غيــر 
المصنــع بأضاعــه بقيمة إجماليــة بلغت 35.8 

ألف دينار من األردن وسلطنة عمان.
لفائــف  302 كيلوغــرام مــن  فيمــا اســتوردت 
غليظــة )ســيجار( مقطوعة األطــراف، ولفائف 
صغيــرة )ريللــوس( بقيمــة تتجــاوز 7.3 ألــف 

دينار من 5 دول.
كمــا اســتوردت 56.5 ألــف كيلوغــرام مــن تبغ 
األرجيلــة )المعســل( بقيمــة تصــل إلــى 149.3 

ألف دينار مستوردة من 5 دول.

السادة ملتقيا الوفد الشبابي بـ “الشرقية”

الســادة يلتقي وفــدا من المنطقة الشــرقية بالســعودية الســجائر بالمرتبة الثالثة عشــرة بقيمة 3.5 مليون دينار

ريادة األعمال تدعم االقتصادات الخليجية البحرين تستورد تبغ بـ3.7 مليون دينار في يوليو

زينب العكري

“طيران الخليج” تستلم سابع “بوينغ 9-787 دريمالينر”
الشــركـــــــة تستعـــــــد للذكـــــــرى السبعيــــــن لتــأسيســهـــا فــي 2020

اســتلمت شــركة طيــران الخليج ســابع طائرة 
مــن طــراز بوينــغ 787-9  دريماينر في مطار 
واشــنطن دالس الدولــي بالعاصمة األميركية، 
ضمن اســتعدادات الشركة لاحتفال بالذكرى 
الســبعين لتأسيسها، وذلك في فعالية أقامتها 
والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  بحضــور  الشــركة 
طيــران  إدارة  مجلــس  رئيــس  والســياحة 
الخليج زايد بن راشد الزياني، ووزير التجارة 
جانــب  إلــى  روس  لويــس  ويلبــر  األميركــي 
عــدد مــن المســؤولين التنفيذيين فــي طيران 
الطائــرات،  لصناعــة  بوينــغ  وشــركة  الخليــج 
لطيــران  الســابعة  الطائــرة  تــم عــرض  حيــث 

الخليج من طراز بوينغ 787-9 دريماينر.
وتــم طــاء الطائــرة الجديدة بنســخة ُمجددة 
مــن تصميــم الصقــر الذهبــي للناقلــة الوطنيــة 

الــذي كان يميــز طائــرة “اللوكهيــد ترايســتار” 
التابعــة لطيــران الخليــج فــي ســبعينات القرن 
الطائــرة  بتفقــد  الحضــور  وقــام  الماضــي، 

ومشاهدة تصميمها من الخارج والقيام بجولة 
داخليــة في الطائرة وتفقــد كا الدرجتين في 
الطائــرة الخاصــة التــي تمثــل نســخة خاصــة 

ومميــزة احتفــاالً بالذكــرى الســبعين لتأســيس 
 .1950 فــي  عملياتهــا  بــدأت  التــي  الناقلــة 
وكانت طيران الخليج اســتلمت ســبع طائرات 
مــن طــراز بوينــغ 787 دريماينــر بمــا في ذلك 
الطائــرة األخيــرة الخاصــة بالذكــرى الســبعين 
مــن أصــل عشــر طائــرات مــن نفس الطــراز تم 
طلبهــا مــن بوينــغ، وتحتفــل طيــران الخليــج 
بالذكرى السبعين لتأسيسها في عام 2020 مع 
سلســلة مــن الفعاليــات والعــروض الترويجية 
للتواصل مع جميع شرائح الجمهور والعماء. 
و قال الزياني “إنه لشرف عظيم لي أن أكشف 
عــن هــذه الطائــرة الخاصــة بتصميمهــا القديم 
الجديــد، إذ إن إعادة هــذا التصميم هو تكريم 
لناقلتنــا الوطنيــة، والتي نفخــر بأنها من أوائل 
شــركات الطيران في الشــرق األوســط، والتي 

استطاعت أن تربط البحرين بالعالم”.

واشنطن - طيران الخليج

السنابس - الغرفة

أكــدت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن علــى الــدور الحيــوي للقطــاع 
المصرفــي فــي دعم االقتصاد الوطني، مشــيرة إلــى أهمية الدور الذي 
تلعبــه الصناعــة المصرفية باعتبارها أحد أكبر القطاعات غير النفطية 
مســاهمة فــي الناتــج المحلــي بنســبة تقــدر بـــ 17 %، مبينــة أن دعــم 
وتوجيهــات الحكومــة جعلــت البحريــن فــي مصــاف الــدول المتقدمــة 

عالميًا بقطاع المصارف.

ومــا يدعــم بيئــة العمــل المصرفــي 
فــي المملكــة هي قوة التشــريعات 

المالية. 
وأظهرت البيانات ارتفاع الميزانية 
مــن  المصرفــي  للجهــاز  الموحــدة 
188.2 مليــار دينار في نهاية شــهر 
يونيــو مــن عــام 2018 إلــى 203.4 
مليــار دينــار في نهاية شــهر يونيو 
مــن العــام الحالــي، مســجًا زيــادة 
ملحوظة بمقدار 15.2 مليار دينار، 

أو ما يعادل 8.1 %.
تنظيــم  أن  الغرفــة  وأوضحــت 
احتفاليــة مئوية القطاع المصرفي 

فــي ديســمبر القــادم تحــت رعايــة 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
تاريــخ وعراقــة  يؤكــد  آل خليفــة 
هــذا القطــاع فــي مســيرة التنميــة 
الوقــت  فــي  الفتــة  االقتصاديــة، 
نفســه إلــى دور قطــاع المصــارف 
فــي توفيــر فــرص عمــل متنوعــة 
للمواطنيــن، حيــث إن عدد األيدي 
العاملــة فــي هــذا القطاع بلــغ أكثر 
مــن 14 ألــف موظــف، فيما وصلت 
نسبة البحرنة إلى 66 % من حجم 

القوى العاملة في هذا القطاع.

17 % مساهمة “المصارف” بالناتج المحلي

أثناء تفقد الطائرة



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 BD 25.1  BD 53,000

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 40  BD 125,723PS

 BD 19.8  BD 95,000RA

 BD 23.5  BD 90,000RB

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM

المنطقةالتصنيف

المالكية

سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 0.052  BD 250WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004888

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 0.499  BD 9,000COM

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

النويدرات

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L004927

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

1677 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23 36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

36026333
رضا عبد هللا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-120794( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٢٢٤٢٧
تنازل - عن المحل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٢٢٥٧٧
تنازل - عن المحل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٢٢٤١٧
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ليلى خليفة عبدهللا غانم بطلب تحويل المحل التجاري التالي: 

الى امل عيسى راشد مسعد العميري 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا المعلن ادناه ورثة الســيد عبدهللا خليــل مصطفى مراغي بطلب 
تحويل المحالت التجارية التالية: الى السيد أحمد عبدهللا خليل مصطفى 

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

تقــدم إلينــا المعلــن ادناه ورثة عبدهللا صقر ســعود المعــاوده بطلب تحويل 

المحالت التجارية التالية: الى السيد خالد عبدهللا صقر سعود المعاوده 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدم إلينا المعلن ادناه الســيد/صقر حســن حسن الدوسري بتحويل المحل 

التجاري التالي: الى السيد/ احمد صقر حسن حسن الدوسري 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٧٣١٤٨-١

رقم القيد

٠١-١١٢٦

٠٢-١١٢٦

رقم القيد

٠٢-٢٦١٠٠

٠٣-٢٦١٠٠

رقم القيد

٧-٥١٨٧٧

االسم التجاري

صالون طيف الجمال للسيدات

االسم التجاري

عبدهللا خليل مراغي

عبدهللا خليل مراغي

االسم التجاري

مقاوالت كازبالنكا

كازبالنكا لمقاوالت البناء والصيانة

االسم التجاري

الزالق فيو سوبر ماركت

 تاريخ: 8/9/2019

 تاريخ: 9/2019/١٧

 تاريخ: ١٧/9/2019 تاريخ: 9/2019/١٥

 تاريخ: ١٨/9/2019 تاريخ: 9/2019/١٧

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-117881( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2017-إعالن رقم )١٢٢١١٦
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٢٠٩٩٣
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نجاه حسن محمد رشدان

االسم التجاري الحالي: صالون سوبر دان للحالقة الرجالية
االسم التجاري الجديد: سوبر دان لتنظيف السيارات

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: فاضل عبدالعزيز احمد الشويخ

االسم التجاري الحالي: عبايات النور

االسم التجاري الجديد: عطورات وهدايا العزايز

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حصة احمد ابراهيم المالود

االسم التجاري الحالي: المنال كوتور لخياطة وتجارة الملبوسات النسائية
االسم التجاري الجديد: المنال كوتور

قيد رقم: ٢-٥٤٤٣٣

قيد رقم: ٤-٤٨٤١٦

قيد رقم: ٢-٣٧٠٧٦

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشأن تحويل فرع شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليها مالك شركة البحرين فرنت الن للمواد الغذائية المسجلة بموجب القيد 
رقــم ٢-٩١٩٠٩، طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي للفــرع الثانــي مــن الشــركة 
المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقده ٥٠ دينار، بين 

كل من:
1. هاني عبدعلي احمد علي كراجه

ARLENE ROSE FLOUNDERS .2

القيد : ٢-٩١٩٠٩ 

 تاريخ: 2019/٥/٩

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة كيه أتش أم للخدمات ش.ش.و لمالكتها خديجة لديني

سجل تجاري رقم ١-١١٦٧٤٧

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة سفن الفن لبيع ادوات النجارة وادوات البناء ش.ش.و ولمالكها حسين علي عبدهللا حسن
سجل تجاري رقم ١-٧٥٩٥٢

بناء على قرار الشــركاء في شــركة كيه أتش أم للخدمات ش.ش.و لمالكتها 
خديجة لديني   المســجلة بموجب القيد رقم ١١٦٧٤٧-١، بتصفية الشــركة 

اختياريا وتعيين السادة خديجة لديني مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: خديجة لديني

رقم الموبايل: ٣٦٤٥٣٢١٠ )973+(
m.alabyooki@hotmail.com

بناء على قرار المالك لشركة حسين علي عبدهللا حسن المسجلة على قيد رقم ١-٧٥٩٥٢، 
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين مالك الشركة مصفيا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقــم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٩١٧٧٧٧٧ )973+(
hussain@gulfartgroup.com

)CR2019-إعالن رقم )١٢٢٤٢٧
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: ورثة محمد عبدهللا حســن الحمادي بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي الى فهد حسين راشد بدو 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١-٣٨٩٣٨

٢-٣٨٩٣٨

٣-٣٨٩٣٨

االسم التجاري

محمد عبدهللا حسن

ورشة النور الكهربائية

محمد عبدهللا حسن
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مصر: مقتل إرهابيين 
بينهم قيادي بـ “لواء الثورة”

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس 
األربعاء مقتل 9 عناصر إرهابية عقب 

تبادل إلطالق النار مع قوات األمن 
أثناء مداهمة وكرين إرهابيين بمدينتي 

العبور، شرقي القاهرة، و15 مايو 
جنوبي العاصمة.

وذكرت الداخلية في بيان أن من 
بين العناصر التي لقيت حتفها في 

االشتباك، قيادي بما يعرف بحركة “لواء 
الثورة” يدعى محمود غريب قاسم.

وتابعت “اسمه الحركي خلف 
الدهشوري ومتورط في حادثي 

اغتيال العميد بالجيش المصري عادل 
رجائي، وكذلك استهداف كمين شرطة 

العجيزي بالمنوفية”.

وزارة الدفاع الســعودية تعرض أدلــة قاطعة على تورط إيران

محمد بن سلمان: نرغب في تحقيق دولي بهجوم أرامكو

أكد ولي العهد الســعودي األمير محمد بن ســلمان رغبة بالده في إجراء تحقيق بمشــاركة دولية بشــأن الهجمات التي اســتهدفت منشــأتين نفطيتين تابعتين لشركة 
“أرامكو” شــرقي المملكة، وذلك “ليطمئن المجتمع الدولي إلى ســالمة إجراءاته”. جاء ذلك خالل اتصال هاتفي تلقاه األمير محمد بن ســلمان من الرئيس الروســي 

فالديمير بوتين، أمس األربعاء، حسب ما ذكرت وكالة األنباء السعودية )واس(.

عــن  االتصــال  خــالل  بوتيــن  وعبــر 
“إدانتــه الشــديدة” لالعتــداءات التــي 
االقتصاديــة،  التحتيــة  البنيــة  طالــت 
خصوصــا أنهــا تؤثــر علــى اإلمــدادات 

النفطية لألسواق العالمية.
كمــا أعلــن الرئيــس الروســي اســتعداد 
بالده للمشــاركة مع الخبــراء الدوليين 
تلــك  مصــدر  لمعرفــة  التحقيــق  فــي 

الهجمات.
وجــرى أيضــا خــالل االتصــال، بحــث 
أســواق  الســتقرار  الكفيلــة  الســبل 

الطاقة، بما يدعم االقتصاد العالمي.
وخريــص  بقيــق  محطتــا  وكانــت 
النفطيتــان فــي الســعودية، التابعتــان 
لهجمــات  تعرضتــا  “أرامكــو”،  لشــركة 

السبت الماضي.
وأعلنــت ميليشــيات الحوثي اإليرانية 
مســؤوليتها عن الهجوم، لكن التحالف 
العربي لدعم الشــرعية فــي اليمن، أكد 
أن النتائــج األوليــة للتحقيقــات تشــير 

إلى أنه لم ينفذ من األراضي اليمنية.
باســم  الرســمي  المتحــدث  وعــرض 
وزارة الدفــاع الســعودية العقيد الركن 
تركــي المالكــي، مســاء األربعــاء، أدلــة 
دامغة تؤكد تورط النظام اإليراني في 

الهجوم اإلرهابي.
وفــي مؤتمــر صحفــي بالريــاض، قــال 
اســتهدف  الــذي  الهجــوم  إن  المالكــي 
منشــآت “أرامكو” لم ينطلق من اليمن، 

رغم االنطباع الذي أشاعته إيران.
تــم  اإلرهابــي  الهجــوم  أن  وأضــاف 
بواســطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة 
مســيرة، جاءت من الشمال وليس من 

الجنوب، حيث اليمن.
لتحديــد  تحقيقاتنــا  “نواصــل  وقــال: 
منــه  انطلقــت  الــذي  الدقيــق  الموقــع 

الصواريخ والطائرات المسيرة”.
وأكــد المتحــدث باســم وزارة الدفــاع 
الســعودية أن مصدر هذه األسلحة هو 
إيــران و”ال يمكــن أن يكــون قادمــا في 
اليمــن”، وأن “وكالء إيران في اليمن ال 

يمتلكون مثل هذه األسلحة”.
وقــال إن تحليــل بقايــا األســلحة التي 
أنهــا  تظهــر  الهجــوم  فــي  اســتخدمت 
إيرانية الصنع، مؤكدا أن طهران تملك 
التقنيــة الخاصــة بهــذه الطائــرات، كما 
أكدت األرقام التسلسلية أنها إيرانية.

كــروز  صواريــخ  أن  وأوضــح 
المســتخدمة فــي الهجــوم صنعت في 
2019، مشــيرا إلــى أن بقايا الصواريخ 
تطابق صاروخ “يا علي” الموجود لدى 
ميليشــيات الحرس الثــوري اإليرانية، 

فبرايــر  فــي  امتالكــه  أعلنــت  التــي 
الماضي.

وعرض المتحدث باســم وزارة الدفاع 
الســعودية لقطات فيديو من كاميرات 
المراقبة في منشآت “أرامكو”، رصدت 
الطائرات المسيرة لحظة الهجوم فجر 
الســبت، كمــا عرض صورا تظهــر جانبا 
التــي أحدثهــا االعتــداء  مــن األضــرار 

اإلرهابي في المعملين.
“ال  األدلــة  هــذه  إن  المالكــي  وقــال 
تبقــي أي مجــال للشــك بشــأن وقــوف 

إيــران وراء هــذا االعتــداء اإلرهابــي”، 
مؤكــدا الــدور الســلبي لنظــام طهــران 
ووكالئــه في زعزعة اســتقرار المنطقة 
والمنشــآت  المدنييــن،  واســتهداف 

النفطية واالقتصاد العالمي.
وشــدد علــى أن أكثر من 100 شــخص 
تضرروا في السعودية جراء الهجمات 
التــي شــنتها إيــران ووكالؤها، مشــيرا 
إلــى أن الهجــوم على معملــي “أرامكو” 
هــذه  أكبــر  كان  وخريــص  بقيــق  فــي 

الهجمات.

الرياض ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان

القدس المحتلة ـ سكاي نيوزالقاهرة ـ وكاالتالجزائر ـ وكاالت

قــال نائــب وزيــر الدفــاع رئيــس أركان 
الجيــش الجزائــري الفريــق أحمــد قايد 
“مؤامــرة  هنــاك  إن  األربعــاء،  صالــح، 
الجزائــر  ضــد  الخفــاء  فــي  تحــاك 
وشــعبها”. وأضــاف قايد صالــح “أدركنا 
مؤامــرة  هنــاك  أن  األزمــة  بدايــة  منــذ 
تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، 
وكشــفنا عــن خيوطهــا وحيثياتهــا فــي 

الوقت المناسب”.
واســتطرد قائــال “وضعنا إســتراتيجية 
مراحــل،  علــى  تنفيذهــا  تــم  محكمــة 

وفــق الدســتور وقوانيــن الجمهورية، 
المؤامــرة  هــذه  واجهنــا   ،)..(

تهــدف  التــي  الخطيــرة 
الجزائــر”.  تدميــر  إلــى 
تلــك  طبيعــة  وعــن 
“المؤامــرات” واألطراف 

التــي خططــت لهــا، قــال 
قايــد صالــح “هنــاك أطراف 

من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، 
تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة 
لتبرير ســلوكها الخطيــر، والمتمثل في 
خلق كل عوامل التشــويش على راحة 
المواطنيــن، من خالل الزج األســبوعي 
بعــدد مــن المواطنيــن يتــم جلبهــم مــن 
مختلف واليــات الوطن إلى العاصمة”. 
يتــم  األشــخاص  هــؤالء  أن  وأوضــح 
جلبهــم لعاصمة البــالد “بهدف تضخيم 
األعداد البشــرية في الســاحات العامة، 
وغيــر  مغرضــة  شــعارات  ترفــع  التــي 

بريئة تتبناها هذه األطراف”.
وتابع “الغرض الحقيقي من وراء 
كل ذلك، هو تغليط الرأي العام 
األســاليب  بهــذه  الوطنــي 
مــن  لتجعــل  المخادعــة، 
ناطقــة  أبواقــا  نفســها 
باســم  وبهتانــا  كذبــا 

الشعب الجزائري”.

عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  اســتقبل 
القاهــرة،  فــي  األربعــاء  أمــس  السيســي، 
رئيس الوزراء السوداني عبدهللا حمدوك، 
في أول زيارة له لمصر بعد توليه منصبه.

المصريــة  الرئاســة  باســم  المتحــدث  وذكــر 
السيســي  الرئيــس  أن  راضــي،  بســام  الســفير 
خــالل اللقــاء أكــد دعــم مصــر ألمن واســتقرار 
الســودان، ومساندتها إلرادة وخيارات الشعب 
الســوداني. وذكــر أن السيســي أبلــغ حمــدوك 
فــي  لألشــقاء  الدعــم  ســبل  بتقديــم مختلــف 
الســودان، مضيًفــا أنه تــم االتفاق على ســرعة 
المشــتركة،  التنمويــة  المشــروعات  تنفيــذ 

الســكك  وخــط  الكهربائــي  كالربــط 
التعــاون  ودعــم  الحديديــة، 

مــن  ثابــت  إطــار  فــي  الثنائــي 
االحترام المتبــادل والمصلحة 

المشتركة.
مــن جانبــه، أعــرب حمــدوك عن 

تقديــره للدعم المصري للســودان، 

لالســتفادة  للتطلــع  داعًيــا  ودولًيــا،  إقليمًيــا 
خــالل المرحلــة المقبلة من الخبــرات المصرية 
فــي مجــال المشــروعات التنمويــة واإلصــالح 
للرئاســة  بيــان  ذكــر  ذلــك،  إلــى  االقتصــادي. 
المصريــة أن الرئيــس السيســي أكــد الروابــط 
النيــل،  وادي  شــعبي  تجمــع  التــي  األزليــة 
والســودان،  مصــر  بيــن  التاريخــي  والترابــط 

ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.
وأعــرب الرئيــس السيســي عن التقديــر لنجاح 
الســودان فــي تجــاوز المرحلــة الراهنــة المهمة 
مــن تاريخه، وبدء مســار العمل الحقيقي نحو 
تحقيــق آمال وتطلعات الشــعب الســوداني 
حــرص  مؤكــًدا  التنميــة،  فــي  الشــقيق 
لــدوره  الســودان  مصــر علــى عــودة 
الطبيعــي فــي محيطــه اإلقليمــي 
والعربــي واإلفريقي، فضاًل عن 
مواصلــة التعــاون والتنســيق 
مختلــف  فــي  الســودان  مــع 

الملفات محل االهتمام المتبادل.

قــال رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي المنتهيــة 
واليتــه بنياميــن نتنياهــو، أمــس األربعــاء، 
إنــه ال يوجــد في إســرائيل بعــد االنتخابات 
العامــة التــي جــرت الثالثــاء ســوى خيارين 
أورد  حســبما  المقبلــة،  الحكومــة  لتأليــف 

مراسل “سكاي نيوز” في القدس.
إمــا  همــا:  الخياريــن  أن  نتنياهــو  وأوضــح 
حكومــة برئاســته، أو حكومــة تعتمــد علــى 

األحزاب العربية.
أظهــرت  بعدمــا  نتنياهــو  حديــث  وجــاء 
اإلســرائيلية  لالنتخابــات  األوليــة  النتائــج 
يتزعمــه  الــذي  الليكــود،  حــزب  تعــادل 

أبيــض  أزرق  حــزب  مــع  نتنياهــو 
الــذي يتزعمــه رئيــس األركان 

السابق بيني غانتس.
النتائــج  هــذه  وبحســب 
التي نشــرتها وسائل إعالم 

إســرائيلية، فقــد حصــل كل 
مــن الليكود وأزرق أبيض على 

32 مقعدا.
ومــن أجــل تشــكيل ائتــالف حكومــي فــي 
الحكومــة  رئيــس  علــى  يتعيــن  إســرائيل، 
نيــل ثقــة 61 عضــوا مــن أعضــاء الكنيســت 
)البرلمــان( الــذي يضــم فــي عضويتــه 120 

مقعدا.
إســرائيل  فــي  العــرب  المواطنــون  ويعتبــر 
حكومــة نتنياهــو األكثــر تطرفــا بحقهــم، إذ 
يصفونهــا  التــي  القوانيــن  عشــرات  أقــرت 
بالعنصرية مثل قانون القومية، الذي يقول 

العرب إنه ينتقص من حقوقهم.
ويشــكل العــرب نحــو 20 % مــن ســكان 
الترشــح  لهــم  ويحــق  إســرائيل، 
االنتخابــات  فــي  والتصويــت 
لكنهــم  العامــة،  اإلســرائيلية 
التمييــز  مــن  يشــكون 
دولــة  فــي  واالضطهــاد 
تعتبرهــم  إنهــا  يقولــون 

مواطنين من الدرجة الثانية.

نتنياهو يخّير اإلسرائيليين: أنا أو العربالسيسي يؤكد دعمه ألمن واستقرار السودانرئيس األركان: مؤامرة تحاك ضد الجزائر
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جالل اباد ـ أ ف ب

واشنطن ـ أ ف ب

فّجــر انتحــاري نفســه داخــل مبنــى 
أفغانســتان،  شــرق  فــي  حكومــي 
وفــق مــا أفــاد مســؤول فــي الواليــة 
أمــس األربعــاء بعــد يــوم مــن مقتــل 
48 شــخًصا فــي هجومين منفصلين 
وقــع أحدهمــا قــرب تجمــع انتخابي 

للرئيس أشرف غني.
ســماع  عــن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
مباشــرة  رصــاص  إطــالق  أصــوات 

بعــد االنفجــار الــذي وقــع فــي مركــز 
فــي  إلكترونًيــا  الهويــات  لتســجيل 
جــالل أبــاد، عاصمــة واليــة ننغرهار، 
حيث ينشط عناصر طالبان وتنظيم 

داعش على حد سواء.
وقال المتحدث باســم حاكم الوالية 
“قــوات  إن  خوغيانــي  هللا  عطــاء 
األمــن توّجهــت إلــى المــكان إلنقــاذ 

الموظفين”.

أعلــن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب 
أمــس األربعاء ترشــيح روبــرت أوبريان 
لمنصــب مستشــار األمــن القومــي خلفــا 
لجون بولتون. وقال ترامب على حسابه 
الرســمي في “تويتر”: “يسعدني أن أعلن 
كمستشــارنا  أوبريــان  روبــرت  ترشــيح 
الجديــد لألمن القومي. عملت معه فترة 

طويلة. سيقوم بعمل رائع”.
ويعمل أوبريان في مجال المحاماة، كما 

يشــغل حاليــا منصب المبعوث الرئاســي 
وزارة  فــي  الرهائــن  لشــؤون  الخــاص 

الخارجية األميركية.
وكان ترامــب أعلن بشــكل مفاجئ إقالة 
البارزيــن  الصقــور  أحــد  وهــو  بولتــون، 
فــي اإلدارة األميركيــة، وســط خالفــات 
بشــأن التعامــل مــع تحديــات السياســة 
الخارجيــة مثــل كوريا الشــمالية وإيران 

وأفغانستان وروسيا.

تفجير انتحاري داخل مبنى حكومي شرق أفغانستان

ترامب يرشح روبرت أوبريان مستشارا لألمن القومي

الرياض ـ وكاالت واشنطن ـ وكاالت

أعلنــت الســعودية، أمــس األربعــاء، انضمامهــا للتحالــف الدولــي ألمــن وحمايــة المالحــة البحريــة. وصــرح مصدر مســؤول بــوزارة الدفاع 
بالمملكة العربية السعودية بأن المملكة قررت االنضمام للتحالف الدولي ألمن وحماية المالحة البحرية، وضمان سالمة الممرات البحرية.

ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير 
اإلبحــار اآلمــن لضمان حرية المالحة البحريــة والتجارة العالمية، 
وحمايــة لمصالــح الدول المشــاركة فــي التحالف، بمــا يعزز األمن 
منطقــة  وتغطــي  للممــرات.  العابــرة  التجاريــة  الســفن  وســالمة 
عمليــات التحالــف الدولي ألمن المالحة في الخليج مضيق هرمز 

وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.
مــن جانبــه، أشــاد نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي األميــر خالــد بن 
ســلمان، بحملــة الضغــط التــي تمارســها إدارة الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامــب، ضــد إيــران، قائــال إن الريــاض تقــف إلــى جانــب 

واشنطن في وجه “قوى الشر”.
وأعــرب األميــر خالد على حســابه فــي “تويتر”، أمس، عن إشــادة 
الحكومة الســعودية بـ “موقف الواليات المتحدة المســتدام بشأن 
حمايــة حلفائهــا ومصالحها األساســية فــي المنطقة ضــد األعمال 

العدوانية غير المبررة”.
وتابــع نائــب وزيــر الدفــاع وشــقيق ولــي العهــد الســعودي “إدارة 
ترامــب حاربــت عــدوان النظــام اإليرانــي والتنظيمــات اإلرهابية 

بطريقة غير مسبوقة، ونحن في المملكة العربية السعودية نشكر 
الرئيــس علــى هــذا الموقف، وسنســتمر في الوقوف مــع الواليات 

المتحدة في وجه قوى الشر والعدوان الطائش”.

أعلــن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أمــس األربعاء، عن تشــديد “كبيــر” للعقوبات المفروضــة على إيران، فــي أعقاب هجمات 
السبت على منشآت نفطية في السعودية ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.

وكتب الرئيس األميركي على تويتر “لقد أمرت للتو وزير الخزانة 
ســتيفن منوتشــين بتشديد العقوبات ضد الدولة اإليرانية!”، دون 

مزيد من التفاصيل. لكن طهران تنفي عالقتها بالهجمات.
وتضاف هذه العقوبات، التي لم تصدر تفاصيل عن طبيعتها بعد، 
إلــى تدابيــر عقابيــة غير مســبوقة فرضتها واشــنطن على طهران 
منــذ أن انســحبت إدارة ترامــب من االتفاق بشــأن الملــف النووي 
اإليرانــي المبــرم في مايو 2018، والذي يعتبــره ترامب غير كاف 
لمنــع الجمهوريــة اإلســالمية مــن حيــازة قنبلــة نوويــة وزعزعــة 

االستقرار في الشرق األوسط.
ورأى ترامــب أن طهــران هــي المشــتبه به األساســي فــي هجمات 
“رامكــو”، مؤكــًدا منــذ األحــد أن الواليــات المتحــدة “جاهــزة للرد” 

ومشيًرا إلى خيارات “عديدة” بهذا الصدد.
ووصــل وزيــر الخارجية األميركي مايك بومبيو مســاء أمس إلى 
جــدة؛ لبحــث الــرد علــى الهجــوم على معملــي “أرامكو” فــي بقيق 

وخريص.
وكــرر بومبيــو أن الهجوم على معملــي “أرامكو” لم يكن من تنفيذ 

الحوثييــن باليمــن وإنما كان هجوًما إيرانًيــا، معتبًرا أنه “ال إثبات 
على أن العراق هو مصدر الهجوم على السعودية”.

ووصف بومبيو الهجوم بأنه “عمل حربي”.

نائب وزير الدفاع السعودي األمير خالد بن سلمان الرئيس األميركي دونالد ترامب ووزير خزانته ستيفن منوشين

خالد بن ســلمان: نقف مع إدارة ترامب في وجه قوى الشر بومبيو يصل جدة ويصف هجوم “أرامكو” بـ “العمل الحربي”
السعودية تنضم لتحالف أمن المالحة البحرية ترامب يأمر وزير الخزانة بتشديد عقوبات إيران
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أن تتفــاوت ثقافــة المواطــن البرلمانيــة فــي المجتمعــات الناميــة أو حديثــة الديمقراطية 
أمــر ليــس معيبــا، فالوعــي الديمقراطــي ال يأتــي فــي ليلــة وضحاهــا، بــل يســتغرق مــن 
الزمــن عقــودا طويلــة ليســتوعب ويــدرك الفرد حقوقــه وواجباتــه وكيف تــدار المنظومة 
التشريعية والتنفيذية والقضائية في المملكة، ذلك ما يتحقق بتطبيق أفضل الممارسات 

الديمقراطية من قبل النخب السياسية التي تقود عموم الشعب.
لذلك ال ألقي اللوم على المواطن البسيط الذي يطرق باب مكتب النائب الذي قام بانتخابه 
معتقــدًا أن مــن حقــه الشــخصي علــى النائــب أن يقــوم بإســدائه خدمــات شــخصية نظير 
صوتــه الــذي قدمــه له في االنتخابات، كــون ما فعله المواطن إرثا ومعتقدا سياســيا يرثه 
وينقله المواطنون من مجلس آلخر، بل إن معيار الوظيفة بالتحديد من مجمل الخدمات 
التي من الواجب حســب اعتقاده تقديمها له شــخصيًا ولعائلته على وجه العموم، وتحدد 
إذا ما سيقوم بإعادة انتخاب نائب دائرته في حال إعادة ترشحه لدورة برلمانية أخرى. 
فكمــا ذكــرت فــي بداية حديثــي، ربما يكون المواطــن من محدودي الثقافــة الديمقراطية 
وجل ما يعيه ويهتم له هو قوت يومه وال يدرك أن الوظيفة حق من حقوقه المنصوصة 

والمكفولة دستوريًا، ومن ثم يقوم بطرق األبواب مستجديًا حقا من حقوقه األصيلة.
لذلك تكتظ مكاتب النواب ومجالســهم بعشــرات المواطنين، حاملين أوراقهم وشهاداتهم 
كــي يتوســط لهــم نائبهــم ويدبــر لهــم وظيفــة يســتطيع المواطــن البســيط أن يقتــات مــن 
خاللهــا. نــواب كثــر يعلمــون أنه ليس من مهامهــم البحث عن الوظائــف للمواطنين، بل إن 
تفشــي وانتشــار حاالت المترددين على مكاتبهم ســعيًا للوظيفة مؤشــر واضح على خلل 
فــي منظومــة وسياســات بحرنــة الوظائف التي تســعى لجنــة التحقيق البرلمانيــة مؤخرًا 
لحلها، لكن في كثير من األحوال يجد النائب نفسه مجبرًا على مسايرة زمالئه من النواب 
الذين يقومون بذلك منذ تأسيس المجلس، والبعض تصعب عليه هذه الحاالت اإلنسانية 
فيحــاول أن يجــد لهــا مخرجــًا وربمــا البعــض يحاول ضمــان أصوات مســتقبلية لــه إال أن 
جميــع هــذه األعــذار ال تســتقيم مــع الواقع السياســي الــذي حدد مهــام النائب التشــريعية 

والرقابية.
خالصة القول ربما شــق طريق رئيســي معبد يســتغرق وقتا لكنه بالتأكيد ســيكون أفضل 

من طرق فرعية مؤقتة تكلف المواطن الكثير.

أربــع ســاعات ونصــف وأطفــال صعوبــات التعلــم التابعــون لمدرســة خاصــة حديثــة 
االفتتــاح يجوبــون شــوارع وطرقــات المحافظــات األربع في المملكة فــي هذا القيظ 
الرطــب وال يعلــم ســائق البــاص منازلهــم! أربع ســاعات وأولياء أمور أطفال في ســن 
الحضانة والروضة ال يعلمون أين هم، فال أحد من المســؤولين في المدرســة يجيب 
علــى اتصاالتهــم المتكررة، ولم يصل خاللها أطفالهــم إلى منازلهم رغم انتهاء الدوام 

المدرسي في الثانية عشرة ظهرًا!
كيف ُيترك أطفال في سن الحضانة والروضة وحدهم في باص دون مرافقين؟ وأي 
أطفــال؟ أطفــال صعوبــات تعلم منهم من يعاني من نشــاط زائد، وأغلبهم ال ينطقون، 

وكثير منهم يقوم بحركات ال إرادية ومفاجئة. 
ال عذر إلدارة المدرســة بأنه أول يوم دراســي وقد تحدث فيه بعض األمور الخارجة 
عــن اإلرادة، فــال مجــال هنــا للمجاملة، فأطفال فــي عمر الحضانــة والروضة أو حتى 
فــي ســن المدرســة ال يمكــن التهــاون أبدًا في ســالمتهم، فما بالنا بأطفــال يعانون من 

صعوبات في التعلم، ال حول لهم وال قوة.
وســبق أن تــم االجتمــاع مــع أوليــاء األمــور، وأكــدت اإلدارة توفير خدمــة مواصالت 
بريطانيــة ذات امتيــازات خاصــة منهــا وجــود مرافقتين في كل بــاص، وتوفير حزام 
للســالمة لكل طفل، وإرســال رسائل تؤكد وصولهم للمنزل، وتوفير تطبيق إلكتروني 
يتمكــن فيــه أوليــاء األمــور مــن تتبــع ســير خــط المواصــالت، مــع توفيــر بــاص لــكل 
محافظة من المحافظات مزود بكاميرات، وال شيء من كل ذلك تم توفيره! إذ ُجمع 
كل األطفال من كل المحافظات في باص واحد، دون وجود أي مرافق فاضطر سائق 
البــاص إلــى اصطحاب زوجته لمرافقة األطفال! وتم تجاهل اتصاالت أولياء األمور، 

وبعد جهد جهيد يأتي الرد بأنهم ال يعلمون أين الباص وأين األطفال!
ما حال األطفال بكل هذه الســاعات في باص من منطقة ألخرى، دون أكل أو شــرب 
أو قضاء حاجة؟ إحدى أولياء األمور تؤكد أن طفلها لم يأكل ولم يشرب منذ الصباح 
وحتى المساء شيئًا، فحقيبته عادت كما ذهبت، بل تؤكد أن حفاظته لم يتم تغييرها 
طــوال تلــك الســاعات! أين الرقابة على هذه المدارس التي تســتنزف جيوب األهالي 

بحجة توفير خدمات راقية ومتميزة وخاصة؟

ياسمينة: من يردع هذه المؤسسات التي اتخذت من  «
التعليم تجارة، واستغلت حاجة الناس لمدارس لفئة 

صعوبات التعلم؟.

هل من مهمات النائب البحث عن وظيفة للمواطن؟

إليك يا وزارة التربية 

جائزة سمو الشيخ عيسى 
بن علي وأهمية العمل 

اإلنساني التطوعي
العمــل التطوعــي فــي بالدنــا بــدأ منــذ بدايــة تشــكل 
المجتمــع البحرينــي وتميــز دون غيــره علــى أســس 
راسخة ومتينة، فالتراحم والمودة بين الناس جميعا 
قديمة تتجدد مع مرور الحقب والسنين، إذ أصبحت 
تلــك األعمــال الجليلــة ســمة من ســمات هذا الشــعب 
الكريــم، توارثهــا األبناء عــن أوائل أهــل البحرين من 

األجداد واآلباء والجدات واألمهات.
وقيــم  ســلوكيات  البحرينــي  اإلنســان  ثقافــة  ففــي 
وصفــات وطبائــع جميلــة عززتهــا الفطــرة اإلنســانية 
و”الفزعــة” اإليجابية عنــد البحريني، كالكرم والطيبة 
المحتــاج  الملهــوف والوقــوف مــع  والجــود ونجــدة 
والتفــرد باألخالق الحميــدة والمحافظة على الجيرة 
وحــب الخيــر للغيــر دون تفرقــة بيــن أفــراد البشــر، 
واألهم من ذلك كله تمسك المجتمع المحلي بعقيدتنا 

اإلســالمية وتعاليم ديننا العظيم والســير على نهجه 
في تعامالتنا اليومية.

والمرتكــزات  والممارســات  والمبــادئ  األســس  تلــك 
التــي يتحلــى بها المجتمع البحرينــي ووقوف الدولة 
والحكومــة معــا فــي توفيــر اإلمكانيــات لتعزيــز هــذا 
العمل الرائد ســاهم في ترســيخ الطمأنينة وتماســك 
أفــراد المجتمــع، والذي بــدوره أدى إلــى تقوية األمن 

االجتماعي واالستقرار النفسي في قلوب الجميع.
لذلــك مجتمعنا المحلــي لديه حصانة وقناعة وإيمان 
والســعي  التطوعــي  العمــل  وجــود  بأهميــة  راســخ 
لتقويتــه ومواصلتــه ودعمــه بكل الطرق واألســاليب 
االجتماعيــة  التنميــة  فــي  يســتمر  كــي  والمبــادرات 

واالقتصادية.
علــى إثــر ذلــك تأتــي جائزة ســمو الشــيخ عيســى بن 

علي آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها التاسعة 
استمرارا للمبادرات البحرينية المباركة على مستوى 
وطننــا العربــي الكبيــر تقديــرا وتشــجيعا لكوكبــة من 
المتطوعيــن علــى جهودهــم، إضافة إلــى زيادة وعي 
التطوعــي  العمــل  فــي  االنخــراط  بأهميــة  األفــراد 
اإلنســاني  والعمــل  المبــادرة  روح  علــى  وتحفيزهــم 

التطوعي.
االحتفاليــة التــي تمــت حديثــا بهــذا الخصــوص تعــد 
دعمــا وتحفيــزا لدورهــم اإلنمائــي الرائــد وأعمالهــم 
التطوعية ومشاركاتهم الفاعلة التي قاموا بها وإبراز 
النمــاذج المضيئــة التــي عملــت وســاهمت فــي تنمية 
أفــراد المجتمعــات العربيــة وإحيــاء القيم اإلنســانية 
التــي تتجلــى في أروع صورها الحضارية. وعســاكم 

عالقوة.
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ميزة ليست متوفرة عند 
إيران بل عند العرب

الدكتــور  الســابق  األردنــي  اإلعــالم  وزيــر  أشــار 
فــي مؤتمــر مخاطــر وتداعيــات  القــالب  صالــح 
االنتشار النووي على منطقة الخليج العربي قبل 
ســنوات إلى أن “المماحكة الدولية بشــأن امتالك 
العســكري  المجــال  فــي  نوويــة  قــدرات  إيــران 
أدت إلــى إثــارة القلــق وعــدم االســتقرار في هذه 
المنطقــة، ورأى أن هنــاك بعــض المخــاوف لــدى 
شــعوب المنطقــة مــن احتمــال أن تمتلــك إيــران 
الســالح النــووي، ألن هــذا قــد يؤثر بالســلب على 
االســتثمارات الهائلة في بلــدان المنطقة ورخائها 
االقتصــادي، وأيضــا على أمنها واســتقرارها، وما 
يفاقــم درجــة هــذا الخطــر أن المشــهد اإلقليمــي 
وهــذا  االســتقرار،  وعــدم  التوتــر  عليــه  يســيطر 
المشــهد تشــكله أطــراف إقليميــة ودوليــة عــدة، 
حالــة  مســببة  وسياســاتها،  مصالحهــا  تتقاطــع 

مــن االرتبــاك وعــدم االســتقرار فــي منطقــة ذات 
أهميــة حيويــة لالقتصــاد العالمــي، وخلــص إلــى 
أن المشــكلة مــع إيران ليســت امتالكها األســلحة 
النوويــة، لكــن المشــكلة تكمن في أنهــا حتى قبل 
أن تصبــح دولــة نوويــة وحتــى قبــل اســتكمال 
مساعيها للعب دور إقليمي، ال تتورع عن التدخل 
فــي الشــؤون الداخليــة لــدول الجــوار، وهــذا كله 
يجعــل هــذه المنطقــة قلقــة ومتوترة وفــي حالة 
اســتنفار مســتمرة على حســاب قضاياها األخرى 

الملحة التي في مقدمتها التنمية”.
إن األوضاع في المنطقة البد أن تنعكس نتائجها 
ســلبا علــى حركــة التنميــة والتطويــر واإلعمــار، 
فنحــن اليــوم فــي منطقــة الخليج نمــر بتحديات 
علــى قــدر عال من األهمية وكما هــو واضح يراد 
اســتنزاف قدراتنــا وتحجيــم حركتنــا السياســية 

وانتــزاع األمن واالســتقرار، فمــا تفعله إيران منذ 
ســنوات حقيقــة واحــدة مطلقة يفســرها الوجود 
والتاريــخ وهــو حشــد كل الطاقــات لضــرب أمــن 
واســتقرار الخليــج وجعــل المنطقــة فــي حالــة ال 
تــوازن وهذه مشــكلة باتــت تفرض نفســها بصيغ 
واضحــة، فمــن مصلحــة إيــران الفــرس أن تبقــى 
المنطقــة فــي حالــة توتــر وشــد وجــذب، ولكــي 
نســتطيع أن نفهــم هــذه الحقائــق يتعيــن علينــا 
والساســة  للماللــي  الفكريــة  الطبيعــة  تحليــل 

اإليرانيين.
هنــاك ميزة ليســت متوفــرة عند إيــران الصفوية 
وهــذا ما يجعلها أوهن مــن بيت العنكبوت، وهي 
ميزة “المصير المشــترك عند األمة العربية” وهي 
ميزة لها تأثير قوي في ســير التاريخ، بشــرط أن 

نؤمن ونعمل بها.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

عن مجاهدي خلق كبديل 
لنظام والية الفقيه )1(

فــي عــام 2004، وعندما بدأت كتابة مقاالت أتناول فيها 
الشــأن اإليرانــي، شــرعت بالكتابــة عن منظمــة مجاهدي 
خلــق المعارضــة ويومهــا كانــت ضمــن قائمــة المنظمــات 
اإلرهابيــة وواجهــت الكثيــر مــن االنتقــادات التــي ركزت 
علــى أن هــذه المنظمــة صــارت مجــرد عنــوان لواقــع لــم 
يعــد لــه وجــود، لكننــي ومــن خــالل معلوماتــي الواســعة 
عــن المنظمــة وتاريخهــا النضالــي منــذ عهــد الشــاه، كنت 
واثقــا من القــدرات غير العادية لها وأنها ســتبقى واحدة 
مــن القوى السياســية األساســية في المعادلة السياســية 

اإليرانية.
أن  عــن  تعلــن  اإليرانــي  النظــام  أبــواق  كانــت  عندمــا 
“مجاهدي خلق” لم يعد لها دور ووجود داخل إيران وأنه 
تم حســم أمرها، وكان هناك “حشــد إعالمي” من وســائل 
إعــالم وأقــالم عربية تقوم باجترار ما تعلنه تلك األبواق 
مــن دون تمعــن أو تدقيــق، فــإن الــذي كان يلفــت النظــر 
كثيــرا، هــو أنــه لم يكن يمر عــام دون أن تقوم الســلطات 
اإليرانيــة بتوجيــه أصابــع االتهــام للمنظمــة بــدور لها في 
قضايــا ومســائل مختلفــة، بــل إن الــذي لــم ينتبه لــه هذا 

“الحشــد اإلعالمي” أن بعض المسؤولين اإليرانيين وفي 
ذروة الزعــم بانتهاء دور المنظمــة، كانوا يطالبون أولياء 
األمور باالنتباه ألبنائهم كي ال يتأثروا بأفكار وطروحات 
منظمــة مجاهــدي خلق وينضموا إليها، إلى جانب أن أية 
عملية أو حادثة كانت تقع فإن األجهزة األمنية اإليرانية 
ســرعان مــا كانــت تلقــي المســؤولية علــى المنظمــة، وال 
نــدري كيــف يتــم الجمــع بيــن الشــيء ونقيضــه كمــا كان 
وال يــزال يفعــل نظــام والية الفقيه في إيــران بخصوص 

موقفه من مجاهدي خلق.
هنــاك حقيقــة مهمة جدا على اإلعالم العربــي االنتباه لها 
جيــدا، وهي أن منظمــة مجاهدي خلق تم إدراجها ضمن 
قائمــة اإلرهاب إثر “صفقة” مشــبوهة بيــن إدارة الرئيس 
بيــل كلينتــون أيام كانت مزاعــم االعتدال واإلصالح في 
ذروتهــا وقــد اعتقــدت هذه اإلدارة أنها ســتحتوي وتعيد 
تأهيــل نظــام واليــة الفقيه، لكــن خروج المنظمــة لم يتم 
على إثر صفقة، إنما إثر معركة قضائية خاضتها المنظمة 
في المحاكم األوروبية واألميركية حتى أثبتت براءتها، 
وهنــا أود اإلشــارة إلــى أن وقــع وصــدى خــروج المنظمة 

مــن قائمــة اإلرهــاب نــزل نــزول الصاعقــة علــى طهــران 
ألنها كانت تعرف ماذا كان يعني ذلك وإلى أين ســيقود، 
واألهــم مــن ذلك تم حجب هذا الخبر من جانب وســائل 

إعالم النظام عن الشعب اإليراني عند إعالنه!
التشــكيك فــي المنظمــة وأفكارهــا ومبادئهــا وتاريخهــا، 
كان وال يزال يشــكل جانبا أساســيا من الحملة المستمرة 
للنظــام اإليرانــي ضدهــا، لكــن الــذي يجــب معرفتــه هنــا 
هــو أنــه وطبقــا لنظرية التحدي واالســتجابة للفيلســوف 
والمــؤرخ اإلنجليــزي “أرنولــد توينبــي”، فإنــه ليــس لــدى 
المنظمة من حســابات لكي تقــوم بتصفيتها مع تاريخها، 
بــل إنــه على وســائل اإلعــالم علــى مختلــف األصعدة أن 
تبــادر إلــى تصفية كل ذلك الكم المشــبوه من المعلومات 
خلــق  مجاهــدي  بخصــوص  النظــام  مــن  أخذتهــا  التــي 
والسيما بعد أن أثبتت األحداث والتطورات كذب وزيف 
معظمها، وعلى سبيل المثال ال الحصر فإن حادثة تفجير 
الحــرم الرضــوي فــي 20 حزيــران 1994، والتي أســفرت 
عــن مقتــل 25 زائرا وجرح المئــات، تبين فيما بعد تورط 

الحرس الثوري في تلك الحادثة. “إيالف”.

نزار جاف

19 سبتمبر 2019 الخميس
20 محرم 1441

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



Sports
@albiladpress.com 14

حقــق فريــق األهلي فوزا متوقعا على حســاب االتحــاد بنتيجة ٧٦/١٠٤، 
فــي المبــاراة التي جمعت بينهما، مســاء أمس األربعاء، على صالة اتحاد 
الســلة، ضمــن الجولة السادســة من الــدور التمهيدي لــدوري زين الدرجة 

األولى.
واســتعاد األهلي بهذا الفوز نغمة االنتصارات التي غابت عن الفريق في 
الجولة الماضية، رافعا رصيده إلى ١١ نقطة، فيما رفعت نقطة الخسارة 

رصيد االتحاد إلى ٧ نقاط.
وجاءت بداية األهلي في اللقاء قوية بتفوقه في الربعين األول والثاني 
بـــ١٧/٢١ و١٠/٢٨، فيمــا قلــص االتحــاد النتيجــة بفــوزه في الربــع الثالث 
٢٤/٣٠، قبل أن يحسم األهلي المباراة بتفوقه في الربع األخير بـ١٩/٣١.

وفــي المبــاراة األولــى أمــس، حقــق النجمــة فوزا مســتحقا على حســاب 
ســماهيج بنتيجــة ٧٦/٩٩، رافعــا رصيــده إلى ٩ نقــاط، فيما وصل رصيد 

الخاسر إلى ٧ نقاط.
وخرج النجمة فائزا في أشواط المباراة بالنتائج اآلتية: ٢٢/٢٧، ١١/٢٣، 

١٨/٢٣ و٢٥/٢٦.
وفــي اللقــاء الثالــث، تمكــن فريــق النويــدرات مــن التفوق على منافســه 
البحريــن بصعوبــة بالغة وبنتيجة ٦٨/٧١، رافعا رصيده إلى ٩ نقاط، في 

حين أصبح رصيد البحرين إلى ٨ نقاط.
وتختتم اليوم الخميس لقاءات الجولة ٦ بإقامة لقاء واحد سيجمع بين 

من لقاء األهلي واالتحادالمنامة )١٠ نقاط( والرفاع )٩ نقاط( في الساعة ٧:٤٥ مساء.

اليوم الرفاع  اختبار  والمنامة في  والنويدرات..  النجمة  فوز 
األهلي يستعيد االنتصارات بدوري “زين”

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

نيابــة عــن رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد 
بــن  الشــيخ علــي  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
خليفة بن أحمد آل خليفة، ترأست رئيسة 
اللجنــة النســائية باالتحاد الشــيخة حصة 
بنت خالد آل خليفة، االجتماع التشــاوري 
الرياضــي  المبعــوث  ببرنامــج  الخــاص 
الســفارة  ممثلــي  مــع  وذلــك  األميركــي، 
وزارة  وممثلــي  بالبحريــن  األميركيــة 

شؤون الشباب والرياضة.
 وخــال االجتماع، اســتعرضت الشــيخة 
حصــة بنــت خالد آل خليفــة مع األطراف 
الحاضرة، اإلطــار العام لبرنامج المبعوث 
يتضّمــن  والــذي  األميركــي،  الرياضــي 
اســتضافة  أبرزهــا  النقــاط  مــن  العديــد 
العبيــن ومدربيــن أميركيين فــي برنامج 
تتضمــن  مختلفــة  عمــل  بــورش  شــامل 
ومجتمعيــة  وصحيــة  رياضيــة  محــاور 
أهميــة  تعلــم  علــى  األســاس  فــي  تقــوم 
الرياضــة فــي الجمــع بيــن المجتمــع، كمــا 

ســتركز الورش على تجسيد وتعزيز دور 
الرياضــة في جعــل المجتمعات مســتقرة 
والمســؤولية،  باالنتمــاء  الشــعور  وخلــق 
المراكــز  ومديــري  مدربــي  ويشــمل 

المجتمعية والشبابية.
الســفارة  عــن  ممثــان  االجتمــاع  حضــر 
األميركيــة فــي البحريــن وهمــا مســؤولة 
Karin elhert، ومديــر  العامــة  العاقــات 

المنــح والبرامــج علي ســوار. ومن جانب 
الشــباب والرياضــة مديــر  وزارة شــؤون 
إدارة الدعــم والخدمــات بالــوزارة محمد 
حمــد فليفــل ورئيــس قســم دعــم المراكز 
الكوهجــي،  هاشــم  باإلنابــة  الشــبابية 
والتســجيل  المســابقات  قســم  ورئيــس 
وتراخيــص األنديــة باالتحــاد البحرينــي 

لكرة القدم حسن إسماعيل.

يســتعد فريــق مركــز الــدوي للتايكواندو المشــاركة في بطولــة تيرانا 
الدوليــة المعتمــدة، والمصنفــة “G1” علــى مســتوى تصنيــف االتحــاد 
الدولي، والمقرر إقامتها في الفترة 22-20 سبتمبر بجمهورية ألبانيا.

 وكان الفريق قد غادر الباد يوم أمس “الثاثاء” متوجًها إلى العاصمة 
األلبانية تيرانا، في وفد يتكون من رئيس اتحاد التايكواندو عبدهللا 
عيســى الــدوي، ورئيســة الوفــد هدى الســعد ومديرة الفريق ســعيدة 
الدوســري، و3 العبيــن، هــم: عبــدهللا الفاعــور “فئــة الرجــال”، عيســى 
بوطيبة “فئة الشــباب” ومعاذ إبراهيم “فئة األشــبال”، والعبتان، هما: 

داليا جميل “فئة الشابات” وفرح إبراهيم “فئة الزهرات”. 
 من جهته، قال رئيس اتحاد التايكواندو عبدهللا عيســى الدوي: “إن 
هذه المشــاركة تأتي ضمن خطة اتحاد التايكواندو، لدعم مشــاركات 
المراكــز واألنديــة فــي البطــوالت الدوليــة، والتــي تنعكــس علــى رفع 
مســتوى الاعبيــن والاعبــات، مــن خال صقــل مهاراتهــم وقدراتهم 
عبــر االحتــكاك واكتســاب المزيد من الخبــرات، والذي يعــود بالفائدة 
الكبيــرة علــى تطــور اللعبــة، بمــا يتوافــق مع توجيهات ســمو الشــيخ 
بــن محمــد آل خليفــة رئيــس المجلــس البحرينــي لأللعــاب  ســلمان 

القتاليــة، لمضاعفــة الجهــود لارتقــاء بالرياضات القتاليــة المنضوية 
تحــت مظلة المجلس، والذي يســاهم في ظهورها بالشــكل المشــرف 
ودفعهــا للمنافســة علــى إحراز المزيــد من اإلنجازات في المشــاركات 
ا في الوقت ذاته التوفيق والنجاح  القاريــة والدولية القادمــة”، متمنيًّ
للفريــق فــي تقديــم أفضل المســتويات وتحقيــق نتائــج إيجابية في 

هذه المشاركة الدولية.

اختتمــت يــوم أمس منافســات الجولة األولى لــدوري الدرجة 
الثانية لكرة القدم.

علــى ملعب نــادي الرفاع، نجح المالكية في تحقيق فوز ثمين 
على حساب مدينة عيسى بهدف دون مقابل.

ويديــن المالكيــة بالفوز األول له في الدوري إلى الاعب أحمد 
يوسف الذي سجل الهدف في الدقيقة )64(.

أدار المبــاراة الطاقــم التحكيمــي المكــون مــن حكــم الســاحة 
محمد مرشــد، وعاونه محمد جعفر وعبدهللا يعقوب، والحكم 

الرابع عبدالعزيز شريدة.
وعلــى ملعــب نــادي النجمــة، حقــق قالي فــوزا مســتحقا على 
االتحــاد بهدفيــن دون مقابــل، مكررا تفوقه علــى ذات الفريق، 
بعد أن اجتازه األسبوع الماضي في منافسات الدور التمهيدي 

لمسابقة كأس جالة الملك.
وسجل هدفي قالي الاعبان ناصر محمد سعود في الدقيقة 

)21( وجاسم محمد في الدقيقة )89(.

أدار المباراة الطاقم التحكيمي المكون من حكم الساحة راشد 
الخشــرم، وعاونــه ســلمان طاســي وعبدالرحمــن الدوســري، 

والحكم الرابع سيد عدنان محمد.
وكانــت مباريــات الجولــة األولــى افتتحت يوم الثلثــاء، إذ فاز 

البديع على سترة )0-1( والبحرين على التضامن )2-0(.

 الشيخة حصة مع ممثلة السفارة األميركية في البحرين 

فريق مركز الدوي للتايكواندو
من اللقاء

اجتماع حصة بنت خالد مع ممثلي السفارة و”الشباب والرياضة”

الدولية البطوالت  في  واألندية  المراكز  مشاركات  دعم  ــاد ــ ــح ــ ــة عــيــســى واالت ــنـ ــديـ ــلـــى حـــســـاب مـ عـ

استعراض برنامج المبعوث الرياضي األميركي

“الدوي للتايكواندو” يشارك في “تيرانا الدولية” انتصاران للمالكية وقاللي بدوري الثانية

“يوم الوفاء”.. برعاية سمو الشيخ عيسى بن علي
الجمهور البحريني يودع نجم النجوم “شهرام” في حفل االعتزال

يضع العب نادي المنامة والمنتخب الوطني لكرة السلة عبدالمجيد علي “شهرام” مساء اليوم الخميس حدا لمسيرته مع معشوقته 
كــرة الســلة، حيــن يقــام حفل االعتزال تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي بن خليفة آل 
خليفة بمواجهة تجمع بين نجوم نادي المنامة مع نجوم المنتخب الوطني السابقين الذي عاصرهم النجم “شهرام” وذلك على صالة 

زين في تمام الساعة السادسة مساء.

اهتمام من كل المستويات
وحرصــت اللجنــة العليــا المنظمة لحفــل االعتزال 
برئاســة الشــيخ محمد بــن عبدالرحمــن آل خليفة 
علــى إقامــة مهرجــان االعتــزال بصــورة مشــرفة 
عبدالمجيــد  الاعــب  قدمــه  بمــا  تليــق  ومتميــزة 
شــهرام أبــرز مــن انجبتهــم لعبــة كــرة الســلة فــي 
امتنانهــا  اللجنــة  وقدمــت  البحريــن.  تاريــخ 
وتقديرهــا للجهــود التــي بذلها االتحــاد البحريني 
لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفــة الذي وضع كافة إمكانات اتحاد اللعبة في 
ســبيل إنجاح مهرجان حفل االعتزال، مؤكدا بأن 
الاعــب عبدالمجيــد شــهرام قدم الكثيــر للرياضة 
البحرينية وأخلص للعبة كرة الســلة ووجب علينا 

اليوم أن نرد له هذا الوفاء واالخاص.

شهرام يحقق أول لقب في 

سجالت المنامة والمحرق
وكان النجــم شــهرام قــد بــدأ ممارســة لعبة كرة 

الســلة العــام 1979 بانضمامــه إلــى براعــم نادي 
الفردوســي، وســرعان مــا انضــم للفريــق األول 
بنادي المنامة وهو بعمر 16 سنة، ليتم اختياره 
الوطنــي،  المنتخــب  لصفــوف  العــام  ذات  فــي 
وشــكل المعســكر التدريبــي الذي خاضــه النجم 
شــهرام فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــع 
العبيــن ومدربيــن محترفيــن منعطفــا مهما في 
مسيرة الاعب، حيث صقل من خال المعسكر 
موهبتــه واكتســب مهــارات فنيــة أســهمت فــي 

تطور مستواه بشكل الفت.
وحفر شــهرام اسمه من ذهب عندما أحرز نادي 
المنامــة العــام 1990 بمســاهمته أول لقــب فــي 
ســجل النــادي عبــر الفــوز ببطولة الــدوري تاها 
الفــوز ببطولــة الــكأس في الموســم ذاته وحقق 
حينهــا شــهرام لقــب الهداف وأحســن العب في 
نجوميــة  تتوقــف  ولــم  العــام،  الــدوري  بطولــة 
شــهرام على الصعيد المحلي وإنما فرض نفسه 
فــي المنافســات الدوليــة كذلــك، بحصولــه على 
التــي  الخليجيــة  األنديــة  بطولــة  هــداف  لقــب 

أقيمت في اإلمارات العام 1993.
وواصــل شــهرام نجوميتــه الخليجيــة ليســاهم 
فــي إنجــاز جديــد وغيــر مســبوق لســلة المنامة 
بحصــد اللقــب الخليجي العــام 1994، في حين 
حصــد شــهرام إنجــازه الشــخصي الثانــي علــى 
التوالــي بحصولــه علــى لقــب هــداف البطولــة 
الخليجيــة، وبعــد عاميــن وتحديــدا فــي العــام 
1996 نــال لقــب هــداف الرميــات الثاثيــة فــي 

البطولة الخليجية للمنتخبات.

هداف آسيا وثاني أفضل العب آسيوي

وتصاعــدت نجوميــة عبدالمجيــد شــهرام خــال 
للمنتخبــات  اآلســيوية  البطولــة  فــي  مشــاركته 
العــام 1997 فــي الرياض، حيث حقق حينها لقب 
هــداف آســيا وأفضــل ثانــي العــب فــي البطولــة 
وثالــث هدافي الرميات الثاثية مما دعى اللجنة 
األولمبية إلى تكريمه لتميزه وتألقه مع المنتخب 
ومــع ناديــه المنامة الذي حصــد العديد من ألقاب 
الــدوري والــكأس منــذ انضمــام شــهرام لصفوفه، 

وفي إنجاز غير للرياضة البحرينية ساهم شهرام 
فــي  الثالــث  المركــز  علــى  المنامــة  فــي حصــول 
البطولــة اآلســيوية التــي أقيمــت في لبنــان العام 
2000، وشــهد العــام 2001 إنجــازا غيــر مســبوق 
أيضــا لســجات نــادي المنامــة عندمــا فــاز النادي 

بلقب البطولة الخليجية لألندية في البحرين.

أول العب يحترف خارجيا
وبعــد ســنوات ممتــدة مــن األلقــاب واإلنجازات 
لشهرام مع ناديه األم المنامة، بدأ الاعب رحلة 
جديــدة مــن النجــاح واألبــداع عبــر االحتــراف 
الخارجــي، وهــو أول العــب كــرة ســلة بحريني 

يحتــرف خارجيــا لينضــم إلــى صفــوف فريــق 
بــكل  ناجحــة  صفقــة  فــي  الكويتــي  الكويتــي 
المقاييــس وقعهــا رئيــس نــادي الكويــت آنــذاك 
مرزوق الغانم لمدة موسمين فاز خالها الكويت 

بلقبي الدوري والكأس في كا الموسمين.
أمــا علــى الصعيــد المحلــي، فقــد فتح “شــهرام” 
التحــق  أن  بعــد  البحريــن،  نجــوم  كل  شــهية 
بنــادي المحــرق، وحقق معــه أول القاب الدوري 
وفــي إنجــاز غيــر مســبوق بالنســبة لقلعــة عراد 
وخزائنــه، األمــر الــذي جعلــه “معبــود الجماهير” 
فــي تلك المرحلة، وبالتالي أينما حل هذا الفنى 

“شهرام” تواجدت األلقاب.
وتعــد رحلة احترافــه محليا، هي بوابة واســعة 
لــكل نجــوم االنديــة البحرينيــة المحتكــرة مــن 
قبل أنديتهم، ففي حقبة رئيس االتحاد االسبق 

محمد بن عبدالرحمن، قد أقر “قانون الثاثين”، 
بعــد أن  الاعبيــن،  لــكل  وهــو قانــون االنتقــال 
عليــه  وافقــت  حيــث  القانونــي،  العمــر  تعــدى 
الجمعيــة العمومية “كقانون” يخرج الاعب من 

عبودية النادي “األم”وكافة األندية المحلية.

30 عاما من العطاء
30 عامــا من العطاء تخللها أرقام قياســية وألقاب 
غيــر مســبوقه تفــرد بهــا نجــم ليــس لــه مثيــل؛ لذا 
لــم تكــن نهايته فــي الصاالت اعتياديــه عندما قرر 
اعتــزال لعبة الثواني في العــام 2009 بالعودة إلى 
ناديــه األم، حيــث ختم مشــواره الرياضي المتميز 
والفريــد بالفــوز ببطولــة الــكأس مع نــادي المنامة، 
ومودعا جمهوره الذي لطالما عشــق شــهرام بغض 
النظــر عــن انتمــاء هــذا الجمهــور، فقــد كســب هذا 

الاعب محبة استثنائية من الجميع.

اللجنة اإلعالمية

شهرام بقميص المحرق

بوستر اعتزال شهرام

سمو الشيخ علي بن خليفة متوجا شهرام سمو الشيخ عيسى بن علي
19 سبتمبر 2019 الخميس

20 محرم 1441

اتحاد الكرة يهّنئ المحرق

هنأ رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
بــن خليفــة آل  الشــيخ علــي  القــدم  لكــرة 
خليفة، إدارة نادي المحرق بمناســبة تأهل 
الفريــق األول لكــرة القــدم إلــى الــدور ثمن 
الســادس لألنديــة  لــكأس محمــد  النهائــي 
شــباب  فريــق  بتخطيــه  األبطــال  العــرب 

قسنطينة في دور الـ32. 
مجلــس  رئيــس  إلــى  التهانــي  وقــدم   
بــن  أحمــد  الشــيخ  المحــرق  نــادي  إدارة 
علــي آل خليفــة وجميــع أعضــاء مجلــس 
اإلدارة بالنــادي، مقدًمــا التهنئــة أيًضــا إلــى 
أفــراد الفريــق مــن جهازيــن فنــي وإداري 

والاعبين.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأشــاد   
البحريني لكرة القدم بالمستويات المميزة 
لقــاءي  فــي  المحــرق  التــي قدمهــا فريــق 
شباب قسنطينة، والتي تمكن من خالهما 
بطاقــة  علــى  الحصــول  المملكــة  ممثــل 

التأهل بكل جدارة واستحقاق.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

محمد الدرازي | تصوير رسول الحجيري

أحمد مهدي



حقق منتخبنا الوطني لكرة الطاولة إنجاًزا غير مسبوق بعد أن تمّكن من التأهل إلى بطولة 
العالم المقبلة التي ســتقام في كوريا العام 2020 وذلك باحتالله المركز 12 في بطولة آســيا 

ا في أندونيسيا. المقامة حاليًّ

 وجــاء تأهل المنتخب بعــد أن تألق الالعبين 
في مسابقة الفرق، حيث قدم المنتخب أداًء 
مميــًزا طوال المســابقة واســتطاع أن يتصدر 
مجموعتــه بكل جدارة واســتحقاق بتحقيقه 
 ،)2 /3( إندونيســيا  حســاب  علــى  انتصاريــن 
)3/0(، قبــل  )3/ 1(، وفلســطين  وغيرقيســتان 
أن يخســر مــن إيــران فــي الــدور الثانــي، ثــم 

لعــب مــع ماليزيــا وفــاز منتخبنــا )3/ 2(، وفــاز 
بعدها على السعودية.  ويتكون المنتخب من 
الالعبيــن محمد عباس وراشــد ســند وإلياس 
الياســي وســيدمرتضى حســين، حيــث يعتبر 
هــذا اإلنجــاز األول من نوعــه.  وأعرب رئيس 
الوفــد راشــد الماجد عن بالغ شــكره وتقديره 
إلى الشــيخة حياة بنــت عبدالعزيز آل خليفة 

رئيســة مجلس إدارة االتحــاد البحريني لكرة 
للمنتخــب،  دعمهــا ومتابعتهــا  علــى  الطاولــة 
مشــيًرا إلــى أن هــذا الدعــم والمتابعــة ســاهم 
بتحقيــق هذا اإلنجاز المشــرف لكــرة الطاولة 
البحرينيــة بتأهلــه إلــى بطولــة العالــم. وأكــد 
راشــد الماجــد أن هــذا اإلنجــاز يؤكــد المكانــة 
المتميــزة التــي تمتلكهــا مملكــة البحريــن في 
رياضــة الكــرة الطاولة والتــي أثبتت جدارتها 
علــى القــارة اآلســيوية، وقــال “قــدم منتخبنا 
أداء مميــزا القــى استحســان الجميــع، حيــث 
باإلمكانــات  جميعهــا  المنتخبــات  أشــادت 

العالية التي يمتلكها العبو منتخبنا”.

 وأضــاف “أود أن أشــكر جميــع الالعبين على 
هــذا العطــاء، ونأمــل أن يتألــق الالعبــون في 
يحققــوا  وأن  والزوجــي  الفــردي  مســابقات 
ميداليات ملونة، ثقتنا كبيرة بقدراتهم ونأمل 

أن يتقلد الالعبين الميداليات الملونة”.
 مــن جانبــه، أعــرب العبــو منتخبنــا عــن بالــغ 
ســعادتهم بهــذا اإلنجــاز الــذي تحقــق بفضــل 
الدعــم الالمحدود من اتحاد الطاولة برئاســة 
آل خليفــة،  بنــت عبدالعزيــز  الشــيخة حيــاة 
معاهديــن الجميع بأن يبذلوا قصارى جهدهم 
فــي الفترة المقبلة لمواصلة تشــريف المملكة 

في المحافل الخارجية.

منتخب الطاولة يتأهل إلى بطولة العالم 2020

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفريق الملكي للقدرة يسير وفق إستراتيجية 
لتهيئــة الفرســان الشــباب لمــا هــو قادم، مشــيرا ســموه إلــى أن بطولة العالم للشــباب والناشــئين 

شهدت منافسة قوية بين الفرسان.

للشــباب  العالــم  بطولــة  منافســات  وأقيمــت 
والناشــئين للقــدرة فــي إيطاليــا بمشــاركة 114 
فارســا وفارســة يمثلــون 35 دولــة مــن مختلف 
الفريــق  مــن  فرســان   5 وبتواجــد  العالــم  دول 
الملكي، بمتابعة من ســمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة لكافة مراحل السباق.
وقــد أشــار ســموه علــى رضــاه التــام علــى أداء 
الفريــق الــذي قــدم مســتوى جيــدا علــى رغــم 
نتائجــه وســط إشــادة الفرســان والقائمين على 

البطولة.
حــرص  الملكــي  الفريــق  أن  ســموه  وأوضــح   
علــى تهيئة كافــة األجواء المثاليــة للفريق قبل 
المشــاركة فــي البطولــة، لكــن الجيــاد تعرضــت 
إلصابات بســبب ســوء أرضيــة المراحل األربعة 
مــا أدى إلى ســحب البعض منهــا وخروج اآلخر 
مــن الفحــص البيطــري، وهــذه الظــروف واردة 
وهي بعيدة عن إرادة المدرب أو الفارس، وقال 
ســموه: “أرضيــة البطولــة كانــت ســيئة بالنســبة 
لنــا ولكافة الفرســان المشــاركين، حيث شــهدت 
بســبب  الجيــاد  مــن  العديــد  خــروج  البطولــة 

اإلصابات”.
وأشــار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
كافــة األمور ســارت بحســب الخطــة الموضعة، 
لكــن الظروف المحيطة بالســباق جعلت الفريق 
يبتعــد عن المنافســة فــي المرحلــة الرابعة التي 
شــهدت غيــاب الفريــق الملكــي بســبب إصابات 
الجياد، مبينا ســموه أن المشــاركة تعتبر جيدة، 
وكان يهــدف الفريــق لتحقيــق نتائــج إيجابيــة، 

لكن هذه الظروف كانت العائق الوحيد بالنسبة 
لنا.

 وأوضح ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن الفريق سيستعد للمشاركات القادمة بصورة 
األرضيــات  هــذه  مــن  التأثــر  لعــدم  إيجابيــة 
خصوصــا ان المنطقة ســوف تســتضيف بطولة 
المقبــل، مبينــا ســموه أن  العــام  للقــدرة  العالــم 
الجهــود  مــن  المزيــد  المقبلــة تحتــاج  المرحلــة 
دائمــا  إليهــا  يســعى  التــي  األهــداف  لتحقيــق 

الفريق الملكي. 

  سباق مثير

وقال ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
ســباق الشــباب والناشــئين شــهد منافســة قوية 
ومثيــرة بيــن الفرســان خصوصــا فرســان دولــة 
وأضــاف  الملكــي،  الفريــق  وفرســان  اإلمــارات 
سموه: “كما كان متوقعا بأن المنافسة ستحتدم 
بيــن اإلمــارات والبحريــن، وهــو مــا ظهــر عليــه 
الســباق مــع دخــول فرســان إســبانيا وإيطاليــا، 
وال ننســى أن الفريق اإلماراتي يتمتع بإمكانات 
عاليــة وظهــر الفرســان بصــورة مميــزة طــوال 

السباق”.
دعــم  علــى  حريصــون  نحــن  ســموه:  وأضــاف 
الفرسان الشباب الذين يعتبرون نواة المستقبل 
فرســانا  ونمتلــك  البحرينيــة،  القــدرة  لرياضــة 
فــي  واضحــة  بصمــات  لهــم  ســيكون  مميزيــن 

الفترة المقبلة”.
 وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 

بالتنظيــم الجيد للبطولة التي شــهدت مشــاركة 
واسعة من مختلف دول العالم.

 وحــرص ســموه علــى متابعــة مراحــل الســباق 
وإعطاء التعليمات لفرسان الفريق الملكي. 

 سموه يستقبل فرسان االمارات

وفــي بادرة تعبر عــن المحبة واألخوة والترابط 
القــوي، حــرص فرســان اإلمــارات التوجــه إلــى 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة لتقديم 
الشــكر والتقدير على متابعة ســموه وتشــجيعه 
لهــم بمناســبة فوزهــم ببطولــة العالــم للشــباب 

والناشئين. 
وقد قدم ســموه التهاني لفرسان دولة اإلمارات 
حصولهــم  بمناســبة  أن  بعــد  المناســبة  بهــذه 
علــى المراكــز األولــى فــي البطولة التي شــهدت 

منافسة قوية خصوصًا في المراحل األربعة.
 وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
فرســان  قدمهــا  التــي  المتميــزة  بالمســتويات 

االمارات طوال المراحل.

وسائل اإلعالم تلتقي ناصر بن حمد

 حرصــت وســائل اإلعــالم المختلفــة علــى لقــاء 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعد انتهاء 
الســباق.  وأجــرت القنــوات الرياضيــة خصوصا 
مطولــة  لقــاءات  ويــاس  ريســنغ  دبــي  قناتــي 
مــع ســموه بعــد انتهــاء الســباق، والــذي تحــدث 
البطولــة عمومــا والمنافســة  فيــه ســموه علــى 

البحرينية اإلماراتية التي شهدها السباق.

  نتائج المراحل

فــارس  االماراتــي  فــارس  اإلماراتــي  تصــدر   
وقــدره  بزمــن  األولــى  المرحلــة  المنصــوري 
الفريــق  فــارس  واحتــل  ســاعة(،   1.30.15(
الملكــي راشــد خليفــة المركــز الخامــس بزمــن 
وقدره )1.30.51(، وفارســة الفريق الملكي دانة 
الدوســري المركز الثالث عشــر بزمن )1.31.34(، 
والفــارس خالــد يوســف المركــز الســادس بزمن 
الملكــي  الفريــق  فــارس  واحتــل   ،)1.30.51(
خليفة جمال المركز التاســع عشــر بزمن وقدره 

المركــز  الجناحــي  حمــد  والفــارس   ،)1.37.06(
الثاني والعشرين بزمن )1.41.26(. 

 وفــي المرحلــة الثانيــة، تصدر اإلماراتي ســيف 
الفريــق  فــارس  واحتــل  المرحلــة،  المزروعــي 
الملكــي راشــد خليفــة المركــز الرابــع علــى متــن 
الجــواد تمــام، والفــارس خالــد يوســف المركــز 
السادس، والفارس حمد الجناحي المركز الثاني 
والعشــرين.  وفي المرحلة الثالثة، تصدر ســالم 
جمعــة الترتيــب والمركــز الثانــي فــارس أحمــد 
والثالــث شــاهين يحيــى.  أمــا المرحلــة الرابعة، 
فكانت الصدارة إماراتية باحتالل ســعيد ســالم 

المركز األول وشاهين يحيى المركز الثاني.
 وكان الفريق الملكي البحريني للقدرة قد شارك 
فــي البطولــة بالفرســان، وهــم: دانــة الدوســري 
وخليفــة جمال وخالد يوســف وراشــد الرويعي 
وحمد الجناحي.  وقد شــهدت المراحل األربعة 

سحب عدد من الجياد وانسحاب عدد آخر.

  مشاركة بحرينية اليوم

 ســيظهر فرســان البحريــن اليــوم فــي مهرجــان 

آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
مكتــوم للقدرة الــذي يقام في اليــوم الثاني من 

البطولة.
 وسيشارك في السباق الفارس البحريني جعفر 

ميرزا، والفارسة هيا جمال.
أفضــل  لتقديــم  البحرينــي  الفريــق  ويســعى   
المســتويات فــي الســباق والمنافســة بقوة على 
المراكز األولى، ومن المتوقع أن يشــهد الســباق 
إثــارة ونديــة فــي ظــل المشــاركة الواســعة مــن 

الفرسان.

فرسان اإلمارات يحصدون المراكز األولى

األولــى  المراكــز  اإلمــارات  فرســان  حصــد   
لبطولــة العالــم للشــباب والناشــئين لمســافة 
120 كيلومتــرا، حيــث جاء فــي المركز األول 
ســعيد ســالم بزمن وقدره )4:46:14 ســاعة(، 
مفتوقــا علــى صاحــب المركز الثانــي الفارس 
بزمــن  الســباق  أنهــى  الــذي  يحيــى  شــاهين 
فــارس  الثالــث  والمركــز   ،)4:46:15( وقــدره 

أحمد بزمن )4:46:17(.

بيزا )إيطاليا( - المكتب اإلعالمي

سوء أرضية المراحل أدى إلى “عرج” الجياد وسحبها من المراحل

جانب من اللقاء اإلعالمي

لقطة لفرسان الفريق الملكي لقطة لفرسان اإلمارات

سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل متابعته السباق

اللجنة اإلعالميةاللجنة اإلعالمية

البارالمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  أعــرب 
البحرينيــة علــي الماجــد عــن ســعادته البالغــة 
البحريــن  مملكــة  اســتضافة  ملــف  باســتالم 
للنســخة الثالثــة مــن دورة ٔالعــاب غــرب ٓاســيا 
البارالمبية 2021، مشــيًرا إلى توجيهات ســمو 
الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفــة ممثل جاللة 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
فــي اســتضافة مختلــف البطــوالت الرياضية، 
واالهتمــام الــذي يوليــه ســمو الشــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة في دعم جميع الرياضات على 

حد سواء. 
اللجنــة  وفــد  اجتمــاع  خــالل  ذلــك،  وجــاء    
العــام  البحرينيــة برئاســة األميــن  البارالمبيــة 
للجنة البارالمبية البحرينية مع رئيس االتحاد 
البارالمبي لمنطقة غرب آســيا عبد الرزاق بني 
رشيد على هامش منافسات دورة ٔالعاب غرب 

ٓاسيا البارالمبية بالعاصمة األردنية عمان.
 ونقــل علــي الماجــد تحيات الشــيخ محمد بن 

البارالمبيــة  اللجنــة  دعيــج آل خليفــة رئيــس 
اهتمامــه  مؤكــًدا  المناســبة  بهــذه  البحرينيــة 
ومتابعته الحثيثة لهذه االستضافة التي تأتي 
وفــق رؤيــة اللجنــة فــي اســتضافة البطــوالت 

القارية والدولية في ارض مملكة البحرين.
 وأكد األمين العام للجنة البارالمبية البحرينية 
أن اللجنــة تقــوم بالتنســيق مــع كافــة الجهات 
المعنيــة بالمملكــة التخــاذ الترتيبــات الالزمــة 
لضمان نجاح االستضافة بالصورة الُمثَلى، مع 

مراعــاة أهمية هذا الحدث على مســتوى دول 
غرب آسيا.

االتحــاد  رئيــس  أعــرب  أخــرى،  جهــة  ومــن   
الــرزاق  آســيا عبــد  غــرب  لمنطقــة  البارالمبــي 
بنــي رشــيد عــن ثقتــه بقــدرة مملكــة البحرين 
التنظيمية الستضافة كبرى البطوالت العالمية 
وأنهــا  اإلقليميــة،  أو  فقــط  القاريــة  وليســت 
أصبحــت واجهــة رياضيــة لمــا تتمتــع بــه مــن 

خدمات وتسهيالت على المستوى الرياضي.

واصل وفد مملكة البحرين لذوي العزيمة مشــاركته واســتعداده لخوض 
منافســات دورة ٔالعاب غرب ٓاســيا البارالمبية الثانية، والتي تســتضيفها 

العاصمة األردنية عّمان في الفترة من 15 وحتى 22 سبتمبر الجاري.

المشاركة في التحكيم 

المبــاراة  فــي تحكيــم  عــادل غلــوم  الدولــي  البحرينــي  الحكــم  وشــارك 
االفتتاحية ضمن منافســات كرة الســلة للكراسي المتحركة بين منتخب 
األردن ومنتخــب اإلمــارات مــع الحكم الدولي فؤاد أبوشــقرة من األردن 

والحكم الدولي عبدالرحمن الشمري من الكويت.

 خسارة المباراة االفتتاحية 

أما منتخبنا لكرة الســلة للكراســي المتحركة، فخســر مباراته األولى أمام 
المنتخب الكويتي ضمن المجموعة األولى بنتيجة 19-53، حيث جمعت 
المباراة بين المنتخبين في صالة األمير حمزة بمدينة الحســين للشــباب، 
وتضم المجموعة أيضا منتخب العراق صاحب ذهبية الدورة الماضية.

البوتشي 

 وعملــت مدربــة منتخــب البوتشــي عواطــف النجــدي خــالل التدريبــات 
لرفــع  الالعبيــن؛  بيــن كافــة  التــوازن  األخيــرة علــى إحــداث حالــة مــن 

معنوياتهــم والتحقــق مــن جاهزيتهــم التامــة لهــذه للمشــاركة، وتفــادي 
تعرضهم لإلرهاق واإلصابات.

 ألعاب القوى 

 بينمــا قــام مدربــو ألعــاب القــوى بتجهيــز األدوات والكراســي لأللعــاب 
للمشــاركة، إضافــة إلــى رفــع معنويــات الالعبيــن وحثهــم علــى تحقيــق 
األرقــام المطلوبــة والقيــام بالتماريــن الالزمــة لتهيئتهــم للمنافســة إلــى 

جانب تفاديهم للتعرض لإلرهاق واإلصابات.

جانب من تسلم ملف االستضافة
منتخبنا لكرة السلة للكراسي المتحركة 

بــاألردن آســيا”  غــرب  “ألعــاب  منافســات  هامــش  بــدورة ألعــاب غــرب آســيا البارالمبيــة الثانية فــي عّمانعلــى 
منتخبات ذوي العزيمة تواصل مشاركتها“البارالمبية البحرينية” تستلم ملف استضافة النسخة الثالثة
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منتخبنا الوطني لكرة الطاولة 
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ناصــر بن حمد أبدى ارتياحه التام ألداء الفريق في بطولة العالم للشــباب والناشــئين للقدرة

الرفاع - اتحاد الطاولة



تلقــى العــب منتخبنــا الوطنــي ونادي توبلي لكرة اليد أحمد موســى 3 عــروض من ِقبل 
األندية المحلية تسعى لضمه إلى صفوف فريقها للموسم الرياضي 2020 -  2019.

وقال موسى في تصريح لـ “البالد سبورت” 
إن أنديــة باربــار والديــر وآخرهــم النجمــة 
قــد فتحــوا معــه بــاب المفاوضــات و”جــس 
النبــض” حــول رغبتــه باللعــب معهــم خــالل 
إال  الجديــد،  الرياضــي  الموســم  منافســات 
أن تلــك المفاوضــات لــم تتعــد االتصــاالت 
الرســمية  للقنــوات  تصــل  ولــم  الشــخصية 
المفتــرض حدوثها بينهــم وبين ناديه “األم” 

توبلي. 
وأشــار موســى إلى أنه ليس في عجالة من 
أمــره لتحديــد وحســم مســتقبله الرياضــي 

ســواء مــع نادي توبلي أو غيــره من األندية 
وخصوصــا أن الصــورة غيــر واضحة حيال 

العروض المقدمة إليه.
ويعتبــر موســى من الالعبيــن المميزين في 
الســاحة المحليــة وبــرز بالموســم الماضــي 
وســاهم  اســتعاره  الــذي  باربــار  بقميــص 
بجانــب زمالئه فــي تحقيق بطولــة الدوري 
وحصــد المركز الثاني لمســابقة الكأس، كما 
اختيــر مؤخــرا لقائمــة تحضيــرات منتخبنا 
الوطنــي األول للتصفيات اآلســيوية المقرر 

إقامتها في منتصف الشهر المقبل.

أحمد موسى

sports@albiladpress.com
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تأهــل فريــق نادي ســار إلــى الدور الثانــي بفوزه على مركز شــباب أبوصيبع بخمســة أهداف 
مقابــل هدفيــن فــي افتتــاح مباريــات دوري خالــد بن حمد الســابع لكرة قــدم الصاالت ضمن 
مســابقة دوري األنديــة والمراكــز الشــبابية، وذلــك فــي لقــاء أداره الحكمــان علــي داد هللا 

وعقيل حسن.

ســجل أهداف ســار حســين حميد )1(، حســن 
محمد )13(، حســن محمد صالح )16(، حســن 
محمــد حســن )28( والســيد عدنــان عبــدهللا 

.)40(
وسجل ألبوصيبع حسين علي )31( وعبدهللا 
مهــدي )38(، وحصــل العــب فريق نادي ســار 
حســين عمــران علــى جائــزة أفضــل العــب، 

وتأهل سار لمالقاة مركز شباب البسيتين.
أنهــى فريق نادي ســار الشــوط األول متقدما 
بثالثــة أهــداف دون مقابــل، مســتغال كثــرة 
البــدالء الجاهزين بقيادة مدربه فالح عباس 
الــذي اعتمــد علــى تحــركات العبيه الســريعة 

بالكــرة ومــن دون الكــرة وحــاول زيــادة عدد 
مــن  بــدال  خامــس  العــب  بإشــراك  األهــداف 
الحــارس فــي آخــر أوقــات الشــوط األول، إال 
أن العبــي أبوصيبــع حافظــوا علــى شــباكهم، 

إضافة إلى قوة الحارس عباس سلمان.
وفي الشــوط الثاني انخفض رتم األداء لدى 
العبــي ســار فيمــا ارتفع نســبيا عنــد أبوصيبع 
خصوصا بعد أن سجل هدفه األول فيما كان 
ســار يمتلــك أربعة أهــداف بعد ثمانــي دقائق 
الثانــي، وواصــل العبــو  الشــوط  بدايــة  مــن 
ســار صحوتهم حتى نهاية الشــوط وســجلوا 
الهــدف الثانــي، لكــن الوقــت لم يســعفهم إلى 

جانب سعي أبو صيبع إلى تقليل األخطاء.

سند ُيتخم شباك صدد

مركــز  فريــق  ضــرب  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
شــباب ســند بقوة من خالل فوزه على فريق 
مركز شــباب صدد بســتة أهداف مقابل ثالثة 
ســجلها يوســف أحمد )11 و 16 و31(، محمد 
الــذوادي )25(، عيســى أحمــد )30( ورائــد بابا 

)40(، وســجل أهداف صدد رضا حســن )35(، 
 ،)40( يوســف  وأحمــد   )37( إبراهيــم  كميــل 
شــباب  مركــز  لمالقــاة  ســند  يتأهــل  وبذلــك 

جرداب.
لــم يســتطع ســند تســجيل الهــدف األول إال 
بعــد مرور نصف الشــوط األول عبر تمريرات 
أن  بعــد  الثانــي  الهــدف  وأضــاف  قصيــرة، 

والمهــارات  البدنيــة  اللياقــة  فــوارق  ظهــرت 
الفرديــة والجماعية رغــم تقديم العبي صدد 
مســتوى متميزا، لكن إضاعة الفرص الســهلة 

أمام المرمى فّوتت أكثر من فرصة.
وعاد العبو صدد في الشــوط الثاني إلضاعة 
الفرص أمام مرمى حارس سند بسهولة رغم 
االنفــراد بالحــارس مرتيــن بعــد تلقــي صــدد 

الهــدف الثالــث الذي فتــح المجــال إلى ثالثة 
أهداف أخرى.

اليوم أربع مباريات

تقــام اليــوم الخميــس أربــع مباريــات ضمــن 
الدور الثاني لدوري األندية والمراكز الشبابية 
جــرداب  شــباب  مركــز  فريــق  يجمــع  بلقــاء 
ومركــز شــباب ســند فــي الســاعة الخامســة 
عصــرا، وفــي المبــاراة الثانية يتنافــس فريقا 
مركز شــباب الســهلة الجنوبية ومركز شــباب 

الشاخورة في الساعة السادسة مساء.
أمــا المبــاراة الثالثــة، فســتجمع فريقــا نــادي 
بــوري بفريق مركز شــباب مدينة عيســى في 
الســاعة الســابعة مســاء، وُتختتــم مباريــات 
اليوم في الســاعة الثامنة مساء بمباراة نادي 
الديــر ومركــز شــباب مدينــة زايد، وســيتأهل 
الفائــزون فــي مباريــات اليــوم الخميــس إلى 
والمراكــز  االنديــة  دوري  مــن  الثالــث  الــدور 

الشبابية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

سار وسند للدور الثاني من دوري خالد بن حمد

من لقاء نادي سار ومركز شباب أبوصيبع العب سار حسين عمران أفضل العب في مباراة أبوصيبع

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

تعكف اللجنة المنظمة لبطولة البحرين والكويت الدولية للمالكمة، 
علــى وضــع اللمســات األخيرة النطالق الحدث، الذي ســيقام تحت 
رعايــة  النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة، والــذي ســينظمه االتحــاد البحرينــي للمالكمــة يــوم غد 

الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري بـ “فندق كراون بالزا”.

التغطيــة  مشــرف  عقــد  وقــد 
المنظمــة  باللجنــة  التلفزيونيــة 
والكويــت  البحريــن  لبطولــة 
الدوليــة للمالكمــة عمــر ســليس 
اجتماعــا مــع ممثليــن مــن قنــاة 
بتلفزيــون  الرياضيــة  البحريــن 
البطولــة،  موقــع  فــي  البحريــن 
الترتيبــات  معهــم  بحــث  حيــث 
القنــاة  بتغطيــة  الخاصــة 

الرياضية لهذا الحدث.
مــن جانبهــا، أكــدت رئيســة قناة 
بتلفزيــون  الرياضيــة  البحريــن 

اإلعالميــة  الزميلــة  البحريــن 
مريــم عيســى بوكمــال أن القناة 
وبتوجيهــات مــن وزيــر شــؤون 
اإلعــالم علي الرميحي، حريصة 
البحريــن  بطولــة  إبــراز  علــى 
والكويــت الدوليــة للمالكمة، بما 
يخــدم رؤيــة ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة، وتطلعــات 
لأللعــاب  البحرينــي  المجلــس 
الشــيخ  ســمو  برئاســة  القتاليــة 
خليفــة؛  آل  محمــد  بــن  ســلمان 

للنهوض برياضة المالكمة.

اللمسات األخيرة للبطولة الدولية للمالكمة

علي مجيد

المؤيد يستقبل السلوم ومجلس إدارة نادي االتحاد
الــنــادي مسيرة  تعزيز  ــل  أج مــن  ــد  ــواح ال الــفــريــق  بـــروح  للعمل  وّجـــه 

اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، النائب أحمد صباح الســلوم عضو مجلس 
النواب، وأنور مهدي شرف رئيس مجلس إدارة نادي االتحاد وأعضاء مجلس إدارة النادي. 

الشــباب  شــؤون  وزيــر  أشــاد  اللقــاء  خــالل 
بهــا  يقــوم  التــي  المميــزة  بالجهــود  والرياضــة 
اســتمرارية عمليــة  فــي دعــم  النــواب  مجلــس 
التــي  الشــاملة  والتنميــة  واالزدهــار  التطويــر 
تشــهدها البحريــن والحفــاظ علــى المكتســبات 
واإلنجــازات التي تحققت، مؤكًدا حرص وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة علــى دعــم التعــاون 
القائــم بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية 
بالمشــروعات  واالرتقــاء  النهــوض  ســبيل  فــي 
واألنشــطة والخدمــات الموجهة إلــى القطاعين 

الشبابي والرياضي.
ودعا أيمن المؤيد رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
نــادي االتحــاد للعمــل بــروح الفريــق الواحد من 
اجــل تعزيز مســيرة النــادي وإســهاماته المميزة 
على الســاحة الرياضية والشبابية، والعمل على 

تقديم المقترحات واألفكار الخالقة التي تنظم 
العمــل فــي النــادي لتجعلــه جامــع لكافــة أبنــاء 
ــا لمجلس  المنطقــة ووجهــة مفضلــة لهــم، متمنيًّ
اإلدارة دوام التقدم والنجاح في وضع الخطط 
والبرامــج الراميــة إلــى االرتقــاء بجميــع أركان 

النادي. 
وأكد وزير شــؤون الشباب والرياضة أن تواجد 
المــرأة ضمــن مجلــس إدارة نــادي االتحاد يؤكد 
دعــم وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة للكوادر 
ضمــن  المــرأة  وجعــل  المملكــة  فــي  النســائية 
أولويــات العمــل الشــبابي والرياضي وإشــراكها 
لتكون ضمن صناعة القرار في المجال الشبابي 

والرياضي.  
ومــن جهتــه، أشــاد النائــب الســلوم بمــا يبذلــه 
تعــاون  مــن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر 

كبيــر مــع مجلس النــواب األمر الذي ســاهم في 
تمريــر العديــد من التشــريعات المهمــة بالجانب 
مواصلــة  أهميــة  مؤكــًدا  والرياضــي  الشــبابي 
النــواب ووزارة شــؤون  التعــاون بيــن مجلــس 
المزيــد  تحقيــق  أجــل  مــن  والرياضــة  الشــباب 
الشــبابية  الحركــة  لمنتســبي  المكتســبات  مــن 

والرياضــة وتطويــر األندية الوطنيــة باعتبارها 
حاضًنا للشباب البحريني.

مــن جانبهم، قّدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
نــادي االتحــاد الشــكر والتقديــر لوزيــر شــؤون 
الشــباب والرياضة على ثقته بتعيينهم في هذا 
المنصب وحرصه الموصول على دعم النادي. 

جانب من اللقاء 
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الرفاع - اتحاد الطاولة

شــارك نائــب رئيــس مجلــس إدارة 
الطاولــة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
االجتمــاع  فــي  المــادح  علــي 
التنســيقي التحــاد غرب آســيا الذي 
آســيا  بطولــة  هامــش  علــى  أقيــم 
والتصفيــات المؤهلــة لبطولة العالم 
ا في أندونيسيا. للفرق المقامة حاليًّ
اتحــاد  رئيــس  االجتمــاع  وتــرأس   
االتحــاد  رئيــس  نائــب  آســيا  غــرب 
اآلســيوي عــن منطقــة غــرب آســيا 
نائــب  وبحضــور  الشــرابي  فــواز 
رئيــس اتحاد الطاولة علــي المادح، 
القطــري  لالتحــاد  العــام  واألميــن 
محمــد عبــدهللا وأمين عــام االتحاد 
اإلماراتــي حســن الزرعونــي وأمين 
عــام االتحاد اللبنانــي جورج كوبلي 
آســيا  غــرب  اتحــاد  رئيــس  ونائــب 
أميــن عــام االتحــاد العراقــي عباس 
االتحــاد  رئيــس  ونائــب  وحيــد 
الشــريف  رضــوان  الفلســطيني 

نائــب  األردنــي  االتحــاد  ورئيــس 
طــارق  آســيا  غــرب  اتحــاد  رئيــس 
الزعبــي ورئيــس االتحــاد الكويتــي 
االتحــاد  وممثــل  الدبــوس  علــي 

السعودي عبدالعزيز الطاهر.
 وخالل االجتماع، اطلع المجتمعون 
الجمعيــة  أعمــال  جــدول  علــى 
العمومية لالتحاد اآلســيوي وكذلك 
مصلحــة  فــي  يصــب  مــا  مناقشــة 

اللعبة وخدمة دول غرب آسيا.

المادح يشارك في اجتماع غرب آسيا للطاولة

باتيروف وحاجي يشاركان في عالمية المصارعة
الـمــال: تعزيــز حـضــور المصـارعــة البحريـنـيــة في مخـتـلــف البـطــوالت

تشــارك المصارعــة البحرينية فــي بطولة العالم 
للمصارعة، والتي من المقرر أن تقام في الفترة 
-14 22 سبتمبر في العاصمة كازاخستانية “نور 
ســلطان”.  ويمثل المنتخب الوطني في عالمية 
الــذي  محمــد  حاجــي  المصارعيــن  المصارعــة 
سيشــارك فــي منافســات وزن 65 كيلوجرامــا، 
وآدم باتيــروف الــذي سيشــارك فــي منافســات 

وزن 70 كيلوجراما.
وكان المصــارع حاجــي محمد قــد أحرز مؤخرا 
كيلوجرامــا،   65 وزن  فــي  الفضيــة  الميداليــة 
فــي بطولــة سلســلة التصنيف للمصارعة “يشــار 
دوغــو”، التــي نظمها االتحاد الدولــي للمصارعة 
UWW فــي الفتــرة -11 14 يوليــو بالجمهوريــة 
باتيــروف  آدم  المصــارع  احــرز  فيمــا  التركيــة. 
كيلوجراًمــا   70 وزن  فــي  الفضيــة  الميداليــة 
فــي بطولــة العالــم التــي أقيمــت فــي العاصمــة 
الهنغاريــة بودابســت في الفتــرة -20 27 أكتوبر 

العام الماضي.

 وسيســتهل الالعب حاجي محمد مشــواره في 
البطولــة بمواجهــة تجمعه بالمصــارع المقدوني 
اندريه بيربيليتا في منافســات الدور التمهيدي 
لــوزن 65 كيلوجراًمــا. فيمــا لــم تحــدد القرعــة 
حتــى اآلن المواجهــة األولــى التــي ســيخوضها 
المصــارع آدم باتيــروف في بداية مشــواره في 

البطولة.
وبهــذه المناســبة، قــال رئيس اتحــاد المصارعة 

عبــادة عدنــان المــال: “إن المشــاركة تأتــي ضمن 
روزنامــة المشــاركات الخارجيــة لالتحــاد للعــام 
2019، والتي يســعى من خاللها االتحاد لتعزيز 
مختلــف  فــي  البحرينيــة  المصارعــة  حضــور 
نحــو  والســعي  والدوليــة،  القاريــة  البطــوالت 
ظهورها بالشــكل المشــرف الــذي يمنحها فرصة 
تحقيــق المزيــد من اإلنجازات التي تســجل في 

السجل الحافل للرياضة البحرينية”.

 وأضــاف أن المنتخــب المكّون مــن المصارعين 
أنهيــا  قــد  محمــد  وحاجــي  باتيــروف  آدم 
تحضيراتهمــا لهــذه المشــاركة والتــي تضمنــت 
ا بقيادة المدرب حبيب بايروف  معسكًرا تدريبيًّ
وتحت إشــراف المدير الفنــي المدير الفني إلدر 
إلــداروف، متطلًعــا أن يقــدم المصارعــان أفضل 
المســتويات وأن ينافســا علــى تحقيــق نتيجــة 

مميزة في هذه التجمع الرياضي العالمي.

المصارع آدم باتيروف المصارع حاجي محمد

 علي المادح
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أحمد موسى يتلقى 3 عروض
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إعداد: طارق البحار

 Liam Neeson نيسون  ليام  ارتبط اسم 
بأفالم الحركة واإلثارة حيث تضم قائمة 
لذلك  الُمنتمية  العديد من األفالم  أعماله 
التصنيف والتي القت نجاحًا كبيرًا، لكن 
نــدرك  ســوف  الفني  تاريخه  إلــى  بالنظر 
يــكــون عــن تصنيف “ممثل  مــا  أبــعــد  أنــه 
الــنــوع من  أكــشــن”، فرغم تألقه فــي هــذا 
األفالم بشكل خاص إال أن تاريخه الفني 
وَبــَرع  التنوع  من  به  بــأس  ال  بقدر  اتسم 
في تقديم أنماط سينمائية أخرى أبرزها 

السير الذاتية.

Star Wars: Episode I

ــع ضــمــن ســلــســلــة أفــــالم حــرب  ــرابـ هـــو الـ
الـــنـــجـــوم مـــن حــيــث تــســلــســل اإلصـــــدار 
واألول من حيث الخط الزمني لألحداث. 
يسلط الفيلم على نشأة الصراع الشرس 
فــي الــمــجــرة، ذلــك مــن خــالل اثنين من 
فرسان الجيداي يسافران ألحد المواكب 
المحاصرة وهناك يلتقيان بالصفي أنكين 
ذلــك  أن  أحــدهــمــا  ويعتقد  ــر  ووكـ ســكــاي 
التوازن  إعــادة  على  القدرة  لديه  الصبي 

للقوة وحسم الحرب.

Five Minutes of Heaven

 Five Minutes of فيلم  أحــداث  تنطلق   
بمنتصف  الشمالية  أيرلندا  في   Heaven
ليتل  إليستر  يــقــدم  حــيــث  السبعينات، 
الموالية  الُمسلحة  بالمليشيات  العضو 
شــاب  قــتــل  عــلــى  الــبــريــطــانــيــة  للحكومة 
ثم  ومــن  األصغر  شقيقه  أمــام  كاثوليكي 
عامًا،  عشر  إثنى  لمدة  بالسجن  ُيعاقب 
عما  للتكفير  كافيًا  ذلــك  أن  يــرى  ال  لكنه 

اقترفه ويعجز عن التعايش مع ذنوبه.

Unknown

حــول   Unknown فــيــلــم  أحــــداث  ــدور  ــ ت
النباتات  عــالــم  هــاريــس  مــارتــيــن  دكــتــور 
ألمانيا،  فــي  سير  لــحــادث  يتعرض  الــذي 
ُيفاجئ  غيبوبته  مــن  يستيقظ  وحــيــن 
بالجميع ُينكرون معرفتهم به بما في ذلك 
زوجته، وبذات الوقت يجد نفسه ُمطاردًا 
القتلة المأجورين،  من قبل مجموعة من 
مما يدفعه لخوض العديد من الصراعات 

وإيجاد  حياته  واستعادة  هويته  إلثبات 
تفسير لكل تلك األحداث الغريبة!

Michael Collins

ينتمي فيلم Michael Collins إلى تصنيف 
ــة، إذ  ــاريــخــي ــت ــالم الــســيــرة الـــذاتـــيـــة ال ــ أفـ
األيرلندي  الثائر  مسيرة  أحداثه  تستعرض 
جموع  قــيــادة  تــولــى  الـــذي  كولينز  مايكل 
المتحدة،  المملكة  حكم  ضــد  الُمتمردين 
ــمــتــاحــة -الــعــنــيــفــة  ــبـــع كـــافـــة الــســبــل ال واتـ
والــســلــمــيــة- مــن أجـــل تحقيق االســتــقــالل 

التام لجمهورية أيرلندا.

Kingdom of Heaven

التاريخي  الحربي  الفيلم  أحــداث  تجري   
الثاني  بالقرن  في   Kingdom of Heaven
ــع اشــتــعــال  عــشــر الـــمـــيـــالدي بـــالـــتـــزامـــن مـ
الحروب الصليبية في الشرق، ويستعرض 
ــداث مـــن مــنــظــور الــجــانــبــيــن  ــ الــفــيــلــم األحــ
الُمتصارعين للحرب ُمستعرضًا االختالفات 
الفكرية والمذهبية والعوامل التي دفعتهم 
أطــول  مــن  تعد  التي  الــحــرب  تلك  لخوض 

المعارك في التاريخ اإلنساني.

Taken

بــريــان  حـــول   Taken فيلم  أحــــداث  ــدور  تـ
ــذي  ال الــمــتــقــاعــد  الــمــخــابــرات  ميلز ضــابــط 
الصعيد  على  عــديــدة  مشاكل  مــن  يعاني 
الـــشـــخـــصـــي، لـــكـــن تــنــقــلــب حـــيـــاتـــه حــيــن 
تتعرض ابنته الوحيدة كيم لالختطاف في 
إحدى  قبل  من  باريس  الفرنسية  العاصمة 
بالبشر،  العصابات المتخصصة في اإلتجار 
مما يضطره للعودة إلى الميدان من جديد 
المهمة  ثم يخوض  ومــن  إنقاذها  أجــل  من 
والتي  حياته  في  تعقيدًا  واألكثر  األخطر 
ُيسخر ألجلها كامل مهاراته وخبراته التي 
اكتسبها من طول عمله في المجال األمني.

Batman Begins

افتتاحية   Batman Begins فيلم  ُيمثل 
 The Dark knight الظالم  فــارس  ثالثية 
الملياردير  حــول  أحــداثــه  تـــدور  لشهيرة، 
بــروس وايــن الــذي يعاني من أزمــة نفسية 
والديه  ناتجة عن مشاهدته مقتل  طاحنة 
ــن ثــم يــقــرر فــي شبابه  فــي طــفــولــتــه، ومـ
الجريمة،  علم  لــدرســة  الــعــالــم  عبر  السفر 
الُمقاتل  يد  على  مكثفًا  تدريبًا  تلقيه  بعد 

جوثام  مدينته  إلى  يعود  “دوكــارد”  ُيدعى 
ليبدأ نشاطه في مكافحة الجريمة ُمتخذًا 
العامة  بين  ُمتنكرًا في زي وطواط فُعرف 

باسم “باتمان”.

Schindler’s List

تحت   Schindler’s List فــيــلــم  يـــنـــدرج 
التاريخية،  الذاتية  السيرة  أفــالم  تصنيف 
العالمية  الحرب  زمن  أحداثه في  تــدور  إذ 
الثانية حول رجل الصناعة الشهير أوسكار 
ــقـــرر اســـتـــغـــالل ســلــطــاتــه  شــنــدلــر الـــــذي يـ
من  مجموعة  لحماية  ومــــوارده  وتسخير 
مما  الــنــازي،  البطش  مــن  اليهود  الالجئين 
في  ويقحمه  المخاطر  من  للعديد  ُيعرضه 

صراعات متعددة.

نجــم األكشــن البــارع فــي تقديــم أنمــاط ســينمائية أخرى

أفضل أفالم ليام نيسون

أثارت ريانا حيرة متابعيها، بعد منشور على حسابها على إنستغرام، أشارت 
فيه إلى شخصية “إيفي السامة”، عدوة باتمان. 

التجارية  عالمتها  منتجات  أحــد  فيه  ارتــدت  فيديو  مقطع  رهانا  ونشرت 
“فينتي” لمستحضرات التجميل واألزياء، مع تعليق يشبه الرسالة المشفرة 
الجلد  مع  لك  اجعليه موضة  فينتي  بــات، من  “حــذاء  فيه:  لجمهورها جاء 

المطاط الالمع”.
تعبيرية  صورة  سابقًا  نشرت  أنها  خاصًة  جمهورها،  تساؤالت  التعليق  أثار 
لشخصية إيفي السامة، التي اشتهرت في عالم دي سي للقصص المصورة، 
وهو ما اعتبره البعض إشارة على تفاوضها مع استديوهات وارنر بروز ألداء 

الدور في الجزء المقبل من أفالم باتمان.

ريانا إلى عالم دي سي
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 أكد الرئيس التنفيذي لشركة ديزني للرسوم المتحركة بوب إيجر أنه سيتم عمل 
أجزاء جديدة لسلسلة

“Planet of The Apes“  وقد يستغرق ذلك عاًما أو عامين.
ولــكــن ديزني  فــوكــس،  إنــتــاج ســتــوديــوهــات  مــن  كــانــت  السلسلة  تلك  أن  يــذكــر 
أروقــة  داخــل  قصته  تــدور  الفيلم  الماضي.  مــارس  في  الشركة  على  استحوذت 
مدينة سان فرانسيسكو عندما تجري العديد من التجارب العلمية وخاصة تجارب 
إجــراء بحوث حول  رودمــان(  )ويــل  العالم  المرة يحاول  تلك  الوراثية،  الهندسة 
عالج مرض الزهايمر فيلجأ إلى إجراء تجارب علمية على القرود، ولكن تثمر تلك 
التجارب عن زيادة ذكاء القرود، مما يؤدي إلى إثارة الوضع وتفوق القرود على 

البشر، وهنا تبدأ شرارة الحرب.

جــيــرارد  االسكتلندي،  الممثل  كشف 
بتلر للمرة األولى عدم مالئمته للقيام 

ــدور جــيــمــس بـــونـــد، فـــي حــال  ــ ب
ــقــيــام بــبــطــولــتــه  ــل تــرشــحــه ل

كريغ،  دانــيــال  للنجم  خلفًا 
ــعــد تــــــداول عــدد  وذلـــــك ب
ــول  مــــــن الــــشــــائــــعــــات حــ
الحركة  سلسلة  استكمال 
آخر  ببطل  والجاسوسية 

بعد الجزء المقبل.
ــار جـــيـــرارد بــتــلــر، خــالل  أشــ

برنامج  في  حديثه 
“كابيتال 

ــك  ــ ــري ــ ب

فــاســت”، أنـــه فــي حـــال تــرشــحــه مــرة 
ــدور الــعــمــيــل جــيــمــس بــونــد،  ــ ــرى ل أخــ
ــقــيــام بــذلــك  ســـوف يــرفــض ال
العمر،  فــي  تقدمه  بسبب 
الشركة  أن  إلــى  مــشــيــرًا 
أفالم  لسلسلة  المنتجة 
جيمس بوند، تفاوضات 
معه بالفعل منذ أكثر من 
ببطولة  للقيام  عــامــًا   20
الــفــيــلــم. كــمــا أوضـــح بتلر 
الدخول في  عن رغبته في 
مــقــارنــات مـــع أبــطــالــه 

السابقين. ــر بـــروس”  ــ تــجــري اســتــديــوهــات “وارنـ
الممثل  مـــع  مـــفـــاوضـــات  الــتــرفــيــهــيــة، 

األمريكي جاريد ليتو، للمشاركة في
 Little“  بطولة فيلم الجريمة واإلثــارة 
النجم  ببطولته  يقوم  ــذي  ال  ”Things
دينزل واشنطن إلى جانب رامي مالك.

ــمــام الــصــفــقــة، سيلعب   وفـــي حـــال إت
بالفيلم،  المتسلسل  القاتل  دور  “ليتو” 
هذا  تصويره  يبدأ  أن  المقرر  من  الذي 

الخريف. وفًقا لموقع “فارايتي”. تدور 
الـــذي يــتــولــى تأليفه  الــفــيــلــم،  ــداث  أحــ
ــكــوك، حــول  ــون لـــي هــان ــه جـ ــراجـ وإخـ
)ديـــك( ديــنــزل واشــنــطــن، نــائــب عمدة 
مقاطعة كيرن، الذي يتعاون مع محقق 
الشرطة )باكستر( رامي مالك، للتوصل 
إلى قاتل متسلسل، ولكن هذا التحقيق 
ال يسير كما ينبغي عندما يتم الكشف 

عن سر غامض يحيط بماضي ديك.

Planet of The Apes عودة

جيرارد بتلر.. جيمس بوند

ليتو مع دينزل واشنطن

نقطة  أن  لــوبــيــز”  “جــيــنــيــفــر  اعــتــرفــت 
وبــدايــة  المهنية،  حياتها  فــي  الــتــحــول 
جلوسها  مع  كانت  الحقيقية،  انطالقتها 
ــامــج  ــرن ــتــحــكــيــم، فــــي ب عـــلـــى مــقــعــد ال
بالرغم من   ،”American Idol“ المواهب 
ينهي  قد  بأن هذا  لها  البعض  تحذيرات 

مهنتها إلى األبد.
 ،”cheatsheet“ وذكر تقرير نشره موقع
بين  جلوسها  بــأن  صــرحــت  “لــوبــيــز”  أن 
لها  حقق  البرنامج  في  التحكيم  طاقم 
شــعــبــيــة كــبــيــرة، وكــــان وســيــلــة لــجــذب 
ــن شـــاهـــدوا  ــذيـ مــاليــيــن الــمــعــجــبــيــن، الـ
األمر  يتعلق  الحقيقية، عندما  مشاعرها 
قالت  الــوقــت،  ــك  ذل وفــي  بالموسيقى. 
النجمة األميركية لصحيفة “ذا غارديان” 
خوض  أجــل  مــن  للغاية  متحمسة  إنــهــا 
مسيرتها  عن  انقطعت  بعدما  التجربة، 
توأمها  والدة  بعد  كبيرة،  لفترة  الفنية 
2008، من  ــام  عـ فــي  وإيـــمـــي”  “مــاكــس 
زوجها السابق المطرب األمريكي “مارك 

أنتوني”.
أصبحت “لوبيز” اليوم، واحدة من أشهر 
في  وتفوقت  الترفيه،  صناعة  أيقونات 

عــالــم الــمــوســيــقــى والــتــمــثــيــل عــلــى حد 
طويل  لوقت  بعدها  من  بالرغم  ســواء، 
بعد  للعائلة  تفرغها  بسبب  الساحة،  عن 
 ،2002 والدتها. وتعد بداية “لوبيز” عام 
ــى كــراقــصــة  ــ حــيــث ظــهــرت لــلــمــرة األولـ
ثم  ومــن  للرقص،  بمسابقة  فــوزهــا  عند 
قامت بأداء عدد من األدوار السينمائية 
لها  أغنية  أول  تطلق  أن  قبل  الناجحة 

.”Jenny From the Block ” :بعنوان
وفــي عــام 2004، تــزوجــت “لــوبــيــز” من 
في  أنــتــونــي”،  ــارك  “مــ الشهير  الــمــطــرب 
بإحياء  وقامت  منزلها،  في  سري  حفل 
حــفــل مــشــتــرك مــع زوجــهــا عــلــى بحفل 
2005، ولكنها  توزيع جوائز غرامي عام 
اخــتــفــت عــن الــســاحــة بــعــد 3 ســنــوات، 
وعند عودتها كانت العروض قليلة جدا 
المالمح،  واضح  غير  الفني  والمستقبل 
مشاركتها  بــعــد  مــجــددا  انطلقت  حــتــى 
التي   ”American Idol“ تحكيم  بلجنة 

تعتبرها خطوة النجاح األولى.

”AMERICAN IDOL” وخبــرات فنية وتلفزيونية مهمة

نقطة تحول النجمة جينيفر لوبيز

تسعى النجمة كاثرين النغفورد إلى تحقيق 
أن  أعمالها، وترى  شهرة واسعة من خالل 
أو  السينما  في  تؤديها  التي  الشخصيات 

التلفزيون ال تعيش تفاصيلها بالضرورة.
وقالت النغفورد، في تقارير إعالمية، إن ما 
يزعجها اعتقاد الجمهور أن شخصيتها في 
الواقع تتطابق مع الشخصيات التي تؤديها 
بها  الناس  إعجاب  أن  معتبرة  العمل،  في 
تفتخر به جدًا، وهذا دليل على تفوقها في 
أداء أعمالها، لكنه يعطي انطباعًا مزيفًا عن 

واقعها التي تعيشه.
شخصيتها  بـــأن  الــشــابــة  النجمة  ــادت  ــ وأف
ســبــبــًا”   13“ مسلسل  فــي  جــســدتــهــا  ــتــي  ال
نجاحًا  حقق  الــذي  بيكر”،  “هانا  بـ  الشهيرة 
كبيرًا في جزأيه األول والثاني، ال تتطابق 
العمل  أن  معتبرة  الحياة،  في  سلوكها  مع 

يختلف عن الواقع.
ممثلة  النــغــفــورد  كــاثــريــن  أن  إلـــى  يــشــار 
فكرة  جاءتها  سابقة،  أسترالية  وسباحة 
التمثيل والسينما بعد حضور  دخول عالم 

للطبيبين  ابــنــة  غــاغــا، وهـــي  لــيــدي  حــفــل 
ــفــــورد، مــديــر  ــغــ ــ ــيــفــن الن إلـــيـــزابـــيـــث وســت
 Royal Flying فـــي  الــطــبــيــة  الـــخـــدمـــات 
الشقيقة  أيضًا  أنها  كما   .Doctor Service

الكبرى للممثلة جوزفين النغفورد.
الــتــي عاشتها  الــمــزعــجــة  الــلــحــظــات  ومـــن 
أحــد  ــغــفــورد، حينما شــاهــدت  كــاثــريــن الن

أفــالمــهــا مــبــتــورة، وعــلــى إثــر ذلــك أعلنت 
افتتاح  حفل  فــي  ظهورها  خــالل  غضبها 
فيلم Once Upon a Time بسبب حذف 
النهاية”،  “لعبة  مارفل:  فيلم  من  مشاهدها 
كما أعلنت أن مشهد انتحارها في حوض 
تم   Reasons  13 فيلم  فــي  االســتــحــمــام 

تعديله قبل موسم العرض الثالث.

كاثرين النغفورد ال تعيش تفاصيل الشخصيات التي تؤديها

Reasons Why 13 تفـوق نجـمــة
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من حولك ال يستطيعون تجاهل حماسك 
وحيويتك

في العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه

باستطاعتك تمرير الكثير من األفكار الجديدة.

تستطيع االستمتاع بأوقات سعيدة جدا 

تعالج مسألة مستحقات ديون أو ضرائب

ال تستمع إلى القيل والقال التي قد تقض 
مضجعك 

تعرف مناسبات كثيرة تشارك فيها بفرح 
وحماسة

تحتاج إلى مرونة أكبر للتفاهم مع المحيط

قد يتحدث هذا اليوم عن بعض التأجيل في 
سفر

تضع حًدا لتقاعسك وتكاسلك، وتقّرر االنطالق

عدم الكالم قد يكون األفضل لك مّما تواجهه

ال تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل مؤقتة

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1999
 قوة حفظ السالم 

متعددة الجنسيات 
التابعة لألمم 
المتحدة 

تصل إلى 
تيمور الشرقية في 

محاولة الستعادة النظام 
والقانون في المنطقة

أطلقت النجمة ماندي 
مور فيديو كليب 

 When I Wasn’t أغنيتها
Watchin.. النجمة 

البالغة من العمر 35 عامًا 
تعود بهذه األغنية بعد 
غياب دام 10 سنوات.

tariq.albahar
@albiladpress.com

أفــام عربية بمســتويات عالمية تعرض بقــوة وبنجاح كبير

براد بيت يفتتح مهرجان الجونة السينمائي 2019

الــدورة  انطــالق  الليلــة فعاليــات  ســتنطلق 
الســينمائي،  الجونــة  مهرجــان  مــن  الثالثــة 
وسنشــاهد بعــد حفــل االفتتــاح الكبير فيلم 
بيــت،  بــراد  للنجــم   ”Ad Astra  ” االفتتــاح 
وجــون  جونــس  لــى  تايلوروتومــى  وليــف 
اورتيــز ولوريــن ديــن، ويــدور حــول ســفر 
رائــد الفضــاء روى مكبرايــد إلــى الحــواف 
والــده  ليجــد  الشمســي  للنظــام  الخارجيــة 
المفقــود ويكشــف لغــًزا يهــدد بقــاء كوكبنــا، 
ثــم ســيواجه رحلتــه كشــف ألســرار  ومــن 
تتحــدى طبيعة الوجود اإلنســاني ومكانتنا 

في الكون.
وســيكون برنامــج الجونة الســينمائي كبيرا 
جدا، حيث تمنح لجنة تحكيم في مســابقة 
األفــالم الروائية الطويلة أكثر من 100 ألف 
دوالر فــي مجمــوع جوائزها ببرمجة متقنة 
العالميــة  األفــالم  وأنجــح  أحــدث  وتضــم 
والعربيــة التــي سأشــاهدها لكــم هــذا العــام 
المهرجــان،  جوائــز  علــى  تتنافــس  والتــي 

بجانب جائزة خاصة ألفضل فيلم عربي:

ستموت في العشرين

ينتظرهــا حضــور  التــي  االفــالم  اكثــر  مــن 
الجونــة بعــد النجاحــات الكبيــرة دوليا وهو 
للمخــرج الســوداني أمجــد أبــو العــال وهــو 
قدمــي  عنــد  “النــوم  عــن قصــة  مســتوحى 
الجبــل” للكاتــب الروائــي حمــور زيــادة، إذ 
يولــد مزامــل فــي قريــة ســودانية تســيطر 
عليهــا أفــكار الصوفيــة، تصلــه نبــوءة تفيــد 
بأنــه ســيموت فــي ســن العشــرين، فيعيــش 

أيامــه فــي خــوف وقلــق إلــى 
أن يظهــر فــي حياتــه ســليمان، وهــو مصور 
ســينمائي متقــدم فــى الُعمــر، فهل ســيخرج 
مزامــل من الكابوس الــذي أصبح مالزًما له 
وكيف يعيــش حياته وهو محاصر بأقاويل 

عن موته القريب.

حلم نورا

أول أفالم المخرجة التونسية هند بوجمعة، 
والذي عرض بمهرجان تورونتو الســينمائي 
ثم ينطلق ألول مره في الشرق األوسط من 
خالل الجونة، وتدور األحداث بينما يقضي 
زوجهــا ســفيان، مــدة عقوبتــه في الســجن، 
نــورا، وهــي أم لثالثــة أطفــال، فــي  تعمــل 
محل تنظيف مالبس تدبر به عيشها، تقابل 
األســعد، الــذي يصبــح، حــب حياتهــا، معــه 
تغيــرت نظرتهــا للحياة بشــكل كامل. خالل 
انتظارهــا الحصول على الطالق، وقبل أيام 
قليلــة مــن الموافقــة علــى الطلــب، يتعرض 
حلمها مع األســعد، للخطر، مع إعالن إطالق 
الحبيبــان  يقــرر  وعندمــا  ســفيان،  ســراح 

الهروب بعيًدا تزداد األحداث تعقيدا.

بابيشا 

الســينمائي  كان  مهرجــان  فــي  اوال  عــرض 
بدورتــه الماضيــة، وهــو مــن إخــراج مونيــة 
شــابات  حــول  أحداثــه  وتــدور  مــدور، 
جزائريــات يتابعــن دراســتهن فــي الجامعــة 
بالعاصمــة، بشــكل ال يفرضــن على أنفســهن 
أي قيــد مــن القيود المجتمعية المعتادة في 
المجتمعــات العربية. شــابات يعشــن الحياة 
بــكل مــا يملكن مــن طاقة، ويظهرن حماســا 
كبيــرا لقضــم المزيــد منهــا كلمــا أتيحت لهن 
األوقــات  مــن  وقــت  وفــي  لذلــك،  الفرصــة 
عليهــن  الضغــط  بتصاعــد  يشــعرن  بــدأن 
أصبحــوا  متشــددين  إســالميين  قبــل  مــن 
يعلقون ملصقــات تدعو إلى ارتداء النقاب، 
بــل شــكلوا عصابــات تلعــب دور “الشــرطة 

الدينية” في الجامعة.

آدم 

مرشــح المغــرب فــي المنافســة علــى جائزة 
األوســكار ألفضــل فيلــم أجنبــى، وهــو مــن 
إخــراج مريــم توزانــى، آدم تقــوم فيــه لبنى 
أزبال ونسرين الراضي بدور البطولة، حيث 

يحكي عن قصة صداقة بين ســيدتين، هذا 
اللقاء سيســمح لواحدة منهما بقبول الطفل 
الــذي ســتحمله فــي أحشــائها أمــا األخــرى 
وتعيشــها  الحيــاة  فــي  ثقتهــا  فستســتعيد 
كمــا هــي، وتــم تصوير الفيلــم بمدينــة الدار 
البيضــاء ســنة 2018، وهــو مــن انتــاج نبيل 
عيوش، وإنتاج مشــترك بيــن أمين بنجلون 
ثــالث  اشــتركت  حيــث  كوينــت،  وباتريــك 
شــركات تمثــل ثــالث دول وهــي المغــرب، 

وفرنسا، وبلجيكا.

 1982

دعــم  علــى منحــة  وقــد حصــل  لبنــان  مــن 
مهرجان الجونة فى دورته الماضية، وتدور 
أحــداث الفيلــم في عــام 1982، أثناء حرب 
لبنــان، فــي إحــدى المــدارس الخاصــة علــى 
مشــارف بيروت، حيث يحاول وســام البالغ 
مــن العمــر 11 عاما، إخبــار صديقته “جوانا” 
أنــه معجــب بهــا، بينمــا يحــاول أســاتذتهم، 
االنقســام  مــن  مختلفــة  جوانــب  علــى 
مــن  الفيلــم  مخاوفهــم،  إخفــاء  السياســي، 

إخراج وليد مؤنس، وبطولة نادين لبكى.

ال تقتصــر أهميــة النظــارة الشمســية علــى حمايــة العيــن مــن األشــعة فــوق 
البنفســجية فحســب، بــل إنهــا تعد أيضًا قطعة إكسســوار تضفي لمســة أناقة 

نهائية على المظهر.
وقالــت كيرســتين كروشينســكي، مــن جمعيــة “الرؤيــة الجيــدة” األلمانية، إن 
الجاذبيــة تمثــل عنــوان موضــة النظــارات الشمســية في صيــف 2019؛ حيث 

تخطف النظارات األنظار إليها بأحجامها الكبيرة وعدساتها الملونة.
 ،XXL وأوضحت كروشينسكي أن النظارة الشمسية تطل هذا الموسم بحجم
وُتعرف هذه الموديالت باســم “Shield”؛ حيث تشــتمل النظارة على عدسات 

من لوح واحد لتضفي على المظهر طابعًا عصريًا للغاية. 
النظــارات  وفــي مــا يتعلــق باأللــوان، أوضحــت كروشينســكي أن عدســات 
الشمسية تتألق هذا الصيف بألوان زاهية كاألصفر الشمسي واألزرق البحري 

والبنفسجي واألخضر الليموني والمرجاني.

موضة 
النظارات 

الشمسية 
هذا 

الموسم

 1941
 قوات ألمانيا النازية تستولي على كييف عاصمة أوكرانيا السوفيتية وذلك خالل الحرب العالمية الثانية

 1957
 الواليات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح األرض

 1962
 محمد البدر حميد الدين يتولى حكم المملكة المتوكلية اليمنية خلًفا لإلمام أحمد بن يحيى

 1973
 تنصيب األمير كارل غوستاف ملًكا على السويد خلًفا لجده الملك غوستاف السادس أدولف 

 2006
 الجيش التايلندي ينقلب على السلطة بعد عدة أزمات سياسية ويعلن حالة الطوارئ

18

قــررت إدارة مهرجــان األقصر للســينما اإلفريقية تكريــم المخرج 
الكبير ســمير ســيف، خالل الدورة 9 للمهرجان، المقرر انعقادها 

مارس المقبل.
جــاء اختيار ســمير ســيف للتكريم مــن قبــل إدارة المهرجان، 
لمــا قدمه للســينما المصريــة من أعمــال متميــزة ومتنوعة 

تميــزت بالجودة الفنيــة والتواصل مع الجماهير، والتي شــكلت 
الوجدان العربي واإلفريقي، حيــث يعرض له المهرجان فيلمه األخير 

“أغسطنيوس ابن دموعها” وهو إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا.

يبدأ النجم خالد الصاوي تصوير مشــاهده في الفيلم الجديد “شريط 
6” مطلع أكتوبر المقبل، وهو العمل الذي يشــارك فيه مجموعة 

كبيرة من الشباب.
ويجســد خالد في الفيلم شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد 
من الشخصيات العامة، وهي المرة الثانية التي يجسد فيها هذه 

الشخصية بعد فيلم “كده رضا” مع النجم أحمد حلمي.
وتدور األحداث في إطار رومانســي اليــت، حيث يناقش يوميات الجيل 

الجديد من الشباب والمواقف.

تــم تكرم، المطربــة أنغام كأفضل مطربة عربيــه لعام 2019 بعد 
نجاحًا كبيراً أللبوم حالة خاصة جداً الذي طرح في شــهر فبراير 

الماضي.
كما تم تكريم زوجها الموزع الموســيقى الكبير أحمد إبراهيم 
كأفضل موزع موسيقى في مصر والوطن العربي لعام 2019.

وتعاون أحمد إبراهيم مع كبــار مطربين مصر والوطن العربي 
في الفترة األخيرة على رأســهم أنغام وشــيرين عبدالوهاب وإليسا 

والكينج محمد منير وهيثم شاكر ومحمد الشرنوبي ومصطفى قمر.

تكريم أنغامشريط 6تكريم سمير سيف

طارق البحار
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فيلم االفتتاح Ad Astraانتشال التميمي



تدشين كتاب “رؤى من الخارج: طروحات تاريخية”

أكدت النجمة أنجلينا جولي أنها تعيد اكتشاف نفسها مع تقدم  «
أطفالها في السن، وفق ما قالت خالل مقابلة أجرتها معها مجلة 

“HELLO” البريطانية. وأشارت جولي إلى أن نظرتها لنفسها تغيَّرت، 
بعدما كبر أبناؤها، قائلة: “شعور األمومة كان أقوى لدي حين كان 

أطفالي صغارا، لكن عندما أصبحوا مراهقين، بدأت أتذكر نفسي 
كمراهقة، فتراهم يذهبون إلى األندية، فتتساءل لماذا ال يمكنني 

الذهاب معهم؟”.

واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  تنظــم 
)رؤى  كتــاب  لتدشــين  وفعاليــة  محاضــرة 
مــن الخارج: طروحــات تاريخية ومعاصرة 
للمملكــة العربيــة الســعودية( للكاتبــة منــى 
 7:00 الســاعة  تمــام  فــي  وذلــك  خزنــدار، 
مــن مســاء اليــوم الخميس القــادم الموافق 
قاعــة  فــي  وذلــك  2019م،  ســبتمبر   19

المحاضرات بمتحف البحرين الوطنّي.
ويقــدم كتــاب )رؤى من الخــارج: طروحات 
العربيــة  للمملكــة  ومعاصــرة  تاريخيــة 
الســعودية( سيرة بصرية لزيارات محدودة 
قامــت بهــا نخــب مــن شــعوب أخــرى لشــبه 
جوانــب  ويقــّدم  كمــا  العربيــة،  الجزيــرة 
تاريخيــة وأنثروبولوجيــة وجماليــة، وذلك 
المحتــوى.  فــي  متنوعــة  فصــوٍل   10 عبــر 
الكتــاب  يعــرض  ذلــك  إلــى  وباإلضافــة 
حكايات غير مألوفة، مثل حكاية اإليطالي 
الــذي  بولونيــا  مــن  فارثمــا  دي  لودوفيكــو 
لــم يتــرّدد فــي أن يصبــح مملوكًا فــي العام 
األرض  قدمــه  تطــأ  أن  أجــل  مــن  1503م 
العربية، وحكاية ضابط البحرية البريطاني 
والكاتب ريتشارد بيرتون الذي اّتخذ هوّية 
طبيــٍب وســاحٍر أفغانــي للغايــة نفســها فــي 

العام 1853م.
ويمكــن اعتبــار كتــاب “رؤى مــن الخــارج”، 
الفنيــة  المعرفيــة  للمكتبــة  نوعيــة  إضافــة 
لمنطقة الشــرق األوسط وخصوصًا الخليج 
العربــي، حيث يعــرض الكتاب نظرة العديد 
مــن الفنانيــن والكّتــاب الغربييــن الزائريــن 
الجزيــرة  خــارج  ولــدوا  والذيــن  للمنطقــة، 
وتوثيــق  تدويــن  مــن  وتمّكنــوا  العربيــة 
مشاهداتهم فيها عبر صور ونصوص غنية، 

هــي ذاتهــا النصــوص والصــور التي تشــكل 
محور وموضوع الكتاب. 

وتعــد مؤلفــة الكتــاب منــى خزنــدار اســمًا 
معروفًا في األوســاط الفنية العالمية، وهي 
مؤرخــة فنية وخبيرة فــي الفنون البصرية 
العربيــة فــي الفتــرة الحديثــة والمعاصــرة، 
وقــد شــغلت ســابقا منصــب المديــر العــام 

لمعهــد العالــم العربــي بباريــس الــذي عملت 
فيــه بتفان ألكثر من عشــرين عامًا كرســتها 
كقّيمــة وأمينــة أشــرفت علــى العديــد مــن 
المعارض الفنية الكبيرة والهامة. وتخرجت 
الكاتبــة منى خزندار من جامعة الســوربون 
بالعاصمــة الفرنســية باريــس وتعمــل حاليــًا 

كمستشارة لوزارة الثقافة السعودية.

الخميس
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إسمـاعيــل السقــايأســامــــة المـاجــــد

الفنان يوســف بوهلول، اقــوى فنان خليجي يســير نحو 
هدفه واكمال رســالته الفنية، فنان حــاد الذكاء وبارع الى 
ابعــد الحدود فــي التحليق بخيال المشــاهد الى ســماء 
االبــداع ومــروج االبهــار وشــخصياته دائمــا ينتزعها من 
صميم الحيــاة البحرينية. لديه قدرة ضخمة على التعبير 
والتحــرك بعفوية امام الكاميرا، وتاريخــه مليء باالعمال 

التي تشبه االزهار فوق االرض.
يوســف بوهلول مــن مواليد اكتوبر العــام 1965 وحاصل 
علــى بكالوريــوس تمثيــل واخــراج مــن المعهــد العالي 
للفنــون المســرحية بالكويت 1988، برع فــي كل ميادين 

الفن، في الغناء والمسرح والدراما والدبلجة. 

الفنان يوسف بوهلول
فيلسوف الخلق الفني والصدق في األداء

أعماله التلفزيونيةأعماله المسرحية
“في خبر كان” مسرحية أطفال من أخراج اسمهان توفيق «
“بحيرة البجع “ مسرحية أطفال من إخراج عصرية الزامل  «
“شيماء واالشرار” مسرحية أطفال من إخراج سالم الجوهر «
“العوعو” مسرحية أطفال من إخراج جمعان الرويعي «
“حكاية المهرج” مسرحية أطفال من إخراج جمال الصقر «
مسرح الكبار «
“عودة السندباد” «
“كبش لكل زمان” من إخراج عبدالله ملك  «
“مصارعة حرة “إخراج حسين المسلم  «
“مدينة بال عقول” إخراج دخيل الدخيل  «
“الستار” إخراج عبد العزيز المسلم  «
“هايد بارك” إخراج وحيد عبد الصمد  «
“كشخة ونفخة” إخراج سعد الجزاف «
“الحريق” إخراج إبراهيم بحر «
“الرهائن” إخراج عبد الله السعداوي «
“سكوريال” إخراج عبد الله السعداوي «
“خور المدعي “ إخراج جمعان الرويعي «
“الفشت” إخراج جمال الصقر «
“ليلة عرس رشدان “ إخراج عبد الله ملك «
“درب العدل “ إخراج عبد الله يوسف «
“عالمكشوف “ مسرحية كويتية من إخراج عبد العزيز المنصور «
“صنطرون بنطرون” مسرحية كويتية من إخراج عبد الله يوسف «
“الصراع” إخراج ياسر سيف «
“صور عارية “ إخراج خليفة العريفي «
“عذاري” إخراج جمعان الرويعي «

“غناوي بوتعب “ إخراج أحمد المقلة «
“البيت العود” إخراج أحمد المقلة «
“فرجان لول” إخراج أحمد المقلة «
“ملفى االياويد” إخراج أحمد المقلة «
“حزاوي الدار” إخراج أحمد المقلة «
“حاالت “ إخراج أحمد المقلة «
“ابيض واسود” إخراج أحمد المقلة «
“السديم “ إخراج أحمد المقلة «
“بث غير مباشر” إخراج بسام الذوادي «
“فتاة أخرى” إخراج بسام الذوادي «
“حسن ونور السنا” إخراج بسام الذوادي «
“الهارب” إخراج بسام الذوادي «
“بن عقل” إخراج عبد الله يوسف «
“ليل البنادر” إخراج عبد الله يوسف «
“بحر الحكايات” إخراج محمد سلمان «
“أبواب “ إخراج محمد سلمان «
“عجايب زمان” إخراج أمير الشايب «
“تالي العمر” إخراج مصطفى رشيد «
“اخر الرجال” إخراج مصطفى رشيد «
“غناوي المرتاحين” إخراج مصطفى رشيد «
“مواطن طيب” إخراج مصطفى رشيد «
“الكلمة الطيبة “ إخراج جمال الشوملي «
“اوالد بوجاسم “ إخراج مجدي أبوعميرة «
“سر الوصية “ إخراج عبد الجبار ولي  «
“البيت الجديد” إخراج محمد السيد عيسى «

يستند إلى نظرية عريقة  
يجيد بوهلول تقمص اي شخصية مهما 

كانت، ولعل اصعب االدوار التي قام 
بها هي دور “ المريض النفسي” في 

مسلسل “ الفجر المستحيل” حسب 
وجهة نظري..فالى جانب الموهبة 

الفطرية فقد نجح بتفوق في المعطيات 
الحسية عن العالم الداخلي المعقد 

للشخصية وابرز ابعادها السيكيولوجية 
واالجتماعية، واعطى المشاهد صورة 

مركبة فريدة. تشعر انه يسير على نظرية 
“ الفنان الروسي الكبير ستانسالفسكي” 

التي تقول “ كن انت نفسك في كل دور 
تؤديه، ولكن كن مختلفا في كل مرة، 

فما دامت بيئتك مختلفة، وقصة حياتك 
مختلفة، فأن ذهنيتك هي االخرى يجب 
ان تختلف وكذلك سلوكك واحساسك”

السينما  
شارك بوهلول في الفيلم البحريني 

“حكاية بحرينية” للمخرج بسام 
الذوادي

الدبلجة  
شارك في دبلجة الكثير من األعمال 
“ رسوم متحركة، حيث يمتلك صوتا 

جميال رائعا 

لجان تحكيم  
كما تم اختيار بوهلول في كثير من 

لجان التحكيم المسرحية والتلفزيونية 
على المستوى المحلي والخليجي.

جائزة أفضل أداء غنائى، وجائزة التميز ألفضل ممثل دور ثاني «
تكريم من قبل جمعية البحرين الشبابية «
تكريم من مهرجان الخليج المسرحي للشباب عام 2013  «
العضوية الشرفية من مسرح أوال 2018 «

“عن البحرين” إخراج حامد حنفي  «
“برنامج كل الفنون” إخراج خليفة العريفي «
“سموم وهموم “ إخراج نبيل العلوي «
“محمد بن فارس” إخراج محمد الجابر «
“سرور” إخراج عبد الواحد درويش «
“االصدقاء “ إخراج ابرهيم عيسى «
“الطيور” إخراج إبراهيم عيسى «
الجزاء العادل إخراج إبراهيم عيسى «
االغاني «
اوال المكارم «
دارنا العزيزة «
مد حبال لو تقصر «
فرحان انا «
يا بلدنا «
علي باب جودك «
يا عيد هليت «
ختام االنبياء «
يا مصلى ركعتين «

جوائز وتكريم

أعماله اإلذاعية

منى خزندار
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مرض قد يقتل 80 مليون شخص في ساعات
يحذر خبراء من أن مرضا خطيرا، يمكن أن يقتل 80 مليون شخص، 

حول العالم، خالل 36 ساعة، ويشبه “اإلنفلونزا”.
ذكــرت ذلــك صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أمس األربعاء، مشــيرة 
إلــى أنــه قبل قــرن من الزمان، أصــاب وباء اإلنفلونزا اإلســبانية ثلث 

سكان العالم، وقتل 50 مليون شخص.
وأشار التقرير الجديد، الذي أصدره مجلس رصد االستعداد العالمي 
)GPMB(، إلــى أنــه إذا حــدث تفــش مماثــل، مــع عــدد الســكان الذين 

يسافرون باستمرار، قد تكون اآلثار أسوأ من السابق.
ويهــدف التقريــر، لحث قادة العالم على العمــل لمواجهة هذا الخطر، 
ويقــول خبــراء: “خطر انتشــار وباء في جميــع أنحاء العالم هو خطر 
حقيقــي، والعامــل الممــرض ســريع الحركــة لديــه القــدرة علــى قتــل 
عشــرات المالييــن مــن النــاس وتعطيــل االقتصــاد وزعزعــة األمــن 
القومــي”.  ولفتــت الصحيفــة إلــى أن التقريــر يحمــل عنــوان “عالــم 
فــي خطــر”، ويقــول إن الجهــود الحاليــة للتحضيــر لتفشــي المــرض 
فــي أعقــاب األزمــات مثــل اإليبــوال غيــر كافيــة. ويقــول التقريــر إن 
التوصيــات، التي أصدرها في وقت ســابق، قوبلت بالتجاهل بشــكل 
كبيــر مــن قبل قــادة العالم، ما أدى إلى اســتمرار الفجــوات الخطيرة، 
مضيفا: “لفترة طويلة جدا، سمحنا بدورة من الذعر واإلهمال عندما 
يتعلــق األمــر باألوبئــة”. وقال: “إننا نكثف الجهــود عندما يكون هناك 
تهديد خطير، وننســى بسرعة عندما ينحسر التهديد”. ونشر التقرير 
خارطة للعالم مع قائمة من اإلصابات المحتملة، التي يمكن أن تؤدي 

إلــى انــدالع المــرض، التــي شــملت الفيروســات الناشــئة حديثــا مثل 
اإليبوال وزيكا وعدوى فيروس نيباه وخمسة أنواع من اإلنفلونزا.

أمــا الفيروســات التــي تعــود إلــى الظهــور، فشــملت فيــروس غــرب 
النخــاع  والتهــاب  والحصبــة  الحيويــة  المضــادات  ومقاومــة  النيــل 
الرخــو الحــاد، والحمى الصفــراء وحمى الضنــك والطاعون  وجدري 
القرود البشري. ونوه التقرير إلى األضرار التي سببها وباء اإلنفلونزا 
اإلســبانية العــام 1918، موضحــا أن التطــورات الحديثــة فــي الســفر 
الدولي ستســاعد على انتشــار المرض بشكل أسرع، مشيرا إلى قول 
الخبراء: “مع عبور أعداد كبيرة من الناس على متن الطائرات يوميا، 
فإن انتشــارا مكافئا للهواء قد يتفشــى عالميا في أقل من 36 ســاعة 
ويقتل ما يتراوح بين 50 إلى 80 مليون شخص، ويدمر ما يقارب 5 

% من االقتصاد العالمي”.

يبحــث الخبــراء فــي وزارة العمــل الروســية 
تجربــة تطبيــق الــدوام 4 أيــام لألســبوع في 
الصناعــات التــي يشــملها المشــروع القومــي 

الخاص بزيادة إنتاجية العمل.
وقالــت صحيفــة “إزفيســتيا” نقــال عــن نائــب 
وزير التنمية االقتصادية، بيوتر زاسيلسكي، 
إن قائمــة المرافــق اإلنتاجيــة التــي تطولهــا 
التجربة تتضمن قطاع الصناعات التحويلية 
والتقنيــات  العلــم  ومؤسســات  والزراعــة 

الفائقة وقطاع اإلنشاء.
وأوضــح نائب الوزير قائال: “إن العاملين في 
تلــك القطاعــات ال يفعلــون شــيًئا لمــدة -30
40 % مــن الــدوام وإن مهمتنــا هــي جعلهــم 
يســتفيدون من هــذا الوقت المهــدور بمنفعة 
مرجــوة. وأضــاف، زاسيلســكي، إنــه ليســت 
هنــاك معــدالت واضحــة تخــص االنتقال إلى 
الــدوام 4 أيام في األســبوع. ويمكن الخروج 
باســتنتاجات نهائيــة بهذا الشــأن بعــد إجراء 
المؤسســات  مــن  كبيــر  عــدد  فــي  التجربــة 
أو  التجربــة علــى شــركة  إن  إذ  والشــركات، 

مؤسسة واحدة لن تفيد بالغرض.

روسيا تستعد 
لتقليص أسبوع 

العمل إلى 4 أيام
ربــح أحــد ســكان مدينــة بينــد فــي واليــة 
الكبــرى  الجائــزة  األميركيــة،  أوريغــون 
فــي اليانصيــب، بعــد انتصــاره علــى مرض 
السرطان مرتين. فوفقا لصحيفة “نيويورك 
بوست” كان ستو ماكدونالد يشتري تذكرة 
اليانصيــب “ميغــا باكس” بشــكل أســبوعي؛ 
بســبب تشــجيع زوجتــه كلوديــا لــه وكانت 

تقول له “هيا، اشتِر التذكرة الرابحة”.
ســتو  اشــترى  الجــاري،  ســبتمبر   7 وفــي 

تذكــرة يانصيــب، لكــن كلوديــا نســيت أن 
تتمنــى لزوجهــا حًظا ســعيًدا، فمــا كان منه 
بلغــت  التــي  الكبــرى  بالجائــزة  فــاز  أن  إال 

قيمتها 4.6 مليون دوالر.
وقال في إحدى مقابالته “كم أنا محظوظ! 
انتصــرت على مرض الســرطان، واآلن هذا 

انتصار آخر”.
التــي ربحهــا،  أموالــه  وحصــل ســتو علــى 

وبلغت 1.5 مليون دوالر بعد الضريبة.

أنحــاء  فــي  الشــرطة  إدارات  تقــوم 
الواليــات المتحــدة بتجربة جهــاز يطلق 
رباًطا يشــبه “الرجل العنكبوت”، ســبايدر 
مــان، علــى المشــتبه بهم لشــل حركتهم، 
العــام  شــخًصا   49 وفــاة  بعــد  وذلــك 
الماضــي نتيجــة اســتخدام المسدســات 
الجهــاز،  ويطلــق  ضدهــم.  الصاعقــة 
المسمى “بوالراب”، رباًطا طوله 2.4 متر 
مثبــت بطرفــه كــرة ليلتــف حول ســاقي 
المشــتبه بــه ومــن ثــم منعــه مــن الهرب. 

ويعمــل الجهاز على مســافة تتراوح بين 
3 أمتار إلى 7.6 متر.

وقــال تــوم ســميث رئيــس شــركة )راب 
جهــاز  إن  الجهــاز،  مصنعــة  إندســتريز( 
الهاتــف  مــن  بقليــل  أكبــر  “بــوالراب” 
المحمــول وهــو مصمــم كــي يتــم وضعه 
الشــرطة  ضبــاط  حــزام  فــي  بســهولة 
وتصل سرعة الرباط الذي يطلقه الجهاز 
إلــى حولي 200 متر فــي الثانية “ولذلك 

لن ترونه”.

هزم السرطان مرتين ثم أصبح مليونيرا

“سبايدر مان” موظف جديد في الشرطة األميركية

مشاركون في عرس جماعي شمل 99 زوًجا، في 
العاصمة الماليزية، كوااللمبور )رويترز(

لــم يتوقــع الفيل الصغير أن تحظى فعلته بــرواج كبير على مواقع التواصل 
واإلنترنت بشكل عام، والتي وصفها البعض بأنها “شهامة وشجاعة منقطعة 
النظيــر”.  نشــرت صحيفــة “إنديا تــوداي” الهندية تقريًرا حــول مقطع فيديو 
انتشــر كالنار في الهشــيم عبر اإلنترنت، يظهر أن فيالً صغيًرا لديه “أخالق” 

تشبه البشر.
 ويظهر في مقطع الفيديو الفيل، وهو يلمح فتى يبدو وكأنه يغرق، لينطلق 
الفيــل كالســهم داخــل الماء، باتجــاه الفتى الذي كان يبــدو أنه يغرق وجرفه 
تيــار النهــر.  ويبــدو في المقطع أن الفتى لم يكن يغرق، وســبح حتى اقترب 
من ضفة الشــاطئ، لكن الفيل كان قد انطلق في طريقه وبالفعل وصل إلى 
الفتــى، ورفعــه عــن الماء بخرطومه. ورغم أن الفتــى كان خائًفا في البداية، 
ــا منــه أن الفيل ســيهاجمه، لكــن عندما أدرك نية الفيل اســتمتع بحمله له  ظنًّ
وقــال لــه: “شــكًرا”. ونشــر مصــور مقطــع الفيديــو، في تعليقــه عليهــا: “قلبي 
كاد ينفطــر، هــذا الفيــل الصغيــر ظــّن أن الفتى يغــرق وهرع إلنقــاذه، نحن ال 
نســتحق تلــك الكائنــات الرقيقــة الحنونــة”. وحصــد مقطــع الفيديــو الخاص 

بالفيل الصغير على أكثر من 6.5 مليون مشاهدة في 3 أيام فقط.

شهامة فيل صغير تغزو اإلنترنت

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

رجل يفاَجأ بأسد داخل دورة مياه منزله
تــــعــــّرض رجــــــل أمـــيـــركـــي 
لـــمـــوقـــف صــــــــادم عــنــدمــا 
داخل  جبلي  بأسد  فوجئ 

دورة مياه منزله.
وذكــرت صحيفة “نيويورك 
صاحــب  أن  نيــوز”  ديلــي 
منــزل فــي مدينــة ســونورا 
كاليفورنيــا  بواليــة 
بأســد  فوجــئ  األميركيــة، 
دورة  إلــى  يتســلل  جبلــي 

المياه.
وقــام الرجــل علــى الفــور بإبــالغ الشــرطة التي ســرعان مــا اكتشــفت أن األســد يفترش 
األرض فــي الحمــام. وأظهــرت مقطع فيديو متــداول على مواقع التواصــل االجتماعي، 
قيــام أفــراد الشــرطة بالطــرق كثيــًرا علــى الباب إلــى أن خرج األســد من نافــذة الحمام. 
وأعلن مكتب الشرطة في المدينة إنه ال ينظر مسئولو الحياة البرية إلى أن أسد الجبال 

يمثل خطًرا على السالمة العامة.

تعــرض العبــا كــرة قدم للصعــق خالل 
ملعبــا  البــرق  ضــرب  بعدمــا  مبــاراة، 
يســتضيف لقــاء فــي دوري الجامعات 
الالعبيــن  نقــل  وتــم  جامايــكا.  فــي 
االثنين إلى المستشفى، بعد سقوطهما 
علــى أرض الملعــب متأثريــن بصاعقة 
البــرق، أثناء مباراة التــي أقيمت على 

ملعب قرب العاصمة كينغستون.
وأظهر فيديو التقطه أحد المتفرجين، 
ضوءا خاطفا سببه البرق في الدقيقة 
82 من المباراة، وســقوط العبين على 

األرض فورا.

وهرع زمالء الالعبين والطاقم  «
الطبي لالطمئنان على المصابين، 

قبل أن يعلن الحكم توقف 
المباراة لنقل الالعبين إلى 

المستشفى. وأكدت مصادر أن 
أحد الالعبين ال يزال يرقد في 

المستشفى، غير قادر على تحريك 
الجزء األيسر من جسده، بينما 

تعافى اآلخر وغادر المستشفى.

قالــت الشــرطة المكســيكية إنه تــم العثور 
المكســيكية  العصابــات  زعيمــة  علــى 
الحســناء كلوديــا أوتشــوا فيليكــس جثــة 
هامدة بأحد المنازل في مدينة كولياكان.

 “ ميــل  “ديلــي  صحيفــة  وأوضحــت 
البريطانية، أنه تم العثور على جثة كلوديا 
التــي توصــف فــي  بالدهــا بـ “أخطــر امرأة 
فــي العالــم” والبالغة من العمر 34 عاًما في 

منزل في جزيرة موساال.
وتشــير التقاريــر األولية إلى أن “الحســناء 
جــراء  الحيــاة  فارقــت  قــد  الخطيــرة” 
علــى  جســدها  فــي  عثــر  كمــا  االختنــاق، 
كميــات كبيــرة مــن الكحول ومــواد أخرى، 
فيمــا ال تــزال التحقيقــات مســتمرة، وقــد 
كانــت عارضــة أزيــاء معروفــة فــي بالدها 

قبل أن تمسي مهربة مخدرات.

البرق يصعق 
العَبْين أثناء 

مباراة كرة قدم

وفاة “أخطر حسناء” 
في العالم

أجريــت فــي مدينــة ســاغار الهنديــة عمليــة 
جراحيــة إلزالــة “قــرن شــيطاني” نمــا علــى 
رأس رجــل بعــد إصابــة رأســه بضربــة. تفيد 
Mirror Online بأن هذا القرن بدأ ينمو على 
رأس الرجــل الــذي يدعــى شــيام الل يــداف 
)74 ســنة( وهــو مــزارع قبــل 5 ســنوات، بعد 
أي  تعرضــه لضربــة علــى رأســه، دون ذكــر 
شــيء عن نوع الضربة. لــم يهتم الرجل في 
البدايــة بظهــور هذا الورم على رأســه، حتى 

أنه طلب من الحالق عمل ما يمكن من أجل 
إخفائــه. وفعــال كان يخفيــه تحــت قبعتــه. 
ولكن عندما أصبح من الصعب إخفاء القرن 
الــذي بلــغ طوله 10.2 ســنتمتر، قرر مراجعة 
المستشفى، حيث أكد األطباء أنه قرن ينمو 

على رأس الرجل وقرروا إزالته.
وقــد أجرى الجراحون العمليــة بنجاح وبعد 
تحليل القرن اتضح أنه من مادة الكيراتين، 

مثل األظافر والشعر، وليس ورما خبيثا.

إزالة “قرن شيطاني” من رأس رجل هندي

نموذج تقدم زيا من مجموعة برادا لربيع وصيف 2020 في ميالنو.  )أ ف ب(
ووفقا لألطباء قد يعود هذا القرن للنمو على رأس الرجل من جديد. ويعتبرون هذا من األمراض 

النادرة جدا. وأن أحد أسباب نمو “القرن الشيطاني” هو أشعة الشمس المباشرة.
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الوباء العالمي يشبه اإلنفلونزا ونطاق انتشاره الواسع سيكون كارثيا


