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عبدالرحمن 
أثناء إطالق 

الحملة

أعلنــت رئيســة جمعيــة حمايــة الحيــوان والبيئــة الشــيخة مــروة بنــت عبــد 
الرحمــن آل خليفــة، عــن إطالق أكبــر حملة وبرنامج إلخصــاء الكالب الضالة 
في البحرين، أمس األول، بحضور عدد من السفراء العرب واألجانب ونواب 
ومســؤولين، الفتة إلى أن الحملة ستســتغرق أســبوعين وتســتهدف إخصاء 

من 250 - 300 كلب ضال.

المنامة - أمانة العاصمة

مدينة عيسى - وزارة العمل

أكــدت أمانــة العاصمــة أنهــا تنفــذ خطــة 
الســوق  متطلبــات  لتلبيــة  متكاملــة 

المركزية.
شــوقية  لألمانــة  العــام  المديــر  وأكــد 
حميــدان تنفيذ أعمــال صيانــة المكيفات 
اســتجابة  عاجــل،  بشــكٍل  المركزيــة 
لشــكاوى تجار الســوق بشــأن عدم كفاءة 

مستوى التبريد المكيفات.
وأعلنت أن نســبة إنجاز العمل بنســبة 80 
% في سوق اللحم والسمك و50 % في 

مجمع اللولو التجاري.
الهــواء  مكيفــات  معظــم  أن  وأوضحــت 
فــي مرافق ســوق المنامة المركزية تعمل 
حاليــا بكفــاءة عالية، إذ تم تعيين شــركة 
للحصــول  التكييــف  بأعمــال  متخصصــة 
علــى أفضــل عمليــات الصيانــة والكشــف 
عــن األعطال مع الكشــف الدوري وللقيام 
بمتابعــة العمل، مــع فريق صيانة متكامل 
بأحــدث أدوات وتقنيات الصيانة وتعمل 

على مدار 24 ساعة.

مكافحــة  بمكتــب  الدولــي  المحلــل  أشــاد 
عمــل األطفــال والعمــل الجبــري واالتجــار 
أهــورا  األميركيــة  العمــل  بــوزارة  بالبشــر 
أفشــار بمــا تزخــر بــه البحريــن مــن نظــم 
وقوانيــن وطنيــة تضمــن حقــوق اإلنســان 

والعمال.
وأثنــى أفشــار، لــدى اطالعــه علــى تجربة 
مملكــة البحرين في مكافحة شــتى أنواع 
علــى  الجبــري،  والعمــل  األطفــال  عمــل 

جهــود وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية 
فــي مجــال تعزيــز مبــادئ العمــل الالئــق، 
وإشــرافها علــى تطبيــق قانــون العمل في 
القطاع األهلي وتطبيق مواده التي تدعم 

منظومة حقوق اإلنسان أفراًدا وجماعة.
لمــا شــاهده بمركــز  وأعــرب عــن تقديــره 
تطــور  مــن  بالــوزارة  التوظيــف  خدمــات 
فــي آليــات توظيــف المواطنيــن بالقطــاع 

الخاص.

فريق لصيانة مكيفات “المركزي”

إشادة أميركية بقوانين العمل في البحرين
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“بحرين هولديز” تدشن رحالتها ألذربيجان

المنامة - بحرين هوليديز

دشنت شــركة “بحرين هوليديز” أولى 
رحالتها الجماعية الصيفية لجمهورية 
أذربيجــان مــع الطيــران األذري أمــس، 
إذ ضمــت الرحلــة 100 مســافر، فيمــا 

 1500 الســتقطاب  الشــركة  تهــدف 
ســيطلقها  رحلــة   13 خــالل  مســافر 
الطيران األذري بين المنامة وباكو في 

)11(هذا الصيف.

قالــت إيــران أمــس إن العقوبــات األميركيــة الجديــدة بحقهــا 
تجعل الحديث عن استئناف المحادثات “فارغا”.

العقوبــات  أن  اإليرانيــة  الخارجيــة  باســم  المتحــدث  وأعلــن 
للبتروكيماويــات  كبــرى  الجديــدة علــى مجموعــة  األميركيــة 
تجعــل حديــث واشــنطن واســتعدادها للتفــاوض مــع طهــران 

“فارغًا”.
وأعلن المتحدث باسم المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني 
كيوان خسروي أن طهران تريد ضمانات لقبول وساطة رئيس 
وزراء اليابــان شــينزو آبــي، الــذي مــن المرتقب أن يــزور إيران 

األربعاء المقبل، للتحدث عن المفاوضات مع أميركا.
3 ضمانــات،  بـــ  مرتبــط  الوســاطة  نجــاح  إن  وقــال خســروي 
وهــي: “عــودة أميــركا إلــى االتفــاق النــووي، وإلغــاء العقوبات، 

والتعويض عن الخسائر التي لحقت بإيران”.
إيــران  بشــأن  الخــاص  األميركــي  الممثــل  فضــح  ذلــك،  إلــى 
برايــان هــوك الفبركة اإلعالمية التي يمارســها النظام اإليراني 
تعديــل  مثــل  العســكرية،  قدراتــه  عــن  زائــف  انطبــاع  لخلــق 
الصــور باســتخدام برنامــج “فوتوشــوب” إلظهــار تزايــد قوتــه 

الصاروخية.

إيران تجهض وساطة اليابان بـ 3 ضمانات
هوك: طهران تستخدم “فوتوشوب” لخداع العالم بشأن قدراتها العسكرية

دبي - العربية.نت

دونالد ترامب وشينزو آبي خالل لقاء في اليابان 26 مايو الماضي )أ ف ب(
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“فيسبوك” تحرم “هواوي” من تطبيقاتها
أعلنت شركة “فيسبوك” أنها  «

ستحرم هواوي الصينية من 
تطبيقاتها الرائجة في مجال 

التواصل االجتماعي، ما يزيد من 
عزلة المجموعة الصينية العمالقة 

للتكنولوجيا التي تعتبر واشنطن 
أنها تشكل تهديدا لألمن القومي.

“أحمر السلة” مع لبنان والهند والعراق بتصفيات آسيا
أوقعت قرعة المرحلة الثالثة  «

من تصفيات كأس آسيا 2021 
لكرة السلة منتخبنا الوطني في 

المجموعة الرابعة وهي تابعة 
لمجموعات غرب القارة، إلى جوار 
لبنان والهند والمنتخب العراقي 

الشقيق.
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المنامة - بنا

للقيــادات  العالمــي  المنتــدى  منــح 
لجنــة  عضــو  النســائية  السياســية 
ابتســام  الشــورى  بمجلــس  الخدمــات 
فــي  المنتــدى  الــدالل، منصــب ســفير 
مملكــة البحريــن؛ لتنضم بذلــك الدالل 
البالــغ  المنتــدى  ســفراء  قائمــة  إلــى 
مســتوى  علــى  ســفيرة   41 عددهــن 

العالم.
امتنانهــا  عميــق  عــن  الــدالل  وعبــرت 
واعتزازهــا لنيلهــا ثقــة إدارة المنتــدى 
العالمي للقيادات السياســية النسائية، 
ومنحهــا هــذا المنصــب، والــذي عدتــه 
مســؤولية كبــرى على عاتقها ســتعمل 
مــا فــي وســعها؛ مــن أجــل أن تكــون 
نقطــة تواصــل فعالــة لتعزيــز التعــاون 
والتنســيق مــع المنتدى فــي كل ما من 
عمومــا،  المــرأة  قضايــا  خدمــة  شــأنه 
وبمــا  خصوصــا،  البحرينيــة  والمــرأة 
يضطلــع  التــي  الجهــود  مــع  ينســجم 
بهــا المجلــس األعلــى للمــرأة فــي هــذا 

الجانب.

الدالل سفيرة 
المنتدى العالمي 

للقيادات السياسية 
النسائية
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بدور المالكي من الرفاع

الشيخة مروة: تستغرق أسبوعين 
وتستهدف 300 كلب

وقــع عــدد مــن الشــركات البحرينيــة 
المشــغلة لخدمــات االتصــاالت فــي 
البحريــن على عقود؛ لالســتفادة من 
خدمات الشبكة الوطنية البرودباند، 
بعد أن ألغت البحرين احتكار شركة 
عاملــون  وتوقــع  للشــبكة.  “بتلكــو” 
تدفــع  أن  االتصــاالت  قطــاع  فــي 
اإلنترنــت  أســعار  لخفــض  الخطــوة 
أو البرودبانــد المقدمــة عبــر الشــبكة 

األرضية.

أسعار اإلنترنت األرضي إلى انخفاض

جنيف - أ ف ب

تســعى منظمــة العمــل الدوليــة فــي 
اجتماعهــا الســنوي غــدا اإلثنين إلى 
تبنــي نصين أساســيين، هما اتفاقية 
وإعــالن  الجنســي  التحــرش  حــول 

فــي مواجهــة  العمــل  عــن مســتقبل 
التبــدل  مثــل  الجديــدة  التحديــات 
المناخــي والتقنيــات الجديــدة مثــل 

الذكاء االصطناعي.

“العمل الدولية” تتبني اتفاقية “التحرش”

علي الفردان من المنامة
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جاللة الملك وســمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بعثوا برقيات بذكرى توليه مقاليد الحكم

البحرين تهنئ العاهل األردني

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة برقيــة تهنئة إلى 
عاهــل المملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة 
أخيــه صاحــب الجاللة الملك عبــدهللا الثاني 
ابــن الحســين؛ بمناســبة ذكــرى توليــه مقاليد 
فــي  عــرب جاللتــه  المملكــة.وأ  فــي  الحكــم 
لــه  ه وتمنياتــه  تهانــي  أطيــب  عــن  برقيتــه 
موفــور الصحــة والســعادة ولشــعب المملكــة 
مــن  بالمزيــد  الشــقيق  الهاشــمية  األردنيــة 
التقــدم واالزدهــار في ظــل قيادته الحكيمة، 
مشــيًدا جاللتــه بعمق العالقــات الطيبة التي 

ومــا  الشــقيقين  والشــعبين  البلديــن  تربــط 
تشهده من تطور ونمو.وبعث رئيس الوزراء 
بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة برقيــة تهنئــة إلــى عاهــل 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة أخيــه 
صاحــب الجاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن 
مقاليــد  توليــه  ذكــرى  بمناســبة  الحســين؛ 
الحكــم، عبــر ســموه فيها عــن خالــص تهانيه 
وتمنياتــه لجاللتــه بدوام الصحة والســعادة، 
ولشــعب المملكة األردنية الهاشــمية الشقيق 
مزيــدا مــن التقــدم والتطور، مؤكــدا صاحب 

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء فــي برقيتــه 
عمق العالقات األخوية الوطيدة القائمة بين 
البلديــن والشــعبين الشــقيقين فــي مختلــف 

األصعدة.
وبعــث ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
برقيــة تهنئــة إلــى عاهــل المملكــة األردنيــة 
الهاشــمية الشــقيقة أخيــه صاحــب الجاللــة 
الملك عبدهللا الثاني ابن الحســين؛ بمناســبة 
المملكــة،  فــي  الحكــم  توليــه مقاليــد  ذكــرى 

أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته 
له موفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم 

واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كمــا بعــث صاحب الســمو الملكي ولــي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلــس الــوزراء برقيــة تهنئــة مماثلــة إلــى 
ولــي عهــد المملكــة األردنيــة الهاشــمية أخيه 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر الحســين بــن 

عبدهللا الثاني.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب 
آل  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو 
خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة 
مجلس  رئيس  إلى  ومواساة  تعزية  برقيات 
الوزراء بدولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ 
ــروا فيها  عــّب الــصــبــاح،  الحمد  الــمــبــارك  جــابــر 
المغفور  بوفاة  تعازيهم ومواساتهم  بالغ  عن 
ــدتـــه وضــحــة علي  لــهــا بــــإذن هللا تــعــالــى والـ
المولى  سائلين  السبيعي،  المنير  عبدالرحمن 
رحمته  بــواســع  الفقيدة  يتغمد  أن  وجــل  عــز 

ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

المنامة - بنا

البحرين تعزي رئيس 
الوزراء الكويتي بوفاة 

والدته
02
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مسؤول أميركي ينوه بجهود البحرين في حماية األطفال
الحايكـــي يؤكـــد االلتـــزام بحقوقهـــم وحمايتهـــم مـــن العمـــل الجبـــري

فــي ضــوء التنســيق والتعــاون المشــترك بيــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، والجهــات 
الدوليــة فــي ســبيل تحقيق األهداف التنموية، تناول القائم بأعمال الوكيل المســاعد لشــؤون 
العمــل أحمــد الحايكــي، مــع المحلــل الدولــي بمكتــب مكافحــة عمــل األطفــال والعمــل الجبري 
واإلتجــار بالبشــر بــوزارة العمــل األميركية أهورا أفشــار، تجربــة مملكة البحريــن في مكافحة 

شتى أنواع عمل األطفال والعمل الجبري.

وفــي هــذا الســياق، اســتعرض الحايكــي مدى 
التــزام البحريــن بحقــوق األطفــال وحمايتهــم 
أن  مؤكــًدا  الجبــري،  العمــل  أنــواع  كافــة  مــن 
الحكومــة تولــي أهميــة خاصــة للطفولــة مــن 
الوطنيــة  والتشــريعات  القوانيــن  خــالل ســن 
التــي مــن شــأنها حماية حقــوق الطفــل، ومنها 
علــى وجــه الخصــوص قانــون حمايــة الطفــل 
رقم )37( لسنة 2012 والقانون رقم )69( لسنة 
2016، بتأسيس مركز حماية الطفل، الفًتا إلى 
أن المملكــة انضمــت التفاقيــة حقــوق الطفــل 
لعــام 1989م، بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 

)16( لسنة 1991، في فبراير 1992.

فــي  الطفــل  قانــون  أن  إلــى  الحايكــي  ولفــت 
مملكــة البحريــن رقــم )37( لســنة 2012، جــاء 
متوافًقا مع القوانين الدولية وتضمن الحقوق 
كافــة التي تتضمنها االتفاقــات الدولية، إذ إنه 
يؤكــد حــق الطفل في الحماية من االســتغالل 
الجنسي والرعاية والتعليم والرعاية الصحية، 
مشــيًرا إلــى أن التعليــم المجانــي اإللزامي في 
البحرين ســاهم بشــكل فعال في القضاء على 
جميــع أشــكال عمل األطفــال، وأن المملكة من 
الدول السباقة في حماية األطفال؛ باعتبارهم 
وحمــاة  المســتقبل  لبنــاء  األساســية  اللبنــة 

الوطن.

بدوره، أشــاد أفشــار بما تزخر بــه البحرين من 
نظــم وقوانيــن وطنية تضمن حقوق اإلنســان 
والعمــال، مثنًيــا فــي هــذا الســياق علــى جهود 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة في مجال 
تعزيــز مبــادئ العمــل الالئــق، وإشــرافها علــى 
األهلــي  القطــاع  فــي  العمــل  قانــون  تطبيــق 

وتطبيــق مــواده التــي تدعــم منظومــة حقوق 
اإلنســان أفــراًدا وجماعــة، ومعرًبا عــن تقديره 
لمــا شــاهده بمركز خدمات التوظيــف بالوزارة 
المواطنيــن  توظيــف  آليــات  فــي  تطــور  مــن 
بالقطــاع الخــاص، ودورهــا فــي تأميــن بيئــة 

العمل السليمة المحفزة على اإلنتاجية.

من الجولة التفقدية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

كرم وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عددا من الطلبة المتميزين في أنشطة الوزارة الكشفية واإلرشادية، ممن حصلوا 
على أوسمة اإلبداع والتميز والتفوق الكشفي، ووسام الزهرة والمرشدة المتميزة من لجنة مرشدات الخليج.

بمدينــة  الــوزارة  بديــوان  اللقــاء  وخــالل 
المشــرف  بالمســتوى  الوزيــر  أشــاد  عيســى، 
الــذي وصــل إليــه الطلبــة المكرمــون، مؤكــًدا 
اهتمــام الــوزارة المســتمر بتنفيــذ األنشــطة 
الكشــفية واإلرشــادية المتنوعــة؛ لمــا لها من 
دور كبير في ترســيخ قيم المواطنة والعمل 
نفــوس  فــي  المجتمــع  وخدمــة  التطوعــي 

الطالب والطالبات.
حضــر التكريــم الوكيــل المســاعد للخدمــات 
التربوية واألنشطة الطالبية شيخة الجيب، 
جاســم  الطالبيــة  الخدمــات  إدارة  ومديــر 
بــن حربــان، ومديــر إدارة شــؤون المنظمــات 

جانب من التكريمواللجان كفاية العنزور.

األنشطة في  المتميزين  الطلبة  يكرم  “التربية”  وزير 

األنشطة الكشفية ترسخ قيم المواطنة

المنامة - بنا

لرئيــس  الخــاص  المبعــوث  وصــل 
جمهوريــة الفلبيــن لمجلــس التعــاون 
أمابيــل  العربيــة  الخليــج  لــدول 
أغيلــوس إلى البــالد أمس، حيث كان 

فــي اســتقباله وزير التربيــة والتعليم 
المســاعد  والوكيــل  النعيمــي،  ماجــد 
للمعلومــات والمتابعــة بديوان رئيس 
مجلــس الــوزراء إبراهيــم الدوســري، 

بمملكــة  الفلبيــن  جمهوريــة  وســفير 
ألفونســو فردينانــد، وعــدد  البحريــن 
التربيــة  بــوزارة  المســؤولين  مــن 

والتعليم.

وزير التربية والتعليم والوكيل المساعد للمعلومات والمتابعة بديوان رئيس مجلس الوزراء والسفير الفلبيني في استقبال المبعوث الخاص للرئيس الفلبيني

المسؤولين من  وعــدد  والــدوســري  النعيمي  استقبله 

المبعوث الخاص لرئيس الفلبين يصل البالد

Û  انتهى شهر رمضان الفضيل ومن بعده عيد الفطر المبارك، عشنا
أيامــا ال تنســى فــي مجالســنا، تواصلنــا مع األصدقــاء واألحباء، 
زارتنــا البــركات مــن كل صاحــب فضــل ومــروءة، حلــت علينــا 
الخيــرات مــن كل حريــص علــى مــد جســور المــودة بيــن أبنــاء 
الوطن الواحد، هي عادات توارثناها، وخصال حميدة تعلمناها، 
وأيام مجيدة تذكرناها. ســنن تعودنا عليها من قادتنا األوفياء، 
صــالت أرحــام مرتبطــة بحبــل ســري ال يخطــئ مجــراه، خليفــة 
بــن ســلمان حفظــه هللا ورعاه، ربما يكون مــن القادة القالئل في 
تاريخنــا العربــي الذيــن حرصــوا أن يمتــد هــذا التواصــل طــوال 
أيــام الســنة، أن يكــون مجلســه العامــر بــإذن هللا شــهرا رمضانيا 
مبــاركا علــى الــدوام، وأن يكون تجمع رمــوز الوطن مرة واحدة 
أســبوعيا بمثابــة البرلمان الشــعبي “هايد بــارك” األمة، يقول فيه 
النخــب كل شــيء، ويطــرح فيه المســئولون مرئياتهــم عن عالم 
أفضل، وتصوراتهم حول آليات عمل الستنفار مكنونات اإلنجاز 
للشعب. إنها حالة فريدة من التجمع الوطني، من شهر رمضاني 
ممتــد لطــول العــام، لحــوار ابــدي ال تتقطع به الســبل مهما كانت 
التحديات جاثمة والمخاطر على بعد فرصة من ديارنا المثابرة. 
إنــه الوطــن الواحــد، لمــة العيلــة فــي شــكلها الحضــاري البديــع، 
وهمزة الوصل في أدق شرايين المجتمع المصطف خلف قيادته 
والمتفــق علــى أخطــر ثوابتــه. العالــم من حولنــا يمــوج بتيارات 
دخيلة على إنسانيتنا، حيث اآللة تحرك كل شيء، تفكر بالنيابة 
عنــا وقــد تتخــذ القرارات بــدال منا، هــذا في حد ذاته مــا يدفعنا 
إلــى التجمــع، إلــى مواجهــة القــادم وأيدينا متفقة علــى التالحم 
والســالم، على التكاتف واالنســجام، وعلى الوحدة ونبذ الفرقة 
واالنقســام. ودعنــا الشــهر الكريــم ولم نــودع أفضاله ومناســكه، 
ســنواصل مجالسنا، ســنلتقي على كلمة ســواء، سنعطي الفضل 
لصاحــب الفضــل، ســنعترف دائما بالحــق الذي هو فينــا فضيلة، 
وبالرأي اآلخر الذي يكمل رأينا في جميع األحوال، وبالحســنات 
ألنهــا ُتذهب الســيئات. ثقافة الشــكر والعرفان ســمة من ســمات 
الشهر الفضيل، تكبيرة فوق المآذن المباركة والمنارات المؤمنة، 
فــرض عيــن لم يعــرف في الفضائــل أصلها وفصلهــا، وفي علوم 
اإلنســان تاريخــه وخلفيتــه وجــذور منشــئه، عيــد فطــر ســعيد 
عليكــم يــا صاحب الســمو وعــودة ميمونة إلــى أرض الوطن من 
اســتراحتكم وســفرتكم المباركة إلى وطنكم الغالي ومجلســكم 

العتيد. وكل عام وسموكم وشعبنا الوفي بألف خير.

أيامنا المباركة

ميرزا يدعو إلصالح محول الرفاعبقلم: الدكتور عبداهلل الحواج
تفقـــد المحطـــة وشـــكر الدفـــاع المدنـــي علـــى االســـتجابة الســـريعة

تفقــد وزيــر الكهرباء والماء عبدالحســين ميرزا أمس محطــة الرفاع إلنتاج الكهرباء 
على إثر حريق بســيط شــب في أحد محوالت المحطة، وتم الســيطرة عليه من قبل 
إدارة الدفــاع المدنــي بــوزارة الداخليــة بالتعــاون مــع إدارة األمــن الصناعــي بهيئــة 

الكهرباء والماء ولم يتسبب في أية أضرار بشرية.

ووجــه ميــرزا إلــى ســرعة إصــالح أضــرار 
عــودة  لضمــان  الــالزم  وعمــل  الحريــق 
المحــول إلى العمل بشــكل طبيعي وعدم 

تكرار مثل هذا الحادث.
وفــي هذا الخصوص تقدم وزير الكهرباء 
اإلدارة  إلــى  والتقديــر  بالشــكر  والمــاء 

العامــة للدفــاع المدنــي علــى اســتجابتهم 
الســريعة إلخماد الحريــق وحفظ األرواح 
بهيئــة  للمســؤولين  وكذلــك  والممتلــكات 
الكهربــاء والمــاء وجهوزيــة فريــق األمــن 
الصناعي بالهيئة للتعامل الفوري مع مثل 

وزير الكهرباء والماء في زيارة تفقدية لمحطة الرفاعهذه الحوادث بأقل الخسائر الممكنة.

المنامة - وزارة الكهرباء والماء
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ماذا يقولون في شرق وجنوب شرق آسيا؟
Û  أنــا اآلن فــي بانكــوك، وســأبقى فيهــا بعض الوقــت، ومن

بانكــوك، عاصمــة تايلنــد، ومقــر أكبر ســفارة أميركية في 
جنــوب شــرق آســيا، يســتطيع المــرء أن يجــس النبــض 
بشــكل أفضــل ويــرى بشــكل أوضــح مــا يــدور اآلن فــي 
شــرق وجنــوب شــرق آســيا مــن ردود فعل علــى مواقف 
وتصرفات وسياســات الرئيــس األميركي دونالد ترامب، 
خصوًصا جوالته وصوالته في ميادين الحرب التجارية 

التي شنها ضد الصين.
Û  ،وكمــا هــو معــروف، فــإن أمــن الواليــات المتحــدة صــار

وفــق الرؤيــة الســائدة اليوم فــي واشــنطن، يتوقف على 
قدرتها على تحقيق جملة من االستحقاقات، منها تغيير 
الجغرافيا السياســية في منطقة آســيا والمحيط الهادئ، 
ولذلــك أصبحت تايلنــد نظرا لدورها وموقعها الجغرافي 
رســم  فــي  متزايــدة  بأهميــة  تحظــى  اإلســتراتيجي 
سياســات الواليــات المتحــدة فــي المنطقــة، وبالنتيجــة 
فــإنَّ مواقــع المتابعــة والرصد لتطــورات وتداعيات هذه 
الحــرب ومــا يجــري لــكل األطــراف المعنيــة بهــا صــارت 
متركــزة فــي بانكــوك، إلــى جانــب ذلــك، فــإنَّ تايلنــد هي 
أقدم حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة، وأقدم دولة 
آســيوية تربطهــا معاهدة تحالــف معها، وتعــود الصداقة 
بيــن الواليــات المتحــدة وتايلنــد إلــى العــام 1833. تلــك 
الصداقــة تطــورت إلى مســتوى الشــراكة اإلســتراتيجية 
واالقتصاديــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا كان 
للواليــات المتحــدة قواعد عســكرية في هــذا البلد خالل 
حرب فيتنام ثم حرب الخليج، إال أنَّ هذه العالقة فترت 
وتراجعت في عهد الرئيس أوباما إثر االنقالب العسكري 
الــذي وقع فــي تايلند في العــام 2014 وأطاح بالحكومة 
المنتخبة فيها؛ وذلك تعاطًفا أو نصرة من جانب حكومة 

أوباما لقضايا الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان!
Û  إن الرئيــس دونالد ترامب، الذي تولى الســلطة في العام

2017، ليــس معنًيــا بقــدر ملحــوظ بمثــل هــذه القضايــا، 
وهــو يــدرك األهميــة اإلســتراتيجية لموقــع تايلنــد الــذي 
أصبــح اآلن أكثــر أهمية بالنســبة إلى الواليــات المتحدة، 
علــى ضــوء صراعها التجــاري مع الصيــن وتجاذباتها مع 
كوريــا الشــمالية، ممــا أدى إلــى قيــام اإلدارة األميركيــة 
بمراجعة موقفها من تايلند وترميم العالقة معها بشــكل 
إســتراتيجية  مــن  العالقــة جــزءا  هــذه  لتصبــح  ســريع؛ 
الواليــات المتحــدة الحتــواء الصيــن، وإلدارة سياســاتها 

في المنطقة. 

Û  المراقبــون واألطــراف المعنيــة في شــرق وجنوب شــرق
وتقلبــات  توجهــات  مــن  قلقــون  غيرهــم،  مثــل  آســيا، 
السياســة الخارجية للرئيس ترامب، ويدركون جيدا أنه 
يســعى جاهــدا، منــذ توليه الســلطة، إلــى إثبــات مقدرته 
علــى الوفــاء بالعهــود والوعــود التــي أطلقهــا وأعطاهــا 
لناخبيــه، وهــو فــي أمــّس الحاجة إلــى تحقيــق إنجاز أو 
اختــراق أو نصــر، وال يمكن تحقيــق نصر إال بوجود عدو 

أو منافس تتم مواجهته والتغلب عليه.
Û  وبعقلية التاجر المساوم والمقامر اختار ترامب أن يكون

لــه أكثــر مــن هــدف وأكثــر مــن عــدو وأكثــر مــن منافس، 
فاســتهدف منــذ البدايــة أمــوال دول مجلــس التعــاون، 
والمسلمين، والمكسيكيين والمهاجرين عموًما، والصين، 
وكوريــا الشــمالية و”رجــل صواريخهــا”، وإيــران، ودول 

االتحاد األوروبي وغيرها. 
Û  يقولون في شرق وجنوب شرق آسيا إن الرئيس ترامب

اســتطاع أن يحصــل علــى وعــود واتفاقــات علــى إبــرام 
صفقــات تجاريــة وتســليحية مــع دول مجلــس التعــاون 
الخليجي تبلغ قيمتها المليارات من الدوالرات على مدى 
فترات زمنية تمتد لســنوات ومقرونة أو ربما مشــروطة 
بالتــزام الواليات المتحدة بالوقــوف الفوري والحازم مع 

دول المجلس في صراعها مع إيران.
Û  ويقولون أيًضا إن ترامب نفذ بالفعل تهديده باالنسحاب

من االتفاق النووي مع إيران، وكثف إجراءات المقاطعة 
التــي أدت إلــى خنــق االقتصــاد اإليراني، لكنــه لم يتمكن 
حتــى اآلن مــن إقنــاع أو إجبار إيران علــى الجلوس معه 
علــى طاولــة المفاوضــات إلعــادة التفــاوض حــول بنــود 
االتفــاق. ويميــل المراقبــون هنــا إلــى تهويــن التهديدات 
األميركية باســتعمال القوة العسكرية ضد إيران، ويرون 
أن ترامــب لــم وال ينــوي المبــادرة والشــروع بشــن حرب 
ضدهــا، وهــو ال يرغــب فــي المجازفــة بالدخــول فــي أي 
حــرب غيــر مضمونــة النتائــج أو تكــون شــبيهة بتجربــة 
أميركا في حربها التي خاضتها في أفغانســتان والعراق، 
وال شــنَّ أي حــرب تؤدي إلــى زيادة األعبــاء وااللتزامات 
شــن  أن  جانــب  إلــى  المتحــدة،  الواليــات  علــى  الماليــة 
الحــرب ســيتناقض مــع وعــوده لناخبيــه بإعــادة الجنــود 
العســكري  التــورط  وخفــض  وطنهــم  إلــى  األميركييــن 
األميركي في الشــرق األوســط؛ لذا أصبح من المؤكد أن 
ترامــب ســيكتفي بالســالح االقتصــادي الــذي بــدأ يؤتــي 
أكلــه، وقــد أصبــح واضًحــا أن الهدف مــن التصعيد ومن 

الحشــود العســكرية والتهديدات األميركيــة التي أطلقها 
ترامب ضد إيران كان لتأكيد الجدية.

Û  ولتأكيــد االســتعداد للــردع والــرد ولمواجهــة أي حماقــة
بالتعــرض  العقوبــات  تحــت ضغــط  إيــران  ترتكبهــا  قــد 
التأثيــر  محاولــة  أو  المنطقــة  فــي  األميركيــة  للمصالــح 
علــى أمــن المالحــة في مضيــق هرمز. وقــد نجحت هذه 
اإلســتراتيجية فــي كبــح جمــاح إيــران التــي تخلــت عن 
تهديدهــا بإغــالق مضيــق هرمــز حتى بعد أن تــم تصفير 

إمكانات إيران لتصدير نفطها. 
Û  وبهذا الصدد، يقولون في شــرق وجنوب شــرق آســيا إن

الرئيس ترامب، الذي يحب أن يحتل العناوين الرئيســة، 
ومــا يــزال يعتقــد بــأن لديه حدًســا ال ُيخطئ في شــؤون 
السياســة الخارجيــة ودهاليزهــا، وبأنــه مقتنــع بموهبتــه 
الفذة في خوض مفاوضات مباشرة مع القادة الدوليين، 
فإنه يتطلع اآلن وبتلهف إلى االجتماع بالرئيس اإليراني 
حســن روحاني في لقاء ربما يكون شــبيها بلقائه برئيس 
كوريــا الشــمالية كيــم جونــغ أون، ذلــك االجتمــاع الــذي 
أدى فــي الواقــع إلى التخفيف من العزلــة الدولية لكوريا 
الشــمالية وأكســب زعيمها شــرعية ومكانة دولية، ونقله 
مــن شــخص منبــوذ إلى رجــل دولة، مــن دون أن يحصل 
ترامــب علــى أي شــيء تقريبا فــي المقابل، بــل إنه تعهد 
للزعيم الكوري بوقف المناورات العسكرية التي كان من 

المزمع إجراؤها مع كوريا الجنوبية.
Û  ويقولــون هنــا فــي شــرق وجنــوب شــرق آســيا أن علــى

ترامــب أن يــدرك ويســتوعب أن هيمنــة أوروبــا وشــمال 
األطلسي على االقتصاد العالمي ألربعة قرون قد انتهت، 
فالواقع يؤكد أن خارطة القوة الجديدة تشير إلى تحول 
َقل االقتصادي العالمي من منطقة األطلسي إلى  مركز الثِّ
منطقة آســيا والمحيط الهادئ، وهو واقع ال ينســجم مع 
خارطــة الطريــق التــي يحــاول ترامب رســمها للعالم في 

القرن الواحد والعشرين.
Û  فــي شــرق وجنــوب شــرق آســيا ال ينكــرون أن الواليــات

المتحدة ما تزال هي القوة العظمى الرائدة على مستوى 
العالــم، إال أنهــم يقــدرون ويدركون معنــى صعود الصين 
وانطالقهــا بكثافــة بشــرية تبلــغ 1.4 مليــار نســمة كقــوة 
آســيوية جيوسياســية متجــددة بجــذور مترســخة فــي 
أعمــاق تربــة التاريــخ قبــل أن تظهــر الواليــات المتحــدة 
للوجود بقرون عديدة، مع ذلك فإنهم قلقون ومتوجسون 
من تصاعد الضغوط األميركية ضد الصين التي ما تزال 

صامدة وتتجه نحو المواجهة والتحدي، ويدركون أيًضا 
أن اإلجراءات التي اتخذها ترامب ستؤدي إلى اإلضرار 
بالصيــن وعرقلــة نموهــا، وســتكون لهــا تداعيات ســلبية 
خطيــرة علــى اقتصــادات دول المنطقــة بأســرها، لكنهــم 
أمــام تصلــب اإلدارة األميركية الحاليــة أصبحوا يقولون 
إن العبرة في النهاية، إذ إن هذا الوضع سيدفع حكومات 
وشــعوب هــذه المنطقة إلى التعــاون فيما بينهــا والترفع 
عــن خالفاتهــم وتجاوزهــا، وأن سياســة ترامب ســتؤدي 
أخــرى”،  مــرة  الصيــن “عظيمــة  إلــى جعــل  النهايــة  فــي 
وليس اســتعادة “عظمة أميركا” التي يســعى ترامب إلى 
تحقيقهــا، ويؤكــدون أن حــرب أميركا التجارية ســتكون 
لها نتائج عكســية على الواليات المتحدة، وأن الضغوط 
التــي يمارســها ترامــب والتعريفــات التــي يفرضهــا علــى 
دول العالم شرًقا وغرًبا بما في ذلك أقرب حلفائه سوف 
يدفعهــم عملًيــا تجــاه الصيــن، فالمصــّدرون األوروبيــون 
واليابانيون على ســبيل المثال ســيتوجهون إلى الســوق 
فــي  التجاريــة  الحمايــة  حواجــز  واجهــوا  إذا  الصينيــة 
الواليــات المتحدة، إضافة إلى أن التصدع الذي أحدثته 
العالقــات األميركيــة األوروبيــة  فــي  سياســات ترامــب 
ســيصب، بطريقــة أو بأخــرى، فــي صالح الصيــن ويؤدي 

إلى تقوية ما سمي بـ “التمحور باتجاه آسيا”.
Û  عبــر الشــراكة  “اتفاقيــة  مــن  ترامــب  انســحب  وعندمــا 

المحيــط الهــادئ” التــي وصفهــا الرئيــس الســابق أوبامــا 
بأنها “جديدة من نوعها تســتهدف تحسين معايير العمل 
وفتح األســواق أمام الســلع األميركية ومواجهة سيطرة 
الصيــن على المنطقة”، فإن ذلك االنســحاب أحدث أيضا 
تصدعــا عميقــا للســد المكــون مــن الــدول المطلــة علــى 
المحيــط الهــادئ، والــذي كان ســيقف بقيــادة أميــركا في 
مواجهــة الصيــن واحتــواء ثقلهــا المتزايــد، ممــا اضطــر 
اليابــان إلــى اإلقــرار بقوة الصيــن االقتصاديــة المتنامية 
االقتصــادات  دعــوة  إلــى  بــل  اســتيعابها،  علــى  والعمــل 
واليابــان وكوريــا  الصيــن  المنطقــة، وهــي  فــي  األقــوى 
الجنوبيــة لتشــكيل كتلــة اقتصاديــة واحدة والمســاهمة 
في نشر السالم والرخاء في المنطقة والتعاون؛ لمواجهة 

السياسات والضغوط األميركية.
Û  :ولذلــك، فإنهــم يقولــون فــي شــرق وجنوب شــرق آســيا

“رب ضارة نافعة”.

عبدالنبي الشعلة

تتميز مراســي البحرين بموقعها المتميز 
على الشــواطئ الجنوبية لديار المحرق، 
بطــول  مميــزة  بحريــة  واجهــة  ويضــم 
كيلومترين شــكلت نقطة جذب للســياح 
اإلجــازات،  فــي  خصوصــا  والمواطنيــن 
ومنهــا إجــازة عيــد الفطر المبــارك، حيث 
اســتمتع الجميــع وســط أجــواء ســالمة 
وفرتهــا الجهــات المســؤولة عــن ســالمة 

رواد مراسي البحرين.

“مراسي البحرين”... وجهة المواطنين والسياح
ــد ــ ــيـ ــ ــعـ ــ أجـــــــــــــــــــواء مـــــــــــــرح وأمــــــــــــــــن وســــــــــامــــــــــة فــــــــــي الـ

محرر الشؤون المحلية
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البحرين تشارك العالم االحتفال بيوم البيئة العالمي
والمقيمين ــيــن  ــمــواطــن ال لـــدى  الــبــيــئــيــة  ــة  ــي ــمــســؤول ال مــفــاهــيــم  ــز  تــعــزي ديـــنـــة:  بـــن 

أقيمت مساء أمس فعالية بمناسبة يوم 
البيئــة العالمــي نظمهــا كل مــن المجلس 
األعلــى للبيئــة، وهيئة البحريــن للثقافة 
واآلثــار، ومكتــب األمــم المتحــدة للبيئة 
ومتنــزه  بمحميــة   224 أســتوديو  فــي 
دوحــة عراد، بحضــور الرئيس التنفيذي 
للمجلــس األعلى للبيئة محمــد بن دينة، 
والمديــر العــام للثقافــة والفنــون بهيئــة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار الشــيخة هــا 
بنــت محمد آل خليفة، والممثل والمدير 
اإلقليمــي لمكتــب لألمم المتحــدة للبيئة 
لغــرب آســيا ديماســي. وبهــذه المناســبة، 

أشــاد بن دينة بالجهود المتميزة التي يبذلها 
فــي مملكــة  للبيئــة  المتحــدة  األمــم  مكتــب 
البحريــن، وهيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار؛ 
مــن أجــل نشــر الوعــي البيئــي، موضحــا أن 
“المملكة تشارك العالم في هذا االحتفال من 
منطلق إيمانها الراســخ بأهمية الحفاظ على 
البيئــة؛ من أجــل حاضر مجتمعنا ومســتقبل 
األعلــى  المجلــس  حــرص  مؤكــدا  أجيالنــا”، 
للبيئة على تعزيز مفاهيم المسؤولية البيئية 
لدى المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.

الــذي  العالمــي  البيئــة  “يــوم  إلــى أن  وأشــار 
يصــادف الخامس مــن يونيو من كل عام قد 

حمل هذه الســنة معاني كبيرة تجســدت في 
الشــعار بعنــوان )دحــر تلوث الهواء(، الســيما 
أن الهــواء ملــٌك للجميــع، ومــن حــق الجميــع 
أن يستنشــق الهواء الطبيعي النظيف، وهذا 
هــو هــدف المجلــس األعلــى للبيئــة وجميــع 
المشــاركين في هذا االحتفال الذين يبذلون 
جهــودا حثيثة في دحر التلــوث الهوائي من 
خــال نشــر العديــد مــن األســاليب والحلول 

البيئية لتلوث الهواء”.
ومــن جانبها، قالت الشــيخة هــا بنت محمد 
آل خليفــة “نســعد بهــذه الفعاليــة المشــتركة 
مــع مكتــب األمم المتحــدة للبيئة، والمجلس 

ليســت  الثقافــة  أن  ونؤكــد  للبيئــة،  األعلــى 
بمنأى عن القضايا البيئية، بل هي أداة فاعلة 
لتوجيــه اهتمــام المجتمــع المحلــي والدولي 
نحو موضوعــات مهمة كالحفاظ على البيئة 
تلــوث  اختيــار  “إن  وأضافــت  وحمايتهــا”، 
الهواء شــعارا ليوم البيئة العالمي لهذا العام، 
جاء في وقٍت نشــهد فيــه تغييرات مناخية، 
حكوميــة  كمؤسســات  جميًعــا  ونســعى 
ومنظمــات دوليــة لتقليــل معــدالت التلــوث 
وتقنيــن مصادرهــا وبالتالــي تحســين جودة 
الهــواء، والحــث على تبني ممارســات بديلة 
أقل ضرًرا على البيئة بما يســاهم في تحفيز 
األسلوب المعيشي الصحيح كما نصت عليه 

رؤية البحرين االقتصادية 2030”.
وأعربــت عــن اعتزازهــا بالشــراكة المتميــزة 
مــع المجلــس األعلى للبيئة في ابتكار برامج 
توعويــة تحمــل جانًبــا ثقافًيــا وآخــًرا بيئًيــا 
ُتقــام فــي مســاحٍة تعــد نتاًجــا مميــًزا لهــذه 
244”، مشــيدًة بجهــود  “أســتوديو  الشــراكة 
مكتــب األمم المتحــدة للبيئة ليس فقط في 
دعم المؤسسات والقطاعات المختلفة حول 
العالــم، بــل في المشــاركة في األنشــطة التي 
يتــم تنظيمهــا بالتزامــن مــع مناســبات بيئية 

دولية”.
االحتفــال  إن  ديماســي  قــال  جهتــه،  مــن 
باليــوم العالمــي للبيئــة يتركــز علــى موضوع 
الحكومــات  وتحفيــز  الهــواء  تلــوث  وقــف 
دول  مختلــف  فــي  واألفــراد  والصناعــات 
العالــم علــى العمــل معــا الستكشــاف الطاقــة 
المتجــددة والتقنيــات الخضــراء، وتحســين 
جودة الهواء في جميع أنحاء العالم انطاقا 
مــن اإليمــان بأهمية التصــدي لتلــوث الهواء 
وإســتراتيجية  منهجيــة  يتطلــب  والــذي 
شــاملة، مشــيرا إلــى مســؤولية كل فــرد مــن 
المجتمــع وجميــع القطاعــات بتعزيــز دورهــا 
لمواجهــة هــذا التحــدي العالمــي الــذي يهــدد 

الجميع.
وأكــد الخطــوات التــي مــن الممكــن اتباعهــا 
الصعيــد  علــى  الهــواء  لتلــوث  للتصــدي 
الشخصي منها “استخدام وسائل النقل العام 
أو مشــاركة الســيارة أو ركــوب الدراجــة أو 
المشــي، وتقليل اســتهاك اللحوم ومنتجات 
انبعاثــات  خفــض  فــي  للمســاعدة  األلبــان 
الميثــان، وتوفيــر الطاقــة مــن خــال إطفــاء 
األنــوار واإللكترونيــات والمكيفــات في حال 
عدم استخدامها، واستخدام أنظمة التدفئة 
المنزلية عالية الكفاءة”، مضيفا “أن المجتمع 
المدني جهة فعالة خصوصا في نشــر الوعي 
الهــواء حيــث  تلــوث  عــن  المعرفــة  وزيــادة 
بإمــكان الحــراك المجتمعي حــث الحكومات 
على تطبيق القوانين والتشــريعات المتعلقة 

بملوثات الهواء”.
وعلــى هامش االحتفال أقيمت ورشــة فنية 
البيئــة  علــى  الحفــاظ  أهميــة  عــن  توعويــة 
وجــودة الهواء من عوامل التلوث المتعددة، 
بحضور 45 مشــاركا ممن سجلوا مسبقا عبر 

موقع هيئة الثقافة اإللكتروني.
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هـو رسـالتنـا
كلية العلوم االدارية والمالية

•    بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات االدارية
•     بكالوريوس العلوم في ا�دارة الدولية  

•     ماجستير إدارة االعمال
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كلية الهندسة
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مكانة طلبتنا 
المتفوقين 

لدى سمو 
رئيس الوزراء عادل عيسى المرزوق

Û  هــي فرصــة مباركــة ألن نجــدد التهانــي والدعــوات والتبريــكات إلــى البحريــن، ملًكا
وحكومًة وشعًبا، بفرحة عيد الفطر السعيد، ونضيف إليها التهاني لطلبتنا المتفوقين 
والناجحيــن وأوليــاء أمورهــم، وكذلــك إلى المســئولين فــي وزارة التربيــة والتعليم 
مــن معالــي الوزيــر إلى كبار مســئوليها، وهي تهنئــة موصولة إلى الهيئــات التعليمية 
واإلداريــة فــي كل المــدارس الحكوميــة والخاصــة، ونســأل هللا ســبحانه وتعالى أن 

يوفق أبناءنا؛ لتحقيق أعلى المراتب في تحصيلهم الدراسي في كل المراحل.
Û  جميلــة هــي تلك المشــاعر التي نقلتها الصحافة في لقاءاتها مــع المتفوقين، والذين

عبــر الكثيــرون منهــم عن أمنياتهم وتطلعاتهــم لخدمة بادهم، ونســتذكر هنا مكانة 
هــذه الفئــة مــن أبناء الوطن لدى صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، والذي يرى فيهم القاعدة األساسية 
لبنــاء مجتمــع متطــور، وهــم “النبتــة” التي ســنقطف ثمارها مســتقبًا عمــًا وإنجاًزا، 
وكلنــا نــدرك اهتمام الدولة بتطويــر التعليم الحكومي من خال البرامج والمبادرات 

الحكومية المعززة للمسيرة التعليمية.
Û  وفــي هــذا الســياق، فإن ســموه حين يؤكــد االهتمام بالثــروة البشــرية وتمكينها من

اســتخدام وســائل العلم والمعرفة، فهذا يشمل بناء أساسات المجتمع المتطور ومن 
هنــا نجد دعم ســموه وتشــجيعه للمتميزين في دراســتهم، واألهم مــن ذلك، وهو ما 
نريــد التأكيــد عليــه، هــو االســتمرار في تنفيــذ البرامج الكتشــاف إمكانــات وقدرات 
ومواهــب أبنائنــا المتفوقيــن، وتقديــم الدعم الــازم لهم وألوليــاء أمورهم خصوًصا 
علــى صعيــد تلبيــة رغبــات المتفوقيــن مــن خريجــي المرحلــة الثانويــة؛ الســتكمال 
دراســتهم الجامعيــة فــي تخصصــات مدروســة تحتاجهــا ســوق العمــل، لكــي نضمن 

مساهمتهم الفاعلة مستقبًا في تطوير بادهم بعلمهم وأفكارهم المتبكرة.
Û  لقــد تحققــت نتائــج طيبة في المســيرة التعليمية للعام الدراســي 2018/ 2019، كما

أعلــن وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد بن علــي النعيمي، وهذه من ثمــار اهتمام الدولة 
وتوجيهات سمو رئيس الوزراء رعاه هللا، سواء من خال المشاريع والبرامج التي 
قامت الوزارة بتنفيذها ضمن أولويات برنامج عمل الحكومية، أو ما أكدته التقارير 
الدوليــة مــن تفــوق لمملكــة البحريــن وتصنيفها ضمــن الــدول ذات التنمية البشــرية 
المرتفعــة، وكــم هو إنجاز مشــرف أن نعلم بأن عــدد المتفوقين في المرحلة الثانوية 
بلــغ فــي جميــع المســارات مــن الطلبــة الحاصليــن علــى تقديــر 95 % فما أكثــر للعام 
الدراسي 2018/2019م عدد 575 طالبا وطالبة، منهم 402 طالبة و173 طالًبا، فهذه 

هي النبتة التي وصفها سمو رئيس الوزراء، والتي سنقطف ثمارها مستقبًا.

الوزارات والمؤسسات تتفاعل مع مؤتمر مئوية التعليم
ــات ــي ــال ــع ــف ــس فـــي ال ــيـ ــدث رئـ ــح ــت ــم وزيـــــر الــنــفــط يـــشـــارك ك

فــي تنظيــم  المتخصصــة  “ميــد بوينــت”  أكــدت رئيــس مجلــس إدارة شــركة 
وإدارة الفعاليــات الشــيخة نــورة بنــت خليفــة آل خليفــة، وجــود تفاعــل كبيــر 
فــاق التوقعــات للوزارات والمؤسســات التي تمت دعوتها للمشــاركة في مؤتمر 
مئوية التعليم، تحت رعاية وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، بالتعاون مع 
منظمة “اليونيســيف”، وبمشــاركة وزراء ومســؤولين وعلماء ومفكرين بارزين 
مــن داخــل وخــارج البحريــن، خالل الفتــرة 11 و12 يونيو الجــاري، بفندق آرت 

روتانا بجزر أمواج.

اللجنــة  أن  نــورة  الشــيخة  وأضافــت 
دعــوات  وجهــت  للمؤتمــر  المنظمــة 
الــوزارات  مــن  العديــد  إلــى  المشــاركة 
حيــث  والمؤسســات،  والشــركات 
وجــدت منهم كل الترحيــب واالهتمام 
بالمشاركة في االحتفاء بهذه المناسبة 
للجهــود  اســتذكاًرا  المهمــة،  الوطنيــة 
الكبيــرة التــي بذلــت خــال المائــة عام 
مراحلــه،  بمختلــف  التعليــم  لتطويــر 
بدعم ومساندة صاحب الجالة الملك، 
مشيرًة إلى أن مشاركة عدد من الوزراء 
والمفكريــن  والعلمــاء  والمســؤولين 
والنخــب األكاديميــة والتربوية ســوف 
تثــري جلســات المؤتمــر وتحفــز انتــاج 
الرؤى واألفكار، بما يتماشى مع الرؤية 
تعزيــز  وجهــود   ،2030 االقتصاديــة 
كفاءة الشــباب البحرينــي من النواحي 

العلمية والمهنية.
والتعليــم  التربيــة  وزيــر  ويشــارك 
كمتحدث أساســي فــي المؤتمر، ليقدم 
التعليميــة  المســيرة  حــول  شــرًحا 
الكتاتيــب  بانتشــار  بــدًءا  الوطنيــة، 
والمــدارس األهليــة فــي القرن التاســع 
عشــر، ثــم انطاقــة التعليــم النظامــي 
بإنشــاء  مــرورًا  1919م،  العــام  فــي 
التعليــم الصناعي بعد اكتشــاف النفط، 
بزيــادة  والتوســع  االنتشــار  ومرحلــة 
عــدد المــدارس وتطويــر المناهــج بعــد 

التعليميــة  واإلنجــازات  االســتقال، 
فــي ظــل العهــد الزاهــر لجالــة الملــك، 
مــن حيــث تمكيــن المــرأة فــي المجــال 
التعليمي، وســد الفجوة بين الجنســين 
فــي التعليــم، وتشــجيع االســتثمار في 

التعليم العالي والتعليم الخاص.
كمــا يشــارك وزير النفط الشــيخ محمد 
بــن خليفــة آل خليفة، الذي ســيتحدث 
عن الدور الذي اضطلع به قطاع النفط 
في مسيرة التنمية منذ اكتشاف النفط 
كان  حيــث   ،1932 عــام  المملكــة  فــي 
لشــركة “بابكو” دورها في دعم مســيرة 
التعليم وتمكين المرأة، وقد تنامى هذا 
الــدور بعــد االســتقال، حيــث رصــدت 

الشــركة الموازنــات المطلوبــة البتعــاث 
الطلبة لدراسة العديد من التخصصات 

المتصلة بقطاع النفط والغاز.
بمشــاركة  نــورة  الشــيخة  وأشــادت 
فــي  رئيســي  كمتحــدث  النفــط  وزيــر 
أن  إلــى  منوهــة  المؤتمــر،  فعاليــات 
النفــط أحد المرتكزات األساســية التي 
ســاعدت علــى إنجــاز النهضــة العلميــة 
فــي البحريــن، ومــا يــزال هــذا القطــاع 
الحيــوي رافدا مهمــا لاقتصاد الوطني 
التنميــة،  لمســيرة  رئيســيا  ومحــركا 
مبديــة في الوقت نفســه بالــغ تقديرها 
وشــكرها للوزيــر والعامليــن معــه علــى 
مــا أبــدوه مــن دعــم ومســاندة للمؤتمر 

واستعداد للمشاركة فيه.
وطــوال  التعليــم  أن  إلــى  واشــارت 
المائــة عــام رفد ســوق العمــل بمختلف 
ســياق  فــي  الجنســين  مــن  الكفــاءات 
شــهدتها  التــي  الشــاملة  التنميــة 
الواضحــة  الــدالالت  ومــن  المملكــة، 
علــى ذلك تســابق الجامعــات والمعاهد 
والشــركات  المصرفيــة  والمؤسســات 
والمؤسسات التجارية والخدمية على 
المشــاركة فيه ودعمه، حيث تســابقت 
“تمكيــن”  أبرزهــا  مؤسســات  عــدة 
و”بتلكــو” وكذلــك مؤسســات تعليميــة 
وتدريبية، وكذلك مؤسســات مصرفية 

ومالية.

شعار مئوية التعليم الشيخة نورة بنت خليفة

المنامة - “ميد بوينت” 



أكدت أمانة العاصمة أنها تنفذ خطة متكاملة لتلبية متطلبات الســوق المركزية؛ 
سعيا منها لتطويرها وتهيئتها لمواكبة احتياجات المستهلكين والزوار عن طريق 
توفيــر المقومــات الرئيســة والضرورية مــن أعمال تطويرية ستســاهم في تعزيز 

مكانة السوق الممتدة إلى الدول المجاورة الشقيقة.

العاصمــة  العــام ألمانــة  المديــر  وذكــرت 
باشــرت  األمانــة  أن  حميــدان  شــوقية 
بتنفيذ أعمال صيانة المكيفات المركزية 
بشــكٍل عاجــل، اســتجابة لشــكاوى تجار 
عــدم  بشــأن  المركزيــة  المنامــة  ســوق 
كفاءة مســتوى التبريد لمكيفات الهواء، 
والمتمثلــة بمكيفــات هــواء ســوق اللحم 
وســوق الســمك ومجمع اللولــو التجاري، 
إذ تــم البــدء بأعمــال الصيانــة للمكيفات 
المركزيــة بتوفيــر قطــع الغيــار الالزمــة، 
وبلغت نســبة إنجاز العمل بنســبة 80 % 
في سوق اللحم والسمك وبنسبة 50 % 

في مجمع اللولو التجاري.
وأوضحــت حميــدان أن معظــم مكيفات 
المنامــة  ســوق  مرافــق  فــي  الهــواء 
المركزيــة تعمــل حاليــا بكفــاءة عالية، إذ 
بأعمــال  متخصصــة  شــركة  تعييــن  تــم 

التكييــف للحصــول على أفضــل عمليات 
مــع  األعطــال  عــن  والكشــف  الصيانــة 
الكشــف الــدوري وللقيام بمتابعــة العمل، 
مــع فريق صيانة متكامل بأحدث أدوات 
وتقنيــات الصيانــة وتعمــل على مدار 24 

ساعة.
العاصمــة  أمانــة  حــرص  إلــى  وأشــارت 
ســوق  تجــار  مــع  الشــراكة  تعزيــز  علــى 
جميــع  ومناقشــة  المركزيــة  المنامــة 
الصيانــة  بأعمــال  المتعلقــة  المعوقــات 
أن  مبينــة  معالجتهــا،  وســبل  والتنظيــم 
األمانة تســعى بشــكل مســتمر إلى تلبية 
متطلبــات ســوق المنامــة المركزيــة مــن 
منطلــق حرصها علــى تطويرها وتهيئتها 
لمواكبة احتياجات التجار والمستهلكين 
ومرتاديهــا، إذ بــدأت في تنفيذ مشــروع 
الصيانــة الشــاملة لســوق اللحــم وســوق 

شــهر  المركــزي  المنامــة  بســوق  الســمك 
ألــف دينــار،   253 ينايــر الماضــي بكلفــة 
وسيســتغرق العمــل علــى المشــروع 12 

شهرا.
وتابعت أن تطوير وتأهيل سوق المنامة 
أوضاعهــا  تعديــل  خــالل  مــن  المركزيــة 
تجارهــا  خدمــة  فــي  يصــب  ومرافقهــا 
ومرتاديهــا؛ تفعيــال لدورهــا الحيــوي في 
تنشــيط الحركــة التجاريــة، خصوصا أن 

الســوق تقع في قلب العاصمة، موضحة 
الحكومــة  توجيهــات  يترجــم  ذلــك  أن 
فــي تطويــر أوضاع األســواق العامة في 
البحريــن؛ نظــرا لدورهــا التجــاري البــارز 

في تعزيز االقتصاد الوطني.
علــى  يقــوم  المشــروع  أن  وأضافــت 
الحفــاظ علــى  مراحــل عــدة؛ مــن أجــل 
حركة بيع األســماك واللحوم دون إلحاق 
الضــرر علــى تجــار الســوق المركزيــة، إذ 
اســتبدال  المشــروع  مراحــل  تتضمــن 
المغطــاة  الخرســانية  المنضــدات  جميــع 
بالســيراميك فــي ســوق اللحــم بحســب 
وزارة  لــدى  المعتمــدة  المواصفــات 

الصحة.
وتابعــت أن المشــروع يشــمل اســتبدال 
الصباغــة  مــع  األرضيــات  ســيراميك 
الداخليــة للجــدران واســتبدال مصابيح 
فــي  تســاهم  إضــاءة  وتوفيــر  اإلضــاءة 
الكهربــاء ذات جــودة  اســتهالك  خفــض 
مشــيدة  الكهربــاء،  تقويــة  مــع  عاليــة 
بجهــود شــؤون األشــغال متمثلــة بــإدارة 
صيانة المباني لإلشراف على المشروع.

05 local@albiladpress.com

شوقية حميدان

أهالي الجسرة يشيدون بتوجيهات سمو رئيس الوزراء
ــان ــك ــس ــدد ال ــ ــد عـ ــ ــزاي ــ ــع ت ــ ــب م ــاس ــن ــت ــد ت ــج ــس ــم تـــوســـعـــة ال

عبر النائب عبدهللا الدوســري، والعضو البلدي محمد الدوســري وأهالي منطقة الجسرة عن 
خالــص شــكرهم وامتنانهــم لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة بإعادة بناء وتوسعة جامع الجسرة وبالحجم الذي يتناسب مع العدد 

المتزايد ألهالي المنطقة؛ الستيعاب أكبر عدد من المصلين.

صاحــب  أن  البلــدي  والعضــو  النائــب  وبيــن 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء حريــص كل 
الحــرص علــى تلبيــة متطلبــات المواطنيــن، 
جامــع  بنــاء  بإعــادة  ســموه  توجيهــات  ومــا 
الجســرة وتطويره باعتماد المعايير الحديثة 
والتصاميم اإلســالمية إال تأكيــد للدعم الذي 
لــدن  مــن  البحريــن  مناطــق  مختلــف  تلقــاه 

سموه.

وأشــاروا إلى أن هذه التوجيهات جاءت في 
الوقــت الــذي تحتــاج فيــه منطقــة الجســرة 
بنائــه  وإعــادة  الحالــي  الجامــع  لتوســعة 
بالشــكل الــذي يســتوعب فيــه أكبــر عــدد من 
المصليــن، مشــيدين باألمــر الكريــم لصاحــب 
قــدم  كمــا  الــوزراء،  رئيــس  الملكــي  الســمو 
أهالــي منطقــة الجســرة شــكرهم وامتنانهــم 

محمد الدوسريعبدالله الدوسريلتوجيهات سموه.

ما بعد اإلسالموية 
وجماعات اإلسالم 
د. باقر النجارالسياسي العربية

Û  علــى مــدى عقديــن أو ثالثة عقود ماضية برزت في أوســاط المعنيين بدراســة الحركات
اإلســالموية فــي المنطقــة العربيــة والعالم اإلســالمي اتجــاه للبحث في التحــوالت التي 

يمكن أن تحدث في أوساط الجماعات اإلسالموية قبل وبعد وصولهم للسلطة. 
Û  ولقد ذهب الباحثان الفرنسيان أوليفييه كاريه وأوليفييه روا إلى أن إخفاقات جماعات

اإلســالم السياســي فــي تقديــم حلول للمشــكالت القائمة فــي المحيط الــذي يعملون من 
خاللــه قــد دفعهمــا للقــول إن الجماعــات اإلســالموية حتــى تتجــاوز مقوالتهــا التقليدية 
فإنها بحاجة للبحث في سبل لفصل الديني عن السياسي في الخطاب والممارسة، وإن 
هــذا الفصــل ضــرورة النتقالها ألنمــاط جديدة من التفكير، والعمل السياســي يعتمد على 
منطقيــات العلــم ومفاهيم العصر القائمة علــى الديمقراطية والعدالة والتعددية وحقوق 
اإلنســان والمواطنة، وهو المدخل الذي حاول عالم االجتماع إيراني األصل آصف بيات 

مقاربته في مؤلفه الموسوم “بما بعد اإلسالموية”. 
Û  وهــي مقاربــة قــد أخفقــت فــي جانــب مســاواة قــدرة جــل هــذه الجماعات علــى إحداث

التحــول فــي جانــب وفــي الجانــب اآلخــر ســلطت االنتبــاه إلــى بعــض هــذه التنظيمــات 
ألســبابها الذاتيــة وأخــرى متعلقــة بالســياق الذي تعمل فيــه هذه التنظيمــات قد أحدثت 
بالفعــل قــدرا مهمــا مــن التحــول في عمليــة فصل الديني عــن السياســي، إال أنه فصل لم 
يقارب بعد كثيرا حالة األحزاب المســيحية الديمقراطية أو المســيحية االشــتراكية في 

أوربا وبعض دول أميركا الالتينية.
Û  وإذا ما كانت اإلسالموية تعني تعبئة الدين في المشروع السياسي الساعي إلى تأسيس

الدولــة الدينيــة كمــا هي قائمة في المشــروع اإليراني ومشــاريع الجماعات الســلفية كما 
عنــد طالبــان وفصائــل دولــة الخالفة في العــراق وبالد الشــام ومناطق أخرى مــن العالم 
اإلســالمي. وكما هي مطروحة في كل أدبيات جماعات اإلســالم السياســي في المنطقة 

العربية واإلسالمية. 
Û  إنهــا دولــة تحكم بالشــريعة وتفــرض قوانينهــا العقائدية القائمة في جلها على تفســيرها

أو تفســير مرجعياتهــا للديــن. ويقــدم نموذج “الدولة اإلســالمية في العراق وبالد الشــام 
)داعش( الحالة األكثر تطرفا من حاالت الدولة اإلسالمية التي تتحكم في إدارتها ونسق 
حكمهــا مقــوالت ورؤى قيــل جلهــا ولربمــا كلهــا قبــل أكثــر مــن 500 عــام ولربمــا أكثر من 
ذلــك بقليــل أو كثيــر. أي أنهــا مقوالت قد جاءت في جلها قبل الثــورة الصناعية والثورة 

التكنولوجية والثورة الرقمية التي جاءت على العالم قبل أكثر من قرنين من الزمان. 
Û  بالمقابــل فــإن مــا بعــد اإلســالموية قد تعنــي محاولة إلعادة بنــاء أطر ومفاهيــم جديدة

في المجاالت الفكرية واالجتماعية والسياسية ولربما الدينية متجاوزة في ذلك الحالة 
اإلسالموية األولى. فهي بهذا ليست علمانية أو ليبرالية وإنما هي إطار يحاول أن يدمج 
جــل المفاهيــم الحديثة بقضايا الدين واإليمان. فقبــول بعضهم مثال بالدولة المدنية هو 
قبــول مشــروط بإيمانهــا. وهــي دولة قد يخــف فيها دور الدين إال أنه ال يتالشــى، بمعنى 
أن هنــاك قــدرا من الفصل بين الديني والسياســي إال أنــه ليس بالفصل القاطع. إنها وكما 
يقول بيات في الوقت الذي يكون فيه الدين مرتبطا بمؤسساته كما الحالة اإلسالموية، 
إال أنهــا قــد تمثــل ببعض األســس العلمانيــة أو الليبراليــة كالتحرر من التزمــت والقطيعة 
مع احتكار الحقيقة الدينية والحريات الدينية وحضور للدين في المجال العام وأهمية 
قضايــا الحقــوق والدولــة المدنيــة، أي أنهــا محاولــة لتأكيــد الحقــوق مقابــل الواجبــات 
والتعدديــة مقابــل التســلطية والتاريخيــة مقابــل النصــوص الثابتــة والمســتقبل مقابــل 
الماضــي )انظــر middle-east-online.com / /:https، وأصــف بيات، ما بعد االســالموية، 
دار جــدال، بيــروت، 2016، وباقــر النجــار، الحــركات الدبنبة في الخليــج العربي، الطبعة 

الثانية، دار الساقي، بيروت، 2019(. 
Û  إنها حالة قد دخلتها بعض األحزاب اإلسالموية في تركيا وتحديا حزب العدالة والتنمية

الحاكم وبدرجة أدنى بعض األحزاب المغاربية كحزب العدالة والتنمية المغربي وحزب 
النهضــة التونســي التــي تبــدو خطواتــه األخيــرة فــي محاولة إيقــاع القطيعة مــع الحالة 
اإلسالموية تصب في هذا االتجاه، إال أن خطوات أحزاب اإلسالم السياسي المشارقية 
فــي هــذا االتجــاه فــي مصــر وبــالد الشــام والخليــج العربــي تبقــى محــدودة إن لــم تكن 
خجولــة، إذ يبقــى الديــن متحكما فــي المقوالت والــرؤى والمواقف التــي يطرحونها، بل 
ويتصــدر قيــادة بعضهــا رجال دين بكل ما يحمله الدين من رمزيــة قوية في مجتمعاتنا 
العربية واإلسالمية. أعتقد أن قدرة التنظيم األم في مصر )جماعة اإلخوان المسلمين(، 
ولكونــه التنظيــم اإلســالموي األكبــر واألقــوى فــي المنطقــة العربيــة، علــى إحــداث هذه 
التحــول أو مقاربتــه ســيدفع جــل التنظيمــات األخرى فــي المنطقة العربيــة على إحداث 
ذلك، إال أن أيا من ذلك لم يحدث كثيرا، بل إنا بتنا نلحظ تراجعا في مواقفه من مسألة 
فصــل الدينــي عــن السياســي ألســباب موضوعيــة يمــر بهــا التنظيــم أو ألســباب متعلقــة 

بالسياق الفكري الذي يحكم التنظيم أو القائمين عليه..
Û  هــذه القضايــا وغيرهــا ســتكون محــور النقــاش والتســاؤل فــي كتابنــا الجديــد - القديــم

“الحركات الدينية المعاصرة في الخليج العربي”، والذي ســيصدر قريبا عن دار الســاقي 
في بيروت.

األحد
9 يونيو 2019 
6 شوال 1440

إنجاز 70 % من تطوير مجمع 216 بحالة بوماهر
الـــــــــــوزراء ــس  ــ ــيـ ــ ــو رئـ ــ ــم ــ ــات س ــ ــه ــ ــي ــ ــوج ــ ــى ت ــ ــل ــ ــاء ع ــ ــنـ ــ  بـ

بنــاًء علــى توجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة بشــأن إعــادة تأهيــل المناطــق القديمــة فــي المــدن والقــرى، 
باشــرت وزارة األشــغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ مشروع 

تطوير مجمع 216 في حالة بوماهر بمحافظة المحرق.

وصيانــة  مشــاريع  إدارة  مديــر  وذكــر 
أن  علــوي  بــدر  بالــوزارة ســيد  الطــرق 
نســبة إنجــاز األعمــال اإلنشــائية حالًيــا 
في المشــروع وصلــت إلى نحو 70 %، 
من إنشاء شبكة تصريف مياه األمطار 

ووضع الطوب للطرق والممرات.
تتــم  المشــروع  أعمــال  أن  وأضــاف 
إعــادة  وتشــمل  كيلومتــر   6.5 بطــول 
بناء البنية التحتية للطرق، والشــوارع 
بإزالــة طبقــات الرصــف القديمة ومواد 

الدفــن غيــر الصالحة وأعمال التســوية 
وحمايــة  البحــري،  بالرمــل  الترابيــة 
مــن  الشــارع  الخدمــات تحــت  أجهــزة 

كهرباء، ماء وهاتف.
وتابع علوي أن المشروع يتضمن أعمال 
تحســين طريــق اللؤلــؤ كمنطقــة جذب 
ســياحي، وهــو الميــزة الخاصــة التــي 
تــم اقتراحهــا مــن قبــل هيئــة البحرين 
للثقافــة واآلثــار ويتــم تنفيذهــا ضمــن 
أعمــال المشــروع، إذ يتــم حاليا تطوير 

الطريــق بنوعيــة متميــزة مــن الطــوب 
وتركيــب إضاءة خاصة؛ ليكون مســاًرا 
مميــًزا للمشــاة مــن المقيمين والســياح 
للتعــرف علــى المســار التاريخــي لصيد 

اللؤلؤ في البحرين.
تنظيــم  المشــروع  يتضمــن  كذلــك 
التقاطعات بين الطرق الداخلية لتوفير 
السالمة المرورية لمستخدمي المنطقة 
لالســتخدام  أرضيــة  قنــوات  ووضــع 
الحالي والمســتقبلي ألجهزة الخدمات 
وإنشــاء شــبكة لتصريف ميــاه األمطار 
فــي األماكــن المنخفضــة، ووضع طبقة 
الدفــان فئــة “أ” وأعمال التبليــط وبناء 
أرصفــة للمشــاة وتطويــر شــبكة اإلنارة 

في منطقة المشــروع ووضع اإلشارات 
التــي  األرضيــة  والخطــوط  المروريــة 
مــا  المروريــة،  الحركــة  اتجــاه  تبيــن 
ينعكــس على تنظيــم الحركة المرورية 
وتعزيــز الســالمة المرورية فــي الطرق 

الداخلية.
يذكر أنه تمت ترســية مشــروع تطوير 
حالــة بــو ماهــر مجمــع 216 مــن قبــل 
مجلــس المناقصــات والمزايــدات على 
شــركة عبدالكريم الجهرمي للمقاوالت 
العمــل  وبــدأ  دينــار   1,299,941 بمبلــغ 
ومــن   2018 يوليــو  منــذ  بالمشــروع 
المؤمــل االنتهــاء مــن األعمــال بنهايــة 

سبتمبر 2019.

تطوير شوارع حالة بو ماهر

المنامة - وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني

أمانة العاصمة: مكيفات “المركزي” تعمل بكفاءة عالية
الساعة ــدار  م على  يعمل  التقنيات  بــأحــدث  ــزود  م صيانة  فريق 

المنامة - أمانة العاصمة

محرر الشؤون المحلية



أعلنــت رئيســة جمعيــة حمايــة الحيــوان والبيئــة الشــيخة مــروة بنــت عبــد الرحمن آل 
خليفة، عن إطالق أول حملة وبرنامج إلخصاء الكالب الضالة في البحرين والمنطقة، 
أمــس األول، بحضــور الســفير األميركي جاســتين ســيبيريل وحرمه والســفير األلماني 
كاي بوكمــان، والســفير التونســي ســليم الغريانــي وحرمــه وعــدد مــن الســفراء العــرب 
واألجانــب ونــواب ومســؤولين، الفتــة إلــى أن الحملــة الثانيــة ستســتغرق أســبوعين 

وتستهدف إخصاء من 250 - 300 كلب ضال.

شــكرها  جــل  عــن  مــروة  الشــيخة  وأعربــت 
وتقديرها لما قدمه مكتب النائب األول لرئيس 
الــوزراء مــن دعــم ســخي ومتواصــل  مجلــس 
إلنجاح هذه الحملة، والتي تنطلق في تجربتها 
والمنطقــة،  البحريــن  مســتوى  علــى  األولــى 
األميركــي  الســفيرين  إلــى  شــكرها  موصلــة 
واأللماني وجميع الســفراء والجهات الحكومية 
واألهليــة الداعميــن للحملة الذيــن كان لهم أبلغ 

األثر في تحقيق هدف الحملة. 
وأشارت الشيخة مروة بنت عبدالرحمن إلى أن 
الفريق الطبي يتكون من 12 طبيبا متطوعا من 
جميــع أنحاء العالم، مؤكدة أن زيارة الفريق لن 
تقتصر على عملية اإلخصاء فقط وإنما سيقوم 
الفريق بتدريب األطباء البيطريين البحرينيين 

لالستفادة من خبرات الوفد الزائر.
كمــا ســيتم فتــح بــاب التطــوع لبقيــة األطبــاء 
فــي  الراغبــة  الــدول  ومختلــف  البحريــن  مــن 
االنضمــام إلى البرنامج الرائد، مبينة أن الحملة 
فــي نســختها األولــى اســتمرت 4 أيــام متتاليــة 

واستهدفت 100 كلب ضال.
الحيــوان  حمايــة  جمعيــة  رئيســة  وأوضحــت 
والبيئــة أن البرنامــج سيســتمر لمــدة أســبوعين 
وأنــه  المملكــة،  محافظــة  جميــع  ويســتهدف 
ومؤسســي  حكومــي  بدعــم  حظــي  برنامــج 
مشــترك وبالتعــاون مــع عيــادة “تيلــز” البيطرية 

الحيوانيــة  الثــروة  إدارة  مــن  مــع  وبترخيــص 
وبالتعاون مع وزارة األشغال وشؤون البلديات 
العمرانــي، مبينــة أن الحملــة انطلقــت بســواعد 
بحرينيــة وعالميــة مــن خــالل متطوعيــن مــن 
األطبــاء والطلبة مــن جامعة كورنيل األميركية 

ومن أستراليا، وزامبيا، إيرلندا والبحرين.
وأضافــت الشــيخة مــروة بنــت عبدالرحمــن أن 
برنامــج إخصــاء الكالب هــو الطريقــة الوحيدة 
طاقــم  بوجــود  الضالــة  الــكالب  مشــكلة  لحــل 
كبيــر يعمل بطريقة أســرع مــن عملية اإلنجاب؛ 
لتحقيــق توازن بين عمليــة اإلخصاء واإلنجاب 
للســيطرة على األعداد، حتى نتسبب في كارثة 
بيئيــة عــن طريــق تجميــع الــكالب الضالــة فــي 
منطقة واحدة كالذي يحدث في منطقة عسكر 
فطريــة  حيــاة  توافــر  مــن  الرغــم  فعلــى  اآلن، 
الســكان،  بوجــود  أنــه  إال  بالمنطقــة،  طبيعيــة 
وســكان المناطــق المجــاورة كالرفــاع، ال يمكــن 
أن يكــون الحــل تدمير منطقة متكاملة بتجميع 
الــكالب الضالــة بها ما يتســبب فــي كارثة بيئية 
خطيــرة، متطلعة إلى أن يحفــز البرنامج وزارة 
متكاملــة  توعيــة  لعمــل  والمواطنيــن  البلديــة 
وبرنامــج ممكــن ال يضــر البيئــة، ويتعايش معه 
الســكان. وأردفــت “عنــد إخصــاء الكلــب الضال 
ال تطــول مــدة حياتــه أكثــر مــن 5 ســنوات فــي 
الدوليــة  القوانيــن  نكســر  ال  وبذلــك  الشــارع، 

لحقــوق الحيوان، وتظهــر البحرين كما هي في 
صورتها الشــفافة التي يعرفها العالم كله راعية 
أيضــا لحقــوق الحيوان، وهو ما أوصى به ديننا 
اإلسالمي الحنيف”، مؤكدة أن الرفق بالحيوان 
تبديــل  إلــى  داعيــة  التحضــر،  أركان  أحــد  هــو 
العديــد مــن القوانيــن القديمة في هــذا الجانب 

مثل االستيراد والتصدير وغيرها.
وذكــرت الشــيخة مــروة أن الجمعية تناقش مع 
البلديــة ورئاســة الــوزراء العديــد مــن القضايــا 

تربيــة  منــع  ومنهــا  الجانــب،  هــذا  فــي  المهمــة 
وزارة  مــن  رخصــة  دون  وبيعهــا  الحيوانــات 
رقابــة  وجــود  وضــرورة  والتجــارة،  الصناعــة 
ومتابعــة أكثــر؛ ألن كثيــرا مــن الــكالب الضالــة 
تــدرج تحت األنواع البوليســية، و “البيت بول” 
التــي تســتخدم فــي مصارعــة الــكالب، وكثيــر 
األهالــي  منهــا  “يتملــل”  الصغيــرة  الــكالب  مــن 
رقابــة  وجــود  فمــع  الشــوارع،  فــي  ويطلقوهــا 

ستختفي كل هذه األنواع.

وقالــت الشــيخة مــروة “كلنــا أمــل فــي تواصــل 
دعــم مكتــب النائب األول الــذي دعمنا بالدرجة 
األولى في جميع المشاريع البيئية، فكانت أولى 
المبــادرات منهم، ومن البلديــة التي دعمتنا في 
التراخيــص، ونأمل باســتمرار هذا التواصل من 
أجــل األفــراد المتطوعيــن فــي البحريــن، الذين 
يريــدون خدمــة الوطن. يجب علينــا إعطاؤهم 
فرصــة ودعمهــم، ما سيســاهم في خلــق تعاون 
شــفاف بيــن المتطوعين والبلديــة، فمن أهداف 

المؤسســة جمع جميع المشــكالت البيئة، كما إن 
لدينــا مســتقبال برامج لحماية الحيــاة البحرية، 
لذلــك نأمــل مزيــدا مــن الدعــم”، مؤكــدة “نعمــل 
على اســتصدار قوانيــن صارمة للمحافظة على 
جزيــرة البحرين، فالمالديف لديهم قوانين جدا 
صارمــة فــي دخــول الحيــوان كونهــا مجموعــة 
جــزر مســاحتها صغيــرة، لذلــك علينــا أن تتعلــم 
مــن الــدول المتقدمــة التــي تواجــه المشــكالت 

نفسها”.

الشيخة مروة بنت عبدالرحمن أطلقت الحملة بحضور عدد من السفراء والمسؤولين

الشيخة مروة تطلق أكبر حملة لـ “إخصاء” الكالب الضالة
بمشـــاركة ســـفراء أجانـــب وعـــرب... وتســـتغرق أســـبوعين وتســـتهدف 300 كلـــب

مــن جانبــه، أعــرب   عــن ســعادته للمشــاركة فــي الحملة 
المجتمعيــة البيئيــة الهادفة التي تقودها الشــيخة مروة 
بنــت عبدالرحمــن، مشــيرا إلى أن مشــاركته فــي الحملة 
تأتي من حرصه على الحضور في الفعاليات المؤسسية 

واألهلية التي تنظم في البحرين.
أميركــي  طبــي  فريــق  لمشــاركة  ســعادته  عــن  وأعــرب 
مــن جامعــة كورنيــل  البيطــري  الطــب  فــي  متخصــص 
جديــدة  انطالقــة  تمثــل  الحملــة  أن  مؤكــدا  العريقــة، 

الرفــق  إطــار  فــي  البحريــن  فــي  الجديــدة  للشــراكة 
هامــش  علــى  “البــالد”  لـــ  تصريحــات  وفــي  بالحيــوان. 
حضــوره وحرمــه فــي الحملــة، أبــدى الســفير األميركــي 
ســعادته بمشــاركة الســفارة ودعمها للحملة، مشــيرا إلى 

ترحيب سفارة الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة 
التــي  للتقــدم  تؤســس  فعاليــات  أي  بحضــور  البحريــن 
تســجله البحرين في مختلف المجاالت، معتبرا أن هذه 

التجربة غير مسبوقة على مستوى الخليج والمنطقة.

وأكد السفير أن وجود فريق أميركي من األطباء وطلبة 
الطــب البيطــري مــن المتطوعيــن مــن أميركا للمشــاركة 
فــي الحملــة يفتــح للجانبيــن مجاالت أوســع فــي تبادل 

الخبرات وبرامج التدريب والتعليم في هذا الجانب.

السفير األميركي لـ “^”: تجربة غير مسبوقة على مستوى البحرين والمنطقة

06local@albiladpress.com
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بدور المالكي من الرفاع

“اإلخصاء” 
الطريقة الوحيدة 

لحل مشكلة 
الكالب الضالة

مطالبة برقابة 
أشد على تربية 

الحيوانات وبيعها 
دون رخصة

تدريب األطباء 
البيطريين البحرينيين 

لالستفادة من 
خبرات الوفد

الحملة األولى 
استمرت 4 أيام 

واستهدفت 
100 كلب ضال



برعايــة ســفيرة جمهوريــة فرنســا لــدى مملكــة البحرين سيســيل لونجيه، نّظمــت شــركة “إســتراتيجي آرت” البحرينّية، غــداًء خيريًا 
بحضــور دبلوماســي وإعالمــي فــي فنــدق الخليــج أمــس عاد ريعه لشــراء عربــة خاصة يشــارك فيهــا ذوو االحتياجــات الخاصة في 

السباقات الرياضّية سُتهدى من قبل الشركة للمدرسة الفرنسية في البحرين.

المناســبة  بهــذه  آرت”  “إســتراتيجي  وأّكــدت 
وبأحّقيــة  جهــة،  مــن  الخيــري  العمــل  أهميــة 
األشــخاص من ذوي االحتياجات الخاصة إلى 
االهتمام من جهة أخرى، وهذا ما جعل الشركة 
بمســاهمة  تفّكــر  الكريــم  رمضــان  شــهر  فــي 
معنوّيــة ومادّيــة ألشــخاص يحــق لهــم العيش 
في مجتمٍع يحفظ لهم حّقهم ويســاعدهم في 
تحقيــق أحالمهــم، وسُتســتخدم هــذه العربــة 
الخاصــة، والتي هي ثمــرة الغداء الخيري، من 
قبل أشــخاٍص لم يشــاركوا قبالً في مســابقات 
المطلوبــة  األجهــزة  وجــود  لعــدم  رياضّيــة 

فــي البحريــن، وذلــك عبــر مشــاركة المدرســة 
الفرنســّية والجهــات المعنيــة بهــذا النــوع مــن 

المسابقات الرياضّية.
كلمتهــا  فــي  الفرنســية  الســفيرة  وأعربــت 
التــي  عــن ســعادتها برعايــة هــذه االحتفاليــة 
تعكــس غنــى التعاون البحريني الفرنســي، كما 
شــكرت كل القائميــن على الفعاليــة وبالتحديد 
الشــركة المنظمــة وجميع الداعميــن، وتوقفت 
عنــد أهميــة أن تكــون العربــة الخاصــة متاحــة 
المعنيــة  الخاصــة والعامــة  الجهــات  لمختلــف 
فــي البحرين، متمنية أن تكــون الفعالية بداية 

االحتياجــات  ذوي  لفئــة  الدعــم  مــن  لمزيــد 
الخاصــة. مــن جانبهــا، شــددت رئيــس جمعيــة 
الصحافييــن البحرينّيــة عهديــة أحمــد، أثنــاء 
العمــل  دعــم  أهميــة  علــى  الحفــل  حضورهــا 
الخيــري وتغطيتــه إعالميا لمــا فيه من ترويج 
وبــذوي  باإلنســان  متعلقــة  لقضايــا  ودعــم 
الغــداء  الخاصــة، متوقفــًة عنــد  االحتياجــات 
الخيــري إلســهامه في مشــاركة شــريحة مهمة 
مــن المجتمع بالنشــاط الرياضــي الذي يؤهلهم 

للمشاركات العالمية.
وشــكرت شــركة “إســتراتيجي آرت” الســفيرة 

لونجيــه علــى رعايتهــا الغــداء الخيــري والذي 
يعّبــر عــن إيمانهــا بالعمــل الخيــري واالهتمــام 
بأصحــاب الحاجــات الخاصــة فــي مجتمعنــا، 

الخليــج  فنــدق  آرت”  “إســتراتيجي  وشــكرت 
الــذي دعــم الفعاليــة وســاهم بشــكل فعلّي في 
إنجاحهــا، والمدرســة الفرنســية التي تســتقبل 

الذيــن  خدمــة  فــي  الحقــًا  وتضعهــا  العربــة 
الرياضّيــة  الســباقات  أثنــاء  إليهــا  يحتاجــون 

الالحقة.
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قرينة العاهل ترعى حفل تخريج مدرسة الشيخة حصة للبنات
تحــت رعايــة قرينة عاهــل البالد رئيســة المجلس 
األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة  للمــرأة  األعلــى 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة، أقامت مدرســة 
الشــيخة حصة للبنات حفــل تخريج الفوج الثاني 
عشــر مــن طالبــات حملــة الشــهادة الثانويــة للعــام 

.2019
وأنابت صاحبة الســمو الملكي قرينة العاهل ســمو 
الشــيخة حصــة بنــت خليفــة آل خليفــة فــي هــذا 
الحفــل، إذ قامــت ســموها بتوزيع الشــهادات على 
الطالبات الخريجات، وعددهن 34 طالبة، بحضور 
عــدد مــن كبــار الضيــوف مــن المســؤولين وأولياء 

األمور والهيئتين اإلدارية والتعليمية بالمدرسة.
ســمو  باركــت  بالمناســبة،  لهــا  تصريــح  وفــي 
الشــيخة حصــة بنت خليفــة آل خليفة للخريجات 
النتائــج الطيبــة والمثمــرة التــي حققتهــا الطالبات 
الخريجــات بعدمــا تفانين في الدراســة واالجتهاد 
علــى مدى ســنوات، متمنيــًة لهــن كل التوفيق في 

مواصلة تعليمهن وعطائهن. 
كمــا أشــادت ســموها بما تحققه مدرســة الشــيخة 
حصــة للبنــات من جهــود واضحة لتنفيذ رســالتها 
الرامية إلى تنمية مهارات القيادة والتفكير الناقد 
والتعلم مدى الحياة لدى جميع الطالبات في بيئة 
مدرســية آمنــة وصحيــة، باالســتناد إلــى العديــد 
مــن البرامــج التربويــة العالمية وبالتمســك بالقيم 
بنــاء  خــالل  مــن  واإلســالمية،  العربيــة  والهويــة 
شــراكة بيــن الطالبــات وأولياء األمور والمدرســة؛ 
بهــدف تفعيــل طاقــات الطالبــات بوصفهــن أفرادا 

فاعلين ومؤثرين في تنمية وطنهن.
مــن جانبــه، أعــرب رئيــس مجلــس اإلدارة الشــيخ 
الشــكر  عــن جزيــل  آل خليفــة  أحمــد  بــن  محمــد 
واالمتنان لصاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة 
بنــت إبراهيم آل خليفة على تفضلها برعاية حفل 
التخرج السنوي، مشيدا في الوقت ذاته بتشريف 
خليفــة  آل  خليفــة  بنــت  حصــة  الشــيخة  ســمو 
بحضورها ومشاركتها للخريجات فرحة إنجازهن 
الدراســي، كمــا أثنــى رئيــس مجلــس اإلدارة علــى 
التــي حققتهــا  والتربويــة  األكاديميــة  اإلنجــازات 
المدرســة علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة 

والدولية.
والكلمــات  الخطابــات  مــن  عــدد  الحفــل  وتخلــل 
العديــد  حملــت  والخريجــات  الشــرف  لضيــوف 
مــن االنطباعــات والرســائل التشــجيعية التــي من 
شــأنها أن تحفز الطالبات على مواصلة مســيرتهن 

التعليمية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

زار األمين العام للمؤسســة الخيرية الملكية مصطفى الســيد أكاديمية األطفال بالحنينية حيث كان في اســتقباله 
مدير المدرسة جريج ماكدونالد.

ماكدونالــد  قــدم  الزيــارة  وخــالل 
عرضــا تعريفيــا بأهــداف األكاديمية 
ومــا تقدمــه مــن خدمــات وبرامــج 
مــن  للطــالب  متخصصــة  دراســية 
تلتهــا  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 

جولة في مرافق األكاديمية.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد بجهود 
القائميــن على األكاديمية في رعاية 
الطــالب مــن فئــة صعوبــات التعلــم 
وما تقوم به األكاديمية من خدمات 
تعليميــة متميــزة، معربًا عن إعجابه 
بمــا شــاهده مــن اهتمــام بهــذه الفئة 

الهامة من المجتمع.
وأكــد أن أكاديميــة األطفــال تعكس 
مــا توليه مملكتنا الغالية من اهتمام 

والبرامــج  الخطــط  لتوفيــر  كبيــر 
والخدمات الالزمة والضرورية لفئة 
حقوقهــم،  وضمــان  اإلعاقــة،  ذوي 
وزيادة الوعي المجتمعي بإدماجهم 
فــي مجــاالت الحيــاة كافــة، وتأكيد 
بنــاء  فــي  المشــاركة  فــي  حقهــم 

المجتمع.
كمــا أشــاد بمجلــس أمنــاء أكاديمية 
األطفــال برئاســة الشــيخ حمــد بــن 
جهــود  مثمنــًا  خليفــة  آل  إبراهيــم 
الشــيخة منــى خالد حمد الدوســري 
والهيئــة التعليميــة واإلداريــة التــي 
تعمــل بشــكل حثيــث علــى االرتقاء 
والتربويــة  التعليميــة  بالمخرجــات 
لألكاديميــة لمــا فيه صالــح األطفال 

من ذوي اإلعاقة.
ماكدونالــد  تقــدم  ناحيتــه،  ومــن 
علــى  الســيد  إلــى  الشــكر  بخالــص 
الزيــارة الكريمــة ومــا عبــر عنــه مــن 
إشــادة وإعجــاب بعمــل األكاديميــة 
مبينــًا بــأن أكاديميــة األطفــال هــي 
أول مدرســة خاصــة لفئــة صعوبات 
التعلــم فــي البحرين، حيــث فتحت 
أبوابهــا فــي ســبتمبر 2008. وتتبــع 
مجموعــة “ألفــا بلــس” المرموقة في 
لنــدن، ويقــع مقرها بالرفــاع، وتضم 
األكاديميــة، فصــوال دراســية لتعليم 
عامــا   16  –  4 ســن  مــن  األطفــال 
للذيــن يعانــون مــن أعاقــات خفيفة 
دوليــة  مناهــج  وفــق  متوســطة  أو 

معتمــدة، وتقــدم األكاديميــة دعمــا 
عالجيــا مــن خــالل خدمــات طبيــة 
إلــى  واللغــة  النطــق  لعــالج  شــاملة 

الطبيعــي  العــالج  جلســات  جانــب 
وتســعى  والمهنــي.  والســلوكي 
إلضافــة برامــج مهنيــة للطــالب إلى 

الخريجيــن  لتهيئــة  عــام   23 ســن 
بعــد  العمــل  ســوق  فــي  لالندمــاج 

التخرج من األكاديمية.

المنامة - بنا

السيد: اهتمام بتوفير الخطط والبرامج لذوي اإلعاقة

األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية في زيارة ألكاديمية األطفال بالحنينية

شركة “إستراتيجي آرت” نظمت غداًء خيريًا بحضور دبلوماسي وإعالمي في فندق الخليج أمس

ــاقــات الــريــاضــّيــة ــســب ــة لــلــمــشــاركــة فــي ال ــاص ــة خ ــرب ــراء ع ــ ــه فــي ش ــع اســتــغــل ري

السفيرة الفرنسية ترعى غداء خيريا لذوي االحتياجات الخاصة

سمو قرينة جاللة الملك أنابت سمو الشيخة حصة بنت خليفة لحفل تخريج الفوج الثاني عشر بمدرسة الشيخة حصة للبنات 
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عائلة تناشد “الصحة” بتوفير الرعاية الكاملة لوالدهم
ــة ــرج ــي حـــالـــة ح ــ ــح ف ــ ــب ــ ــاج الــصــحــيــح وأص ــ ــع ــ ــم يــتــلــق ال ــ ل

حضــر والدنــا إلــى مركــز البــاد القديــم الصحــي في صباح يــوم 22 أبريــل 2019 يشــتكي من 
الكحة وارتفاع درجة الحرارة، وكانت مصاحبة لرعشــة. بعد فحص الطبيب وعمل تخطيط 
للقلــب؛ ألنــه مريــض قلــب ويأخــذ األدوية، إذ كان قــد خضع لعملية قســطرة وفتح للقلب في 
مايــو 2018، إذ توقــف قلبــه لمــدة ســاعة و47 دقيقــة وكانت حالته صعبة جدا في مستشــفى 
العسكري، ولكن ألنه تلقى العاج الصحيح والازم، فخرج من هذه األزمة معافى وفي كامل 

وعيه وصحته.

قامت الطبيبة بتحويله إلى مستشفى السلمانية 
بســيارة اإلســعاف لمعرفة ســبب االلتهاب، وفي 
الســلمانية فحص من جانب المناوب في الفترة 
الصباحيــة، وكانــت بدايــة المأســاة مــن طبيــب 
إلــى آخــر وكل طبيــب مختــص يقــول ليــس من 
اختصاصــي، وهكذا إلى أن قرر طبيب الطوارئ 

إحالته إلى قسم الباطنية، وليس قسم القلب.
تمــام  فــي  ونقــل   56 جنــاح  فــي  إرقــاده  وتــم 
الســاعه 7 مســاء وبــدأو عليه مضاديــن، وكانت 
حالتــه مســتقرة وفــي الليلــة نفســها فــي حــدود 
الســاعه 2 فجــرا ال نــدري مــاذا حــدث، إذ تلقينــا 
اتصــاال بــأن والدنــا تعرض لســكته قلبيــة توقف 
القلب وتم إنعاشــه لمدة ربع ســاعة! ووضع على 
جهــاز التنفس وأدوية مســاعدة للضغط والقلب 
وتبيــن مــن خــال الفحوصــات الخاصــة بالقلب 

أنــه تعــرض لســكتة قلبيــة حــادة نتيجــة جلطــة 
في القلب. وتم نقله بصعوبة ومعاناة إلى قســم 
مــن  المســؤولين  بعــد تدخــل  القصــوى  العنايــة 

النواب ومسؤولي إدارة السلمانية!
نقــص األكســجين الــذي تعــرض لــه والــدي أدى 
إلــى تلــف كبيــر وحــاد فــي الدمــاغ وجلطــة فــي 
فــي غيبوبــة وعليــه جهــاز  اآلن  الدمــاغ، وهــو 
التنفــس وال يســتطيع األطبــاء تقديم أي شــيء 
الخــاص   53 جنــاح  إلــى  نقلــه  يريــدون  واآلن 
بالمرضــى الذين يعيشــون على أجهــزة التنفس. 
هــذا اإلهمال الطبــي الذي تعرض له والدي الذي 
حضــر إلــى المستشــفى بكامــل وعيــه وإدراكــه 
جعلــه اآلن ال يحرك ســاكنا فقط يرمش ويحرك 
جفنيــه! هــذا نتيجــه إهمــال األطبــاء فــي قســم 

الطوارئ وإهمال من جناح 56.

وفــي يــوم 12 مايــو 2019 تم إخــراج الوالد من 
العنايــة القصــوى جنــاح 201 مــن دون إخبارنــا 
بذلــك ونقــل إلــى جنــاح 51 وكان مــن المفترض 
53، واآلن هــو فــي حــال  إلــى جنــاح  أن ينقــل 

حرجة جدا.
العــاج  الوالــد  يتلقــى  أن  المفتــرض  مــن  كان 
إلــى  البدايــة  مــن  نقلــه  يتــم  وأن  الصحيــح، 
قســم القلــب... مــن المســؤول عــن ذلــك؟! وهذا 
الشــديد  ولألســف  المرضــى  مــن  الكثيــر  حــال 

الخامــس  وأجنحــة  الســلمانية  مستشــفى  فــي 
والسادس تحكي المأسي.

الصحــة  وزارة  فــي  المســؤولين  نناشــد  وهنــا 
بعمــل تحقيق في مابســات هــذه القضية بأخذ 
حــق والدنــا ولتفــادي حصــول ذلك مــع المرضى 
الرعايــة  كامــل  بتوفيــر  ونطالــب  اآلخريــن. 
الصحيــة لــه، وكلنــا أمــل بــأن يتخذ المســؤولون 
إدارة  علــى  والقائمــون  الصحــة  وزارة  فــي 

مستشفى السلمانية اإلجراءات الازمة.

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

أنــا أم لثــاث بنات، إحداهــن معوقة بتخلف عقلي وال 
تفقــه وال تعلــم ما الذي تعمله، وتعجز عن االســتحمام 

والتنظيف وارتداء المابس.
وأنا مطلقة وأعيش بمفردي مع بناتي الصغار، وحيث 
إنــي أعمــل فــي جهــة حكوميــة بــوزارة الصحــة، فأنــا 
استحق ساعتي رعاية كما أمر رئيس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
ولكــن اللجــان لــدى جهــة عملــي رفضــت ذلــك وقالــت 
إن  علــيَّ حيــث  الظلــم  مــن  وهــذا  أســتحق،  ال  إننــي 
ابنتــي تحتــاج رعاية كبيرة، وهي فــي بعض األوقات 
ال تذهــب إلــى المدرســة لعارض صحي ومــا إلى ذلك، 
فأضطر أن أغلق عليها المنزل بأكمله ألضمن سامتها.

وتعانــي ابنتــي اإلعاقــة منــذ الــوالدة وأنا أعانــي معها 
منذ 19 سنة.

أناشــد أصحــاب األيــادي البيضاء توجيــه المعنين في 
وزراة الصحــة لمراعاة ظروفــي واتخاذ الازم بأمري؛ 

ألنني أحتاج ساعتي الرعاية.

البيانات لدى المحرر

مــن الماحــظ منــذ ســنوات فــي المعــارض التشــكيلية المشــاركة بأعمــال كثيــرة ســينمائية بعيدة عــن الفن التشــكيلي 
المعاصر وما بعد الحداثة من أعمال مختلفة ضمن البوب آرت وغير ذلك.

وبهــذا البــد أن يكــون للكاميــرا هــذا الجهــاز الخطيــر عبر 
التاريــخ ومــا تقدمــه من مــادة تعبيرية عالميــة توثيقية، 
الموقــع المميز والوقت الكافي للمشــاهدة عبر تخصيص 

معرض لفن التصوير الضوئي والسينمائي.
وإذا أردنا أن نتحدث في موضوع آخر مرتبطا بالكاميرا 

وتســليط الضوء عليه مباشــرة عبر عملية التصوير 
وذلــك من خــال هذا الجهــاز المهــم والحيوي 

فــي حياتنا وهــو التلفاز، حيــث ال يكفي 
فقــط  المعــرض  افتتــاح  تغطيــة 

والسام. ولكن نريد تغطية جيدة 
لبرنامــج  حصــل  كمــا  أســبوعيا 
ســوق المزارعين هذا العام. لذلك 
نقــول ومــع األســف الشــديد اآلن 
ال يقــدم التلفــاز برنامجــا واحــدا 
وجــود  رغــم  لســنوات  مســتمر 
المــادة الثقافيــة الضخمــة وهــي 

المعــارض الكثيــرة والرائعــة، والتــي ولــو أراد أن يغطــي 
إعاميــا معــرض واحــد فقط الســتمر البرنامــج لمدة عام 
مــع إضافــة شــخصيات فنيــة عربيــة وعالميــة وذلــك من 
باب التنوع الثقافي للفنون التشكيلية وحتى برنامج فن 
وإبــداع لم يقدم كاما بســبب المناســبات المختلفة التي 

يحين وقتها مثل شهر رمضان المبارك.
وبهذا يقف البرنامج في زاوية النسيان والتخطيط 
المؤقــت، وكذلك لــم يراعي مواهب 
برنامــج  تقديــم  عبــر  األطفــال 
أبــًدا  يتوقــف  ال  أســبوعي 
مهمــا  الثقافــي  العطــاء  عــن 
التــي  الظــروف  اختلفــت 
يعيشــها المجتمع وذلك لرفع 
الحضــاري  الــذوق  مســتوى 

العام منذ الطفولة.

يوسف البناء

إبداع الفن التشكيلي... ولكن!أم البنة معوقة تناشد إلنصافها بساعتي رعاية

“وحدة الصف 
الخليجي” 

وفق رؤية 
صباح األحمد

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  الشــقيقة الكويــت  ودولــة  البحريــن  مملكــة  مــن  كل  تؤمــن 
بأدوارهما المشــتركة في إرساء االســتقرار والسام الخليجي 
واإلقليمــي والعالمــي، ففــي الزيــارة الرمضانيــة التــي قــام بهــا 
رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، إلى دولة الكويت والتقائه بصاحب الســمو الشــيخ 
صبــاح األحمــد الجابر الصابح، أمير دولــة الكويت، تتأكد هذه 
األدوار لتعزيــز العمل والتنســيق المشــترك تجــاه كافة القضايا 

ضمن منظومة األمن الخليجي.

Û  للجهــود التــي تبذلهــا دولــة الكويت مكانــة مميزة مــن التقدير
الذي يســتحق الشــكر والثناء، وهذه الجهود كما يصفها ســمو 
رئيــس الــوزراء )دعامــة رئيســة( لمســيرة مجلــس التعــاون لما 
تمثلــه مــن قيمة خليجية وعربية عالية لهــا مكانتها وتقديرها 

من الجميع.

Û  يصــف تقريــر صادر عن معهد “واشــنطن” للدراســات باختصار
دور دولــة الكويــت الشــقيقة وأميرهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح فــي األزمــات بأنــه “دور فعــال 
الخليجــي  االســتقرار  علــى  للحفــاظ  دولــي”  بتأييــد  يحظــى 
والعربي واإلسامي والعالمي، ووفق ذلك التقرير، فإن الشيخ 
صبــاح األحمــد “أحــد الشــخصيات الحكيمــة والمتمرســة فــي 
المنطقــة”، وهــو األمر الذي جعل دولــة الكويت “حاضرة” دائًما 

في القضايا األساسية إليمانها بوحدة الصف الخليجي.

Û  وتأمــًا فــي خطابيــن للشــيخ صبــاح األحمــد، األول بمناســبة
العشــر األواخــر مــن شــهر رمضــان المبــارك، والثاني فــي “قمم 
مكــة”، تتجلــى رؤيــة أميــر دولــة الكويت فــي المضــي لصيانة 
الكيــان الخليجــي أمــام “الواقــع المريــر” الذي تشــهده المنطقة 
ويستوجب الحيطة والحذر، ويعني ذلك التمسك بالضمانات، 
وأولها الحفاظ على مكتســبات مجلس التعاون الخليجي في 
مواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بالمنطقة، باعتبار ذلك 
المســار هــو الذي يحقق آمال وتطلعات أبنــاء الخليج وتجاوز 

الخافات التي تضر بالمصالح ووحدة الموقف.

Û  إن مفــردة “التطــورات الخطيرة” تنبعث من تشــخيص واقعي
يضاعــف مــن أهمية اللقــاءات في إطــار المنظومــة الخليجية 
والحــرص علــى وحــدة الصــف التــي تنبنــي عليهــا متطلبــات 
الحفــاظ علــى المصالــح ومســتقبل شــعوب المنطقــة، فبعد أن 
عانــت لســنوات مــن الصراعات والحــروب التــي “ضاعفت من 
اآلالم وعمقت الجراح، وال يزال المحيط العربي يعاني التوتر 
والتأزيــم”، وبالتأكيــد، فإن دور دولــة الكويت وأميرها يحظى 
ببالــغ التقديــر والعرفــان بين شــعوب الخليج، ألنــه دور يصيغ 

صورة المستقبل الواعد بالتنمية والتطور لبلدانهم.



شــدد النائــب أحمــد العامــر على ضــرورة أن 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  تطلــق 
إعالميــة  حملــة  العمرانــي  والتخطيــط 
وتوعويــة حول قانــون النظافــة العامة قبل 
تطبيقــه وتحريــر مخالفــات وغرامــات علــى 
المواطنيــن دون إطالعهــم علــى التفاصيــل 
التــي يمكــن مــن خاللهــا أن يعــرف المواطن 
حقوقه وواجباته تجاه قانون جديد يســهم 
فــي رفــع مســتوى النظافــة ويعالــج مشــكلة 
ســلوكيات تؤثر على البيئــة والصحة العامة 
بعــد أن تــم إقرارهــا من قبل مجلــس النواب 
ومجلــس الشــورى ثــم بمرســوم مــن جاللــة 
القانــون  وجــود  أن  العامــر  وذكــر  الملــك. 
أمــر إيجابــي ولكــن يظــل القانــون أنــه كان 
مثــار جــدل داخــل المجلــس وفــي أوســاط 
المواطنين إذ يتناول سلوك يقوم به البعض 
في مناطقهم كغســيل الســيارات والتنظيف 
في مداخل منازلهم وغيرها من الممارســات 

التــي لــم يكــن يجرمهــا القانــون وأصبحــت 
اآلن ممنوعة ويتم تغريم المخالف على هذا 
الفعــل، وهــذا األمــر بحســب العامــر يتطلــب 
توعيــة متكاملة وعدم الشــروع في مخالفة 
المواطنيــن بل يجب إظهار أهميته من أجل 

الحفاظ على صحتهم وبيئتهم نظيفة.
وضعــف  المفتشــين  قلــة  أن  إلــى  وأشــار 
تطبيــق  مــن  الــوزارة  تّمكــن  ال  قــد  الرقابــة 
قانــون النظافــة بالشــكل المطلــوب ويجــب 

توظيــف مزيد من الكــوادر البحرينية للتأكد 
مــن التــزام الشــركات والمؤسســات وجميــع 
الجهــات التــي ينطبــق عليها قانــون النظافة 
يطبــق  مــن  أول  هــو  المواطــن  يكــون  وأال 
القانــون عليه، مؤكــدا أنه ليس بضد القانون 
والنظــام الــذي يســعى إلــى الرقــي بالمناطق 
والحفــاظ على مســتوى النظافة فيها، ولكن 
ال يكــون المواطــن هــو األولوية فــي تطبيق 

القانون قبل أن يدركه.
للمــرور  العامــة  اإلدارة  إن  النائــب  وقــال 
بقانــون  للتعريــف  متكاملــة  حملــة  أطلقــت 
المــرور الجديــد وعملت لمدة عــام كامل في 
توعيــة المواطنيــن والمقيميــن بمــا اســتجد 
أو  جديــدة  مــواد  مــن  ســواء  القانــون  فــي 
عقوبــات جديدة، ولم تعمــل بالقانون بكامل 
وتدرجــت  التطبيــق  فــي  تأنــت  بــل  مــواده 
وهــذا األمــر يجــب أن تتبعه وزارة األشــغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني كي 
يكــون المجتمــع مســاهم بنجــاح القانون وال 

تكون لديه ردة فعل سلبية.

منــح المنتــدى العالمــي للقيــادات السياســية النســائية عضــو لجنــة الخدمــات بمجلــس 
الشورى ابتسام الدالل، منصب سفير المنتدى في مملكة البحرين؛ لتنضم بذلك الدالل 

إلى قائمة سفراء المنتدى البالغ عددهن 41 سفيرة على مستوى العالم.

وعبــرت الــدالل عن عميق امتنانهــا واعتزازها 
لنيلهــا ثقــة إدارة المنتــدى العالمــي للقيــادات 
السياســية النســائية، ومنحهــا هــذا المنصــب، 
كبــرى علــى عاتقهــا  والــذي عدتــه مســؤولية 
ســتعمل مــا فــي وســعها؛ مــن أجــل أن تكــون 
نقطة تواصل فعالة لتعزيز التعاون والتنسيق 
مع المنتدى في كل ما من شأنه خدمة قضايا 
المــرأة عمومــا، والمــرأة البحرينيــة خصوصــا، 
وبمــا ينســجم مــع الجهــود التــي يضطلــع بهــا 

المجلس األعلى للمرأة في هذا الجانب.
وأعربــت عــن عظيــم الشــكر والتقديــر لرئيس 
مجلس الشــورى علي الصالح لدعمه المســتمر 

والمتواصــل لعضــوات المجلــس، والدفــع بهن 
لتبــوء المناصــب القياديــة، التــي ُتعــد إحــدى 
المنجــزات والنجاحــات التــي تحققهــا المــرأة 
البحرينيــة علــى جميــع الُصعد، وفــي مختلف 

المحافل والمنظمات الدولية.
ونوهــت بالجهــود التــي يضطلــع بهــا المنتــدى 
العالمي للقيادات السياســية النســائية برئاسة 
ســيلفانا مهريــن في زيادة التنســيق والتعاون 
بيــن دول العالــم فــي المجــاالت التــي تعنــي 
بشــؤون المــرأة عمومــا، والمــرأة فــي المواقــع 
القياديــة خصوصــا، باعتبــاره أكبــر التجمعات 
للنســاء البرلمانيــات والقياديــات مــن مختلف 

دول العالــم، الفتــة إلــى ما يمثلــه المنتدى من 
فرصة لتبادل الخبرات بين الوفود المشــاركة، 
واالطــالع علــى التجارب المتعــددة بما يصب 

في تجاه تعزيز دور المرأة في المجتمع.

وأكــدت الدالل أنها ســتوظف منصبها ســفيرة 
للمنتــدى فــي البحريــن؛ إلبــراز التقــدم الكبيــر 
الــذي تحققــه المــرأة البحرينية، ونقــل تجربة 
المــرأة البحرينيــة فــي تبــّوء مناصــب قياديــة 
في المجاالت الصحية والتعليمية والسياسية 
عــن  فضــاًل  والمجتمعيــة،  واالقتصاديــة 

المجاالت القضائية والتشريعية والرياضية.
للقيــادات  العالمــي  المنتــدى  أن  إلــى  يشــار 
السياســية النســائية هو شــبكة عالمية للنساء 
السياســيات، تــم تأسيســها فــي العــام 2013؛ 
فــي  وتأثيرهــن  النســاء  عــدد  زيــادة  بهــدف 
المناصب القيادية السياســية؛ ســعًيا لمواجهة 
وتضــم  اختالفهــا.  علــى  الدوليــة  التحديــات 
الشــبكة فــي عضويتهــا النســاء فــي المناصب 
السياســية كعضــوات البرلمانــات، والوزيرات، 

ورئيسات الدول والحكومات.

تنفيذ حزمة مشاريع في “خامسة الجنوبية”
وزير “األشغال”: تطوير “الرفاع المركزي” ومتنزه الحنينية و ”غسيل الكلى”

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني عصام خلــف أن الوزارة بدأت 
فــي دراســة حزمــة مــن المشــاريع التطويريــة في الدائــرة الخامســة بالمحافظــة الجنوبية، 
إثر االجتماعات التنســيقية التي عقدت مع رئيســة مجلس النواب ممثلة الدائرة الخامســة 
بالمحافظــة فوزيــة زينــل واســتجابة لالقتراحات النيابيــة والبلدية والمخاطبات الرســمية 

لزينل عن تطوير الخدمات في “خامسة الجنوبية”.

 وأشــار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشــهد 
تنفيذ تطوير ســوق الرفــاع المركزي، وإعادة 
الحديثــة  النظــم  وفــق  وتطويــره  تخطيــط 
وبمــا يحفــظ الهويــة البحرينية األصيلــة، لما 
لذلــك من أثــر في تنشــيط الحركــة التجارية 
للســوق، ومعالجة كافــة المالحظات الخاصة 
بالســوق والبائعيــن ومرتاديه. وذكر خلف أن 
الــوزارة تــدرس تنفيــذ حزمــة مــن المشــاريع 
فــي الدائــرة الخامســة الجنوبية، مــن ضمنها 
تطويــر مكتبــة الرفــاع العامــة بالتنســيق مــع 
المكتبــة  ألهميــة  نظــرا  المختصــة،  الجهــات 
العامــة كمركز ثقافي هام للمجتمع والشــباب 

خصوصًا، ومشــيرا في ذات الوقت عن قرب 
االنتهــاء مــن إنشــاء مشــروع مركــز غســيل 
أن  الوزيــر  وأوضــح  الحنينيــة.   فــي  الكلــى 
الــوزارة شــرعت فــي دراســة تطويــر شــارع 
مســارين  إلــى  تحويلــه  وتســريع  الحنينيــة 
فــي كل اتجــاه، باإلضافــة إلى تكملة الشــارع 
المؤدي إلى مدرسة حوار ووضع خطة لربط 
شــارع الحنينيــة بشــارع المعســكر، ودراســة 
مقتــرح إمــكان فتح الطريق مــن جهة الرفاع 
المدخــل  علــى  الضغــط  لتخفيــف  الغربــي، 
والمخــرج الحالــي، وإضافــة إشــارة ضوئيــة 
فضــالً  المروريــة،  الحــوادث  كثــرة  بســبب 

عــن تطويــر شــارع الشــيخ حمود بــن صباح، 
وتطوير شــارع أم النعسان )المرحلة األولى(.  
ولفت وزير األشغال إلى أن الدائرة الخامسة 
الجنوبية ستشهد عددًا من المشاريع البلدية، 
ومــن ضمنهــا تطوير حديقة محمد بن فارس 
مــن  معلمــا  يكونــا  لكــي  الحنينيــة،  ومتنــزه 
المعالم الســياحية والتراثيــة والترفيهية في 

المملكــة، كمــا أن هنــاك تنســيقا مــع محافــظ 
الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل 
الطبيعيــة  العيــون  بتطويــر  بشــأن  خليفــة 
بالمحافظــة الجنوبيــة كعيــن الحنينية وعين 
أم غويفة في منطقة الرفاع، إذ يولي ســموه 
اهتمامًا بالغًا بتطوير هذه العيون التي تمثل 

معلمًا تاريخيًا من معالم البحرين.

عصام خلففوزية زينل 

ابتسام الدالل
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الدالل سفيرة المنتدى العالمي للقيادات السياسية النسائية
ــة ــرأة البحرينيـ ــن المـ ــي تمكيـ ــر فـ ــدم الكبيـ ــراز التقـ ــب إلبـ ــف المنصـ توظيـ

المنامة - بنا

09 local@albiladpress.com

Û  قرأت باهتمام اإلحصاءات الصادرة عن وزارة العدل والشؤون
اإلســالمية أخيرا، والتي كشــفت انخفاض اإلقبال على الزواج 
خــالل العــام الماضــي )2018( مقارنة بالعام )2017( بنســبة )10 

%(، في مقابل ارتفاع حاد في منسوب الطالق.
Û  زواج حالــة   )16( عــن  الشــرعية  المحاكــم  وأظهــرت ســجالت 

يومية، و)5( حاالت طالق يومية، نصيب البحرينيين منها )10( 
حاالت زواج، و)4( حاالت طالق، وهي نسبة عالية جدا مقارنة 

بعدد الوافدين والمقيمين بالمملكة.
Û  ،وكمــا هــو معــروف، فإن أســباب الطالق الرئيســة فــي البحرين

تتركــز فــي التفكك األســري، وتدهــور الحالة المادية، وانشــغال 
واالنفتــاح،  الخادمــة،  علــى  واالعتمــاد  األبنــاء،  عــن  الوالديــن 

و)السوشيال ميديا(، وغيرها.
Û  وأشــير هنــا لبعــض الحلول كنافــذة لتغييــر هذا الواقع المشــوه

لألسرة وللمجتمع والستقرارهما.
Û  أوال، أن يضاف للكشــف الطبي الذي يســبق الزواج، كشــف آخر

يشــمل الفحــص عــن المســكرات، والمخــدرات، وتقييــم الحالــة 
النفسية للشاب والشابة.

Û  ثانيا، معرفة الحالة المادية للمتقدم للزواج عن طريق الشــركة
المالية المتخصصة كشركة )بنفت(؛ حتى تكون الفتاة وأسرتها 

على بينه واضحة، وهو أمر مهم.
Û  ثالثــا، إدخــال المتقدميــن للــزواج دورة تثقيفيــة حــول )أســس

التعامــل بيــن الزوجيــن( وحــق كل طــرف، وواجباتــه، ومعرفــة 
حدود التعامل معه، والدراية بأنه بشــر، وليس ملكا له، وشــرح 
تفاصيل األمور الخالفية الشائعة بالعالقات الزوجية، والحلول 

الناتجة عنها؛ منعا للخالف والخصومة والقيل والقال.
Û  ،رابعــا، االحتــكام للعقالء من األهل منذ البدايات األولى للزواج

كمرجــع دائــم للزوجيــن، وكصمام أمــان لهما؛ لضمــان التزام كل 
منهمــا بحقوقــه ووجباتــه تجــاه اآلخــر حتــى تســتقر العالقــة 

بينهما وتستكين.
Û  العالقــة لبنــاء  أول  كأســاس  التشــاور  مبــدأ  اعتمــاد  خامســا، 

نقــل  وتجنــب  الفرديــة،  المصلحــة  تغليــب  وعــدم  الزوجيــة، 
مشــاكل العمــل أو الخالفات مع األصدقاء للبيت، وعدم كشــف 
خصوصيــة العالقــة الزوجيــة ألي كان، إال المحدديــن ســلفا من 

قبل كال الطرفين، وبالقناعة منهما.
Û .ودمتم بخير

لماذا ُكل هذا 
الطالق؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

األحد
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بــارك النائــب غــازي آل رحمــة لجميــع المتفوقيــن والناجحيــن فــي المراحــل 
التعليمية المختلفة، وخّص بالذكر خّريجي المرحلة الثانوية والذين يستعّد 
أغلبهــم لمرحلــة أكاديميــة جديــدة ســتؤهلهم للولــوج فــي ســوق العمــل بعد 

سنوات قليلة.

وأّكــد آل رحمــة أن النتائج الدراســية 
بشكل عام جاءت مبّشرة حيث كانت 
نســبة النجــاح فــي المرحلــة الثانويــة 
يعكــس  الــذي  األمــر  وهــو   ،%  96.4
بذلتهــا وزارة  التــي  الكبيــرة  الجهــود 
منتســبيها  بجميــع  والتعليــم  التربيــة 
كمــا  بــه،  التعليــم واالرتقــاء  لتطويــر 
يعكــس الدعم الكبيــر الذي يحظى به 
التعليــم فــي المملكــة مــن لــدّن جاللة 

الملك والحكومة الرشيدة.
وفــي الوقــت ذاتــه، دعــا النائــب إلــى 

طــرح تخصصــات جديــدة فــي خّطة 
فــي  عنهــا  اإلعــالن  المزمــع  البعثــات 
ضــرورة  إلــى  القتــا  المقبلــة،  الفتــرة 
التخصصــات  علــى  الخّطــة  ترّكــز  أن 
المســتقبلية التــي تّتجه إليها أســواق 

العالم في السنوات المقبلة.
الماضيــة  الســنوات  أن  إلــى  مشــيرا 
بعــض  فــي  كبيــرا  تراجعــا  شــهدت 
الوظائــف مقابــل وجــود نمــّو وإقبــال 
أن  كمــا  جديــدة،  وظائــف  علــى 
-وفــق  ستشــهد  المقبلــة  الســنوات 

توقعات مراكز البحوث والدراســات- 

الوظائــف  مــن  كبيــر  عــدد  اختفــاء 

لصالــح بــروز وظائــف جديــدة، وذلك 

بســبب التغيرات الجذرية في أسواق 
األعمال في العالم.

وأضــاف “إن ذلك، يتطّلب االســتعداد 
الشــامل لمثل هذه التغيرات السريعة 
البحرينييــن  ابتعــاث  خــالل  مــن 
الجديــدة  التخصصــات  هــذه  لمثــل 
التــي تــم افتتاحهــا فــي العديــد مــن 
كتخصصــات  العالميــة،  الجامعــات 
اإلنترنــت وإنترنــت األشــياء والذكاء 
وأمــن  والربوتــات  االصطناعــي 
اإللكترونــي  والتعليــم  الشــبكات 
وعلــوم  الجماعــي  واالبتــكار 
وتخصصــات  الضخمــة  البيانــات 
المعــّزز  والواقــع  االفتراضــي  الواقــع 
والمتجــددة  البديلــة  الطاقــة  وعلــوم 
وتخصصات العالج الجيني وهندسة 

الجينــات وغيرهــا الكثيــر مــن العلوم 
التكنولوجية والطبية الجديدة”.

تأثــر  عــدم  آل رحمــة ضــرورة  وأّكــد 
تقليــص  ببرنامــج  البعثــات  خّطــة 
وأن  خصوصــا  الحكوميــة،  النفقــات 
الميزانيــة العامــة للدولــة اســتثنت 4 
المصروفــات  تقليــص  مــن  وزارات 
التربيــة  وزارة  وكانــت  التشــغيلية، 
والتعليــم إحــدى تلــك الجهــات. كمــا 
القطــاع  تشــجيع  بضــرورة  طالــب 
الخاص على الدخول بشــكل أكبر في 
تبّنــي ملــف “االبتعــاث إلــى الخــارج”، 
وذلــك مــن خــالل الشــراكة مــع وزارة 

التربية والتعليم.
الــدول  مــن  العديــد  أن  إلــى  الفتــا 
التــي تولــي اهتمامــا متزايــدا بالنمــو 

االقتصــادي، فإنهــا تعطــي لموضــوع 
“االبتعــاث للخــارج” اهتمامــًا مضاعفًا 
وكبيــرًا، خصوصًا علــى صعيد الطلبة 

المتفوقين والمبدعين.
مؤكدًا ضرورة تطوير االســتراتيجية 
الطلبــة  برعايــة واحتضــان  المتعلقــة 
الموهوبين والمبدعين وابتعاثهم في 
تخصصات تضمن مساهمتهم الفعلية 
مستقبالً في تطوير المملكة في كافة 

النواحي.
مجلــس  أن  علــى  بالتأكيــد  وختــم 
النواب ســيظّل داعمــا لجميع الخطط 
إلــى  الراميــة  والتعليميــة  التربويــة 
تطويــر مخرجــات التعليــم واالرتقــاء 
بهــا بمــا يلّبــي حاجــات ســوق العمــل 

وتطوراته السريعة.

تطويـــر االســـتراتيجية المتعلقـــة برعايـــة واحتضـــان الطلبـــة الموهوبيـــن والمبدعيـــن

آل رحمة: نطمح للتركيز على التخصصات المستقبلية في البعثات

غازي آل رحمة

القضيبية - مجلس النوابالقضيبية - مجلس النواب

عبــر النائــب الثاني لرئيــس مجلس النواب 
علــي زايد عن تقديــره للجنود البحرينيين 
المرابطيــن فــي اليمــن الشــقيق متحمليــن 
الصيــام خــالل شــهر رمضــان وبعدهم عن 
وطنهــم خــالل عيــد الفطــر الســعيد، وذلك 
ضمن جهودهم مع دول التحالف من أجل 
الحفــاظ علــى الشــرعية بقيــادة الشــقيقة 
الكبــرى المملكــة العربيــة الســعودية التــي 
تســاهم فــي مكافحــة اإلرهــاب فــي اليمن 
الحوثــي  التمــدد  المنطقــة  وتجنيــب 
المدعــوم من إيران وحرســها الثوري الذي 
يســعى إلــى زعزعة أمــن المنطقــة وتهديد 
اســتقرارها والســعي لتصدير الفوضى في 

اليمن لدول الخليج.
وأشــار زايــد إلــى أن قــوة دفــاع البحريــن 
اســتطاعت أن تعكــس مســتوى الجاهزيــة 
اليمــن  بشــرعية  التــام  القتاليــة وااللتــزام 
اليمــن  داخــل  الظــروف  كل  رغــم  علــى 

وخارجه، واإلمدادات العسكرية المستمرة 
األوســط  للشــرق  وتهديدهــا  إيــران  مــن 
بعبثهــا باألمن ودعم الميليشــات اإلرهابية 
وتدريبها وإرســالها لمختلــف الدول إلثارة 
الفوضــى وقلــب أنظمــة الحكم، ومــا تقوم 
والمجتمــع  الســعودية  مــع  البحريــن  بــه 
الدولي المناهــض إليران دليل على تحمل 
مملكــة البحرين المســؤولية الملقــاة عليها 

في مكافحة اإلرهاب وتجفيف منابعه.

وذكــر أنــه بكونــه عضــوا بمجلــس النــواب 
تقــوم  التــي  التحــركات  لــكل  داعــم  فإنــه 
واإلمــارات  والســعودية  البحريــن  بهــا 
ومصــر تجاه أمن الشــرق األوســط والعالم 
الــدول  مســاعدة  فــي  ومســاهماتهم 
الكــوارث،  أو  اإلرهــاب  مــن  المتضــررة 
والمســاهمة الكبيــرة فــي قيــادة المجتمــع 
علــى  والقضــاء  االســتقرار  نحــو  الدولــي 

اإلرهاب بكافة أشكاله.

أحمد العامرعلي زايد

مطالبة بحملة توعوية قبل تغريم المخالفين لقانون النظافة البحرين تتحمل مسؤوليتها في مكافحة اإلرهاب
 زايد: تحية 

تقدير لجنودنا 
المرابطين في 

اليمن وتحمّلهم 
لتثبيت أمننا
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6 شــركات توقع عقودا للحصــول على خدمــات “البرودباند”
توقعات بانخفاض أسعار اإلنترنت األرضي

وقع عدد من الشــركات البحرينية المشــغلة لخدمات االتصاالت في البحرين على عقود؛ 
لالســتفادة من خدمات الشــبكة الوطنية البرودباند وذلك بعد أن ألغت البحرين احتكار 
شــركة “بتلكــو” للشــبكة، وأتاحــت للجميــع اســتخدام الشــبكة األرضيــة للشــركة الجديدة 
“بتلكو للبنية التحتية” التي طرحت الخدمة بسعر موحد لجميع المشغلين بما فيها شركة 

“بتلكو” لقطاع التجزئة والشركات.

االتصــاالت  قطــاع  فــي  عاملــون  وتوقــع 
أو  اإلنترنــت  أســعار  الخطــوة  تدفــع  أن 
البرودبانــد المقدمــة عبر الشــبكة األرضية، 
والتــي شــيدتها “بتلكــو” وســيطرت عليهــا 
لســنوات طويلــة؛ لالنخفــاض مــع تحســن 
خيــارات المســتهلكين بمــن فيهــم األفــراد 

والشركات.
بتلكــو  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
للبنية التحتية NBNetco محمد بوبشيت 
االســتفادة  بالفعــل  بــدأت  الشــركات  إن 
مــن خدمــات الشــبكة األرضيــة واألليــاف 
كالم  شــركات  مثــل  أشــهر  منــذ  البصريــة 

تيليكــوم واتصالكوم وغيرهــا، موضحا أن 
ما بين 5 إلى 6 شــركات على األقل وقعت 
عقــودا للحصول علــى خدمــات البرودباند 
من الشــركة الجديدة التي ســتدير الشبكة 
الوطنية للبرودباند وتتيحها بصورة عادلة 

بين مختلف المشغلين بما فيهم “بتلكو”.
وأكــد أن مــن بيــن الشــركات التــي وقعــت 
و”فيفــا”،  “زيــن”  الخدمــة  علــى  للحصــول 
تطــرح خدماتهــا  أن  المتوقــع  مــن  والتــي 

للزبائن في وقت الحق. 
وتابــع بوبشــيت “أن فتح الشــبكة األرضية 
إلــى  االتصــاالت،  شــركات  عمــل  سيســهل 

جانــب تقليــل التكلفــة التــي تتكبدهــا هذه 
الشــركات، مؤكــدا أن طــرح الخدمــات بــدأ 
منــذ صيــف العام 2018 بالتعــاون مع هيئة 

تنظيم االتصاالت في البحرين.
خدمــات  تقديــم  أولوياتنــا  “مــن  وأوضــح 
للشركات المشغلة لخدمات االتصاالت في 
البحرين، بحيث تكون قادرة على منافسة 

بتلكو بأسرع وقت”.
وعــن الخطــوات الالحقــة لعمليــة الفصــل 
تمــت  والتــي  “بتلكــو”،  لشــركة  القانونــي 
جديــدة  شــركة  عنهــا  وتمخــض  بنجــاح 
مســتقلة عن “بتلكو” تتولى البنية التحتية 
بموظفيــن وإدارة وكيــان تجاري مســتقل، 
إدارة  مجلــس  أن  إلــى  بوبشــيت  أشــار 
“بتلكو” سيقرر نهاية العام الجاري األصول 

التي سيتم تحويلها للشركة الجديدة.
واســتثمرت “بتلكو” قرابة 40 مليون دينار 
بنيــة  البرودبانــد عبــر  فــي تشــييد شــبكة 

تحتيــة حديثــة لشــبكة األليــاف البصريــة 
تغطي جميع أرجاء المملكة.

مايــو  فــي  أعلنــت  “بتلكــو”  أن  إلــى  يشــار 
القانونــي  الفصــل  عمليــة  إتمــام  الماضــي 
تنفيــذا  مســتقلين  كيانيــن  إلــى  للشــركة 
الرابعــة  الوطنيــة  الخطــة  فــي  جــاء  لمــا 
لالتصاالت، األولى تعنى بتقديم الخدمات 
للشــركات واألفــراد والثانيــة تديــر البنيــة 
إذ شــملت  الشــبكة األرضيــة،  أو  التحتيــة 
الفصــل تخصيــص ســجل تجــاري  عمليــة 
خاص، إضافة إلى صفة قانونية مســتقلة، 
مســتقل  تنفيــذي  إداري  هيــكل  تشــكيل 
لــكل كيــان، تعييــن رئيــس تنفيذي لشــركة 
بتلكــو البحريــن ورئيــس تنفيــذي لشــركة 
البينــة التحتيــة، تخصيــص مبان مســتقلة 
لــكل شــركة، وتحديــد الدوائــر والموظفين 
لــكل شــركة بما يتناســب مع طبيعــة عملها 

وأهدافها.

تلقــت هيئــة تنظيــم االتصاالت بالبحرين طلًبا من شــركتي بتلكــو وزين؛ لتجديد 
تراخيص ترددات االتصاالت المتنقلة الممنوحة لهما بالتزامن مع إصدار قانون 
االتصاالت وتحرير سوق االتصاالت المتنقلة في العام 2002. ويعد هذا الطلب 
األول مــن نوعــه، حيث طلب المرخص لهما تجديد التراخيص لمدة 10 ســنوات 

أخرى وذلك بعد انقضاء مدة التراخيص األولية البالغة 15 عاًما.

يعتبر الطيف الترددي موردا محدودا، 
وبالتالــي يتعيــن تخصيصه ودراســته 
الحقيقيــة.  قيمتــه  لتحديــد  بعنايــة 
وبناء على ذلك، كلفت الهيئة شــركات 
حــق  رســوم  لتحديــد  استشــارية 
اســتخدام الطيف الترددي المســتحقة 

لمدة 10 سنوات إضافية.
البيانــات،  لحركــة  الهائــل  النمــو  ومــع 
فــإن مــن الضــروري لمشــغلي خدمــات 
االتصــاالت المتنقلــة الحفــاظ علــى مــا 
هــو مرخــص لهــم مســبًقا مــن الطيــف 

الطيــف  نطاقــات  وزيــادة  التــرددي 
التــرددي الخاصــة بهــم لتجنــب تدنــي 
جــودة الخدمــة. وســتمكن التراخيص 
المجــددة إلــى جانــب الخطــط األخرى 
الحفــاظ  مــن  وزيــن  بتلكــو  شــركتي 
المقدمــة  الالســلكية  خدماتهمــا  علــى 

لعمالئهما وتحسينها.
تؤكــد  المبــادرات،  هــذه  إطــار  وفــي 
تبنــي  بتشــجيع  التزامهــا  الهيئــة 
وتطويــر أحــدث التقنيات التــي تدعم 
الخدمــات ذات  الســوق وتقديــم  نمــو 

المستوى العالمي للمستهلكين، وكذلك 
ضمان توفير خدمات النطاق العريض 
بجــودة عالية وأســعار تنافســية لكافة 

األطراف المعنية في البحرين.
وقال القائم بأعمال المدير العام للهيئة 
الشــيخ ناصــر بن محمــد آل خليفة “إن 
طلب بتلكو وزين لتجديد تراخيصهما 
والتنافســية  الســليمة  البيئــة  يعكــس 

التــي أنشــأها اإلطــار التنظيمــي للهيئة 
عشــر  الســبعة  األعــوام  مــدار  علــى 
تحريــر  “منــذ  أنــه  مضيفــا  الماضيــة”، 
 25 هنــاك  يوجــد  االتصــاالت،  قطــاع 
ترخيًصــا   81 يملكــون  لــه  مرخًصــا 
لتقديــم مختلــف خدمــات االتصــاالت 
فــي  والشــركات  األفــراد  للمســتهلكين 

البحرين”.

العراق يشتري 
2.5 مليون طن 

قمحا محليا

محمــد  العراقــي  التجــارة  وزيــر  قــال 
هاشــم العانــي يــوم أمــس الســبت إن 
الحكومــة العراقية اشــترت حتى اآلن 
نحــو 2.5 مليــون طــن مــن القمــح مــن 
موســم  خــالل  المحلييــن  المزارعيــن 
وأضــاف  الحالــي.  للعــام  الحصــاد 
الوزيــر فــي بيــان أن الــوزارة اشــترت 
2459201 طــن قمــح مــن المزارعيــن 
فــي 9 محافظــات فــي الفتــرة بين 15 
الجــاري  العــام  مــن  يونيــو  أبريــل و7 
المزارعيــن  أن  إلــى  وأشــار   .2019
حصلوا علــى 3359115 دينارا عراقيا 

)2.7 مليون دوالر( حتى اآلن.

بغداد - رويترز

واشنطن - رويترز

قــال مجلــس االحتياطــي االتحــادي إن ثروات األميركييــن زادت أوائل العــام الحالي 
مع ارتفاع أســعار األســهم بقوة وانتعاش األوضاع المالية لألســر بعد تراجع تاريخي 
فــي نهايــة 2018. وقــال مجلــس االحتياطي فــي تقرير ربع ســنوي، إن صافي ثروات 
األميركييــن زاد إلــى 108.6 تريليــون دوالر فــي نهايــة مــارس، مرتفعــا 4.5 %، عــن 
مســتواه فــي نهايــة ديســمبر. وتشــمل الزيــادة ارتفاعــا بنســبة 12 % في قيمة أســهم 
الشــركات التي في حوزة األســر. وكانت أسواق المال األميركية تراجعت بشدة قرب 
نهايــة 2018 مــع تخوف المســتثمرين مــن تباطؤ االقتصاد العالمــي وتوترات التجارة 
الدوليــة واحتمــاالت أن يرفــع مجلس االحتياطي أســعار الفائدة. لكن أســعار األســهم 
انتعشــت هذا العام بعد أن أوضح مجلس االحتياطي أنه لن يرفع الفائدة، وإن كانت 
حركة األسهم أشد تذبذبا في الشهر الماضي مع تهديد إدارة الرئيس ترامب بتصعيد 
حربها التجارية مع الصين وفرض رســوم على الواردات من المكســيك. وأظهر تقرير 
مجلــس االحتياطــي الصــادر الخميــس أن المســتهلكين األميركييــن يواصلــون زيــادة 
االقتــراض. وزادت ديــون األســر األميركيــة 2.3 % علــى أســاس ســنوي إلــى 15.7 
تريليون دوالر في الربع األول، لكن في تباطؤ عن معدل النمو البالغ 2.8 % المسجل 

في األشهر الثالثة األخيرة من 2018.

108.6 تريليون دوالر ثروات األميركيين بـ 2019

9 يونيو 2019 األحد
6 شوال 1440

جنيف - أ ف ب

تأمــل منظمــة العمل الدولية، التي تأسســت في 
1919 غداة الحرب العالمية األولى وتعد الهيئة 
الوحيــدة المنبثقــة مــن معاهــدة فيرســاي التــي 
اســتمرت حتى اآلن، تأكيد تكيفها مع متطلبات 
العصــر فــي مؤتمرهــا الســنوي الــذي يبــدأ غــدا 
اإلثنيــن فــي جنيــف.  ويفتــرض أن يفضــي هذا 
المؤتمر إلى تبني نصين أساسيين، هما اتفاقية 
حــول التحــرش الجنســي وإعالن عن مســتقبل 
العمــل فــي مواجهــة التحديــات الجديــدة مثــل 
مثــل  الجديــدة  والتقنيــات  المناخــي  التبــدل 
الــذكاء االصطناعــي. وســيفتتح االجتماع الذي 
يســتمر حتــى 21 يونيــو بحضــور مديــر منظمة 
العمــل الدوليــة البريطاني غاي رايدر. وســيلقي 
رؤســاء الــدول والحكومــات كلمــات فــي بدايــة 
المؤتمــر ونهايتــه. ومن المقــرر أن يلقي الرئيس 
والمستشــارة  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 
األلمانية أنغيال ميركل ورئيس الوزراء الروسي 

ديمتري ميدفيديف خطابات في 11 يونيو.
وينتظر أن يشــارك في الذكــرى المئوية لمنظمة 
العمــل الدوليــة التي تضــم 3 أطراف )حكومات، 
أصحاب عمل، ونقابات(، أكثر من 5700 مندوب 

من 187 دولة عضوا. 

وأعلن رايدر للصحافيين “كنت أتمنى أن تكون 
هــذه اللحظــات احتفالية، لكنني أشــك في ذلك 
بشــدة. المفاوضات ستكون صعبًة جًدا”، مشيًرا 
إلــى تحفظــات أصحــاب العمــل عــن االتفاقيــة 

المتعلقة بالتحرش الجنسي. 
منظمــة  تواصــل  عاًمــا،   70 مــن  أكثــر  بعــد 
التــي تأسســت علــى مبــدأ أن  الدوليــة،  العمــل 
“ســالًما دائًمــا” ال يبنــى إال علــى قاعــدة “العدالة 

االجتماعية”، التصدي لمشاكل عصرها. 
والعــام الماضــي، وفــي خصم انتشــار حملــة “أنا 
حــاول  الجنســي،  للتحــرش  المناهضــة  أيًضــا” 
مندوبــو الحكومــات وأصحــاب العمــل والعمــال 
إطــالق مفاوضــات معاهــدة ملزمة للــدول التي 
توقعها حول العنف والتحرش في مكان العمل. 
وتأمــل المنظمــة بوضــع اللمســات األخيــرة على 

هذا اإلجراء في األيام المقبلة. 
وإذ شــدد على “األهمية القصوى لهذه المسألة”، 
أكــد مديــر منظمــة العمل أن الخالفــات حولها ال 
تــزال قائمــة، خصوًصــا فــي مــا يتعلــق بتعريــف 
التحــّرش في مكان العمل.  وتريد الشــركات أن 
تكون مســؤوليتها حول هــذا الموضوع محددة 

في إطار واضح غير موسع.

“العمل الدولية” تسعى لتبني نصين أساسيين “ألبا” تناقش قضايا األلمنيوم في قمة “هاربر” الـ 12
شــاركت بصفتهــا راعيــا رئيســا للفعاليــة العالمية بشــيكاغو

شــاركت شــركة ألمنيــوم البحريــن “ألبــا”، والتــي فــي طريقهــا ألن تصبح أكبــر مصهر 
لأللمنيــوم فــي العالــم مــع خط الصهر الســادس، كراعــي رئيس في إحــدى الفعاليات 
الرائــدة فــي صناعــة األلمنيــوم العالميــة، وهــي قمــة هاربــر الثانيــة عشــرة لأللمنيوم 

المنعقدة في الفترة من 4 وحتى 6 يونيو 2019 بمدينة شيكاغو األميركية.

مشــاركة  العــام  لهــذا  القمــة  وشــهدت 
الرئيــس التنفيذي لشــركة ألبــا تيم موري 
ضمــن لجنــة النقاش التنفيذيــة بتاريخ 5 
يونيو 2019، والتي تناولت الموضوعات 
التاليــة: مــرور عام واحد على قســم 232 
)التعرفة األميركية(، آثار إلغاء العقوبات، 
منافســة اإلمــدادات في أميركا الشــمالية 

وأوروبا، وتحديات التوريد.
كمــا مثــل الشــركة أيضــا خــالل القمة كل 
مــن الرئيس التنفيذي لشــؤون التســويق 
اإلداري  والمديــر  عبداللطيــف،  خالــد 
سانتوســي،  بوريــس  التســويق  لشــؤون 

ومديــر المبيعات فــي ألبا أميــركا باتريك 
هدسون، إضافة إلى فريق العمل في ألبا 

أميركا.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة ألبا تيم 
هــي  لأللمنيــوم  هاربــر  قمــة  “إن  مــوري 
إحــدى الفعاليــات اإلســتراتيجية المهمــة 
علــى مســتوى العالــم التي تســلط الضوء 
علــى آخر تطــورات ومســتجدات صناعة 
األلمنيوم. وهي منصة غنية عن التعريف 
فــي  نظرائنــا  مــع  والتباحــث  للتواصــل 
قطاعاتهــا.  بمختلــف  األلمنيــوم  صناعــة 
ومــع توقع تشــغيل خط الصهر الســادس 

بالكامــل خــالل الربع الثالــث للعام 2019، 
فإننــا نتطلــع لبنــاء مزيــد مــن العالقــات 
األعمــال  فــرص  وتعزيــز  التجاريــة 
وخصوصــا فــي أســواق أميركا الشــمالية 

لمنتجاتنا ذات القيمة المضافة”.

 وكان لشــركة ألبــا جناحهــا الخــاص فــي 
القمــة،  هامــش  علــى  المقــام  المعــرض 
حيث اســتعرضت من خالله الشركة أهم 
التطورات على صعيد مشــروعها الضخم 
– مشروع خط الصهر السادس للتوسعة.

عسكر - ألبا

ممثلو “ألبا” في جناح الشركة بالقمة

أعلنت شــركة “فيســبوك” أنها ســتحرم هواوي الصينية من تطبيقاتها الرائجة في مجال التواصل االجتماعي، ما يزيد من عزلة المجموعة 
الصينية العمالقة للتكنولوجيا التي تعتبر واشنطن أنها تشكل تهديدا لألمن القومي.

للتواصــل  العمالقــة  الشــركة  وأفــادت 
االجتماعــي أنهــا اّتخذت الخطــوة بعدما 
أمــر الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
األميركيــة  التكنولوجيــا  تصديــر  بمنــع 
إلــى هــواوي علــى خلفيــة القلق مــن أنها 

تتعاون مع االستخبارات الصينية.
وقالــت متحّدثة باســم موقع “فيســبوك” 
القــرار  “نــدرس  بــرس  فرانــس  لوكالــة 
والترخيــص  التجــارة  لــوزارة  األخيــر 
العــام المؤقت الــذي صدر مؤخرا ونّتخذ 

خطوات لضمان االمتثال له”.
مــن  تتخــذ  التــي  الشــركة  وأوضحــت 
كاليفورنيــا مقــرا لها أنه ســيكون بإمكان 
األشــخاص الذين يمتلكون أصال هواتف 
تطبيقــات  عليهــا  هــواوي  طــراز  مــن 

التطبيــق  اســتخدام  مواصلــة  فيســبوك 
وتحميل التحديثات.

ويعــد تحــّرك فيســبوك الحلقــة األخيــرة 
لعــزل  تهــدف  خطــوات  سلســلة  ضمــن 
هــواوي، التــي أصبحــت ثانــي أكبــر بائــع 
للهواتف الذكية في العالم رغم المخاوف 

األمنية التي أعربت عنها واشنطن. 
أنهــا  الماضــي  الشــهر  “غوغــل”  وأعلنــت 
ســتقطع عالقاتهــا بهــواوي، مــا يزيــد من 
صعوبة الحصول على تطبيقات أساسية 

من المجموعة األميركية العمالقة.
وســيحرم قــرار غوغــل هواتــف هــواوي 
مــن الوصول إلى “غوغل بالي” - المتجر 
االفتراضــي لمعظــم تطبيقــات منظومــة 
“أندرويــد” - وغيرهــا مــن عناصــر النظام 

التشغيلي للهواتف المحمولة. 
وأفــاد موقــع فيســبوك - المحظــور فــي 
الصيــن رغــم أن لديه مليوني مســتخدم 
علــى  ســيؤثر  قــراره  أن   - العالــم  حــول 
شــبكة التواصــل االجتماعــي األساســية 
“انســتاغرام”  غــرار  علــى  وتطبيقاتــه 
وميسنجر” و”واتساب” التي  تحظى كل 

منها بمليار مستخدم على األقل. 
وفرضــت العقوبــات األميركيــة فــي 15 
ســمحت  األميركيــة  اإلدارة  لكــن  مايــو، 
بفتــرة امتثــال مدتهــا 90 يوًمــا إلعطــاء 
الوقــت  هــواوي  أجهــزة  مســتخدمي 
لتحميــل التحديثــات ومنــع حــدوث أي 
اضطرابــات اقتصاديــة كبيــرة في قطاع 

الهواتف الذكية.

عزل هواوي 

وأشــارت هــواوي إلــى أنها ستؤســس نظاًما 
تشــغيلًيا خاًصــا بهــا للحلول محــل منظومة 
“أندرويــد” التابعــة لـــ “غوغل”. لكن ســيكون 
افتراضــي  ســوق  تطويــر  كذلــك  عليهــا 

خــاص بها لبيع التطبيقــات إذا كانت ترغب 
بالمحافظة على مستخدميها خارج الصين.

ولتتمكن من مواكبة سوق الهواتف الذكية، 
ســتحتاج هواوي كذلك للعثــور على مصدر 
والمعــدات  اإللكترونيــة  للشــرائح  جديــد 
المرتبطــة بهــا مــن دون مورديــن أميركييــن 

على غرار “انتل” و”كوالكوم” وبرودكوم”. 
مــن  هــواوي  تحــرم  أن  كذلــك  ويرّجــح 
آر  “أيــه   شــركة  معــدات  علــى  الحصــول 
أشــباه  لتصميــم  البريطانيــة  القابضــة”  إم 
الموصــالت، والتــي تســتخدم التكنولوجيــا 
الهواتــف  شــرائح  معظــم  فــي  لهــا  التابعــة 

المحمولة اإللكترونية. 
وجــاء تحّرك ترامب وســط مخاوف من أن 
هــواوي، الرائدة في مجال شــبكات إنترنت 
الجيــل الخامــس )5جــي( ستســمح للصيــن 
بالتجســس علــى شــبكات اإلنترنــت فائقــة 
الســرعة. وتحــاول إدارتــه منــذ مــدة إقنــاع 
حلفــاء واشــنطن بالتوقــف عــن اســتخدام 

معدات هواوي. 
وقــال ترامــب للصحافييــن الشــهر الماضــي 
إن الشركة تشكل “خطرا كبيرا” من الناحية 
احتمــال  إلــى  الحقــا  أشــار  لكنــه  األمنيــة، 

إسقاط العقوبات كجزء من اتفاق تجاري.

سان فرانسسكو - أ ف ب

“فيسبوك” تحرم “هواوي” من تطبيقاتها امتثاال للعقوبات األميركية

علي الفردان من المنامة

ضاحية السيف - تنظيم االتصاالت

ــرى ــ أخـ ــوات  ــ ــنـ ــ سـ  10 ــدة  ــ ــم ــ ل االتـــــــصـــــــاالت”:  ــم  ــيـ ــظـ ــنـ “تـ
تجديد تراخيص الترددات المتنقلة لـ “بتلكو” و ”زين”

مراسم تجديد تراخيص “الترددات المتنقلة” للشركتين
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دشــنت شــركة “بحريــن هوليديــز” أولــى رحالتهــا الجماعيــة الصيفيــة لجمهوريــة 
أذربيجــان مــع الطيــران األذري صباح أمس الســبت، وهى أولى الرحالت المباشــرة 
بيــن المنامــة والعاصمة األذريــة باكو كان ذلك في احتفالية بمطار البحرين الدولي 
حضرها مســؤولو الشــركة وعدد من مســؤولي الطيران المدني والمطار وعدد من 
مســؤولي الطيران األذري إلى جانب وكيل الطيران األذري في البحرين والشــريك 

اإلستراتيجي لشركة “بحرين هوليديز” بن فرناس للسفر والسياحة.

وفــي هذا الصدد، قــال الرئيس التنفيذي 
تدشــين  “إن  الكاظــم  محمــود  للشــركة 
رحــات مباشــرة عبــر الخطــوط الجويــة 
األذربيجانيــة مــن المنامة إلــى باكو جاء 
اســتجابة لتزايد نســب الســياح الراغبين 
األذربيجانيــة؛  الجمهوريــة  زيــارة  فــي 
بوصفهــا وجهــة ســياحية جديــدة تتميــز 
أن  إلــى  مشــيرا  المزايــا”،  مــن  بالعديــد 
التوقعــات تتجــه لتزايــد الســياح خــال 

هذا الصيف لهذه الوجهة.
وأضــاف الكاظــم “كان لبحريــن هوليديــز 

علــى  االســتحواذ  فــي  األســد  نصيــب 
مقاعد الطائــرة في أول رحلة لجمهورية 
أذربيجان، إذ فاق عدد مسافرين بحرين 
هوليديز الـ 100 مسافر في طائر آيرباص 
320 التي تتســع لـ 174 مسافرا، مبينا أن 
الشــركة تهدف الســتقطاب 1500 مسافر 
لهــذه الوجــه خــال 13 رحلــة ســيطلقها 
الطيــران األذري بين المنامة وباكو خال 

الصيف بواقع رحلة في كل أسبوع.
مــن ناحيتــه، أشــار عضــو مجلــس إدارة 
شــركة بحريــن هوليديــز حســين الديــري 

تعــد وجهــة ســياحة  أذربيجــان  أن  إلــى 
العالــم،  مســتوى  علــى  وواعــدة  ناشــئة 
حيث بات الكثير من السياح البحرينيين 
والخليجييــن والعــرب يســافر إليهــا مــن 
أجــل الســياحة لمــا تتمتــع بــه مــن جمــال 
طبيعــي ســاحر ومعالــم تاريخيــة الفتــة 
للنظــر، مبينا أن الســياحة فــي أذربيجان 

تزايدت خال الســنوات القليلة الماضية 
والجهــات  الشــركات  مــن  التركيــز  مــع 
المعنيــة علــى الترويج الســياحي، وإبراز 
فــي  الســياحية  األماكــن  بــه  تتمتــع  مــا 

أذربيجان من تّنوع.
باتــوا  الســياح  أن  الديــري  وأضــاف 
يفضلــون أذربيجــان؛ لمــا تتميــز بــه مــن 

طقــس مناســب ومعالــم حديثــة ومواقع 
الســياح  تبهــر  حيــث  وتاريخيــة،  أثريــة 
التاريخيــة  وروحهــا  العصــري  بوجههــا 
العريقــة، فضــا عــن تســهيات الحصول 
والمقيميــن  للســعوديين  التأشــيرة  علــى 

من المطار.
ُيذكــر أن طاقــم بحريــن هوليديــز قّدموا 

هــذه  علــى  للمســافرين  خاصــة  معايــدة 
الرحلــة بمناســبة عيد الفطر الســعيد، كما 
رافق المســافرين مســؤولون من الشركة 
الصحــف  فــي  اإلعامييــن  مــن  وعــدد 
المحلية ووكالة أنباء البحرين إلى جانب 
عــدد مــن النشــطاء فــي مواقــع التواصل 

االجتماعي “السوشل ميديا”.

المنامة - بحرين هوليديز

“بحرين هولديز”: 100 مسافر في أولى الرحالت ألذربيجان
بــاكــو ــى  ــ ــ إل ــة  ــ ــل ــ رح  13 فــــي  ــح  ــ ــائ ــ س  1500 طـــمـــوحـــنـــا  ــم:  ــ ــاظ ــ ــك ــ ال

رحلة الطيران األذريحفل تدشين أولى رحالت الطيران األذري

“استيراد” تعتزم جلب الموارد إلنجاز “بوابة أمواج”
استئنــاف عمـلـيــات اإلنـشــاء بـعــد استـكـمــال الـرسـومـات التفصيـلـيــة

قــال رئيــس العقــارات فــي شــركة اســتيراد عبــد هللا نور الديــن “إن الشــركة ســتجلب - بالتعاون 
مــع شــركة بروموســفن- جميــع الموارد الســتكمال مشــروع بوابة أمواج؛ من أجــل تحقيق نجاح 
باهر منه، وسنسعى إلى استئناف عمليات اإلنشاء والمبيعات بعد االنتهاء من جميع الرسومات 

التفصيلية والحصول على الموافقات الالزمة”.

اســتيراد  لشــركة  العــام  المديــر  قــال  جهتــه،  مــن 
بالفــوز  للغايــة  ســعداء  “نحــن  جوبتــا  شــاندان 
بالمــزاد العلني لمشــروع بوابة أمــواج وبكفالة هذا 
المشروع الذي تستند إليه الرؤية الجديدة لشركة 
اســتيراد وإســتراتيجية االســتثمار فــي األســواق 
المحليــة، ونحــن علــى ثقــة أن هــذا وقت مناســب 
المنطقــة،  هــذه  فــي  االســتثمار  فــرص  الغتنــام 
خصوصا في البحرين في ظل اســتقرار االقتصاد 
الكلي بدول مجلس التعاون ومؤشراتها للنمو في 
األعوام المقبلة، مما سينعكس بشكل إيجابي على 
هــذا االســتثمار، وتخطط اســتيراد لاســتثمار في 
مثــل هــذه التعامــات التجاريــة اإلقليميــة الرائدة 
جنًبــا إلــى جنــب مــع المســتثمرين ذوي العقليــات 

المشابهة”.
)اســتيراد(  االســتثمارية  اســتيراد  شــركة  وكانــت 
وشــركة بروموســفن القابضــة )بروموســفن( إعانا 
أمــواج  بوابــة  لمشــروع  العلنــي  بالمــزاد  فوزهمــا 
بتاريــخ 2 يونيو 2019 بقيمة 14.75 مليون دينار، 
باســم  المشــروع تحــت منشــأة حديثــة  وســينفذ 

)استيراد أمواج( تمثل ملكية الشركتين.
يذكــر أن مشــروع بوابــة أمــواج هو مشــروع يطل 
على شــاطئ البحــر وتبلغ قيمتــه 75 مليون دينار، 
ويغطــي مســاحة 33,400 متــر مربــع مــن األرض، 
وسيبلغ إجمالي المساحة المبنية على تلك األرض 
نحــو 190ألف متر مربع عند االنتهاء من اإلنشــاء، 
متطابقيــن  برجيــن  مــن  المشــروع  يتكــون  كمــا 

384 شــقة،  لـــ  20 طابًقــا ويتســعان  مــن  مؤلَّفيــن 
إضافــة إلــى مبنــى مكــون مــن طابقيــن يضــم 93 
منــزال، إضافة إلــى برج مخصص لفندق مؤلف من 
143 غرفة. إلى ذلك، قال مدير شركة بروموسفن، 
أكــرم ميكنــاس “نحن ســعداء للغاية بالشــراكة مع 
اســتيراد فــي هــذه المعاملــة التجاريــة المشــوقة، 
كمــا أننــا نضــع آمــاال عريضــة علــى مشــروع بوابــة 

أمــواج، حيــث إنــه يتميــز بموقعــه اإلســتراتيجي 
عنــد مدخل جزر أمواج مطا مباشــرة على البحر، 
إضافــة إلى مجاورتــه لجميع المعالم الرئيســة في 
البحريــن، ويمنــح هذا الموقع المتميــز، إضافة إلى 
فــي  إحداهــا  يتمثــل  التــي  الفريــدة،  المواصفــات 
وجــود شــاطئ خــاص عرًضا ال مثيل له في ســوق 

الوحدات السكنية في البحرين”.

القاهرة - مباشر

أكــد رئيــس جهــاز مدينــة بدر أنه ســيتم البــدء في أعمــال تنفيذ أكبــر مدينة طبية 
للســياحة العالجية في مصر والشــرق األوســط وإفريقيا، باستثمارات تقدر بنحو 

20 مليار جنيه )1.2 مليار دوالر(، والتي سيتم إنشاؤها بالمدينة.

وقــال عمار منــدور في بيان لوزارة اإلســكان 
أن 90 % من اســتثمارات المشــروع ستكون 
مصريــة، وأنــه تمــت المعاينــة األوليــة لموقع 
المشــروع. وأوضح مندور أن المدينة الطبية 
ســتقدم أحــدث ما توصلت إليــه علوم الطب 
فــي العالــم، والتقنيات الحديثــة في األجهزة 
الطبيــة، مشــيرا إلــى أنه مــن المقــرر أن تضم 
فــي  13 معهــدا متخصصــا  الطبيــة  المدينــة 
اســتيعابية  بطاقــة  الطبيــة  العلــوم  مختلــف 

الطائــر،  لإلســعاف  ومهبطــا  ســرير،   2000
استشــفاء  وحدائــق  تعليميــا،  ومستشــفى 
وأكــد  الطبيــة.  للنباتــات  ومشــتا  طبيعيــة، 
رئيــس الجهــاز، أنــه أعطــى تعليماتــه لجميــع 
إدارات الجهاز المعنية إلنهاء كافة اإلجراءات 
الازمــة، وتســهيل كل مــا ُيطلــب للمشــروع؛ 
ألنــه يعد من المشــروعات القومية في مصر، 
وســيوفر فرص عمل كثيرة للشــباب، وأهالي 

المدينة على وجه الخصوص.

مصر تدشن أكبر مدينة للسياحة العالجية

أكــد وزيــر االقتصــاد الفرنســي برونــو لومير أن 
الدولة مســتعدة لخفــض حصتها في رأس مال 
رينو البالغة 15 % لصالح تعزيز تحالف شــركة 
تصنيع الســيارات مع شريكتها اليابانية نيسان. 
فرانــس  وكالــة  مــع  مقابلــة  فــي  لوميــر  وقــال 
بــرس علــى هامــش اجتمــاع وزراء ماليــة دول 
مجموعــة العشــرين فــي اليابــان إن علــى رينــو 
ونيسان العمل على تعزيز العاقات بينهما قبل 
النظر في احتماالت إبرام عقود اندماج أخرى.

وتأتــي تصريحــات لوميــر بعــد أيــام فقــط مــن 
اإليطاليــة  كرايســلر  فيــات  مجموعــة  ســحب 

مــع  لاندمــاج  عرضهــا  الخميــس  األميركيــة 
أصبحــت  المفاوضــات  أن  إلــى  مشــيرة  رينــو، 
“غيــر منطقيــة” بســبب الظروف السياســية في 

باريس. 
وقــال الوزيــر الفرنســي “بإمكاننــا خفض حصة 
الدولة في رأس مال رينو. هذه ليســت مشــكلة 
طالمــا أنــه ســيكون لدينــا فــي نهايــة المطــاف 
قطاع سيارات أكثر صابة وتحالًفا أكثر صابة 
بيــن شــركتي تصنيــع ســيارات عظيمتيــن همــا 

نيسان ورينو”. 
وفــي 27 مايــو، فاجــأت فيــات كرايســلر عالــم 

)بيــن  “اندمــاج  بعرضهــا  الســيارات  صناعــة 
الشــركات( المتســاوية” مع رينو يمكن أن يؤدي 
اليابانيتيــن  إلــى إنشــاء - مــع شــريكتي رينــو 
مجموعــة   - موتــورز  وميتسوبيشــي  نيســان 

عماقة للسيارات على صعيد العالم.
وكانــت المجموعــة المشــتركة ســتصبح الكبرى 
فــي العالم، مع مبيعــات يبلغ مجموعها نحو 15 
مليــون ســيارة مقارنــة بكل مــن “فولكســفاغن” 
 10.6 اللتيــن تبيــع كل منهمــا نحــو  و”تويوتــا” 
فجــأة  انهــار  االتفــاق  لكــن  مركبــة.  ماييــن 
باريــس  كرايســلر  فيــات  وحّملــت  الخميــس 

المســؤولية.  وأفــادت فيــات كرايســلر في بيان 
“بــات مــن الواضــح أن الظــروف السياســية في 
فرنسا ال تسمح في الوقت الحالي الندماج من 

هذا النوع بأن يمضي قدًما بنجاح”. 

وقــال لوميــر إنــه مــن “حــق” فرنســا باعتبارهــا 
“صاحــب األســهم المرجعيــة” في رينــو أن تؤثر 
علــى القــرار. وأضــاف “ال يمكــن انتقــاد الدولــة 

لتنفيذها التزاماتها”.

فرنسا ستخفض حصتها في “رينو” لصالح “نيسان”

المنامة - استيراد

تمثــل التداعيــات اآلخــذة في االتســاع لحــرب تجارية بين الواليات المتحــدة والصين والتهديدات المتصاعدة بفرض رســوم 
جمركيــة اختبــارا لعــزم زعمــاء مالية مجموعة العشــرين علــى إظهار جبهة موحدة هذا األســبوع مع قلق المســتثمرين مما إذا 
كان بمقدورهــم تجنــب ركــود عالمــي مــن خالل وســائل سياســية آخذة فــي التناقص. وتقــول اليابان، التي تــرأس اجتماعات 
مجموعــة العشــرين هــذا العــام، إن اجتمــاع زعمــاء الماليــة لن يضع قضايــا التجارة في موقــع متقدم على جــدول أعماله ولن 

يسعى للتوسط بغية تهدئة التوترات التجارية الثنائية.

لكــن اآلثــار الســلبية المتصاعدة الشــدة 
للحــرب التجاريــة ســتجعل من الصعب 
علــى وزراء ماليــة ومحافظــي البنــوك 
المركزية في مجموعة العشرين تجنب 
أمــس  اجتماعهــم  بــدأوا  إذ  القضيــة، 
مدينــة  فــي  يوميــن  ويســتمر  الســبت 

فوكوكا بجنوب اليابان.
الخزانــة  بــوزارة  كبيــر  وقــال مســؤول 
مــن  ســتكون  التجــارة  إن  األميركيــة 
الموضوعات التي ســيتناولها االجتماع 
فــي إطــار كل مــن كيفيــة تأثيرهــا على 

”خفــض  وكيفيــة  العالمــي  االقتصــاد 
بعض الممارســات التجارية غير العادلة 

التي قد تكون موجودة“.
التجــارة  بشــأن  التوتــر  يزيــد  وقــد 
التحديــات أمام زعمــاء مالية مجموعة 
العشــرين للســعي إلــى أرضية مشــتركة 
بشأن كيفية صياغة القضية في البيان 
عقــب  يصــدر  أن  المتوقــع  الختامــي 

االجتماع.
وقال المســؤول األميركــي للصحافيين 
نجــري  أن  ”أتوقــع  الماضــي  األســبوع 

بعض المحادثات المهمة بشــأن التجارة 
وقضايــا أخــرى. وأتوقع أن نصــدر بيانا 
ختاميــا على األرجح، لكــن ال أحد يعلم 

ذلك يقينا“.
األميركــي  الخزانــة  وزيــر  ويلتقــي 
ستيفن منوتشين بمحافظ بنك الشعب 
الصينــي )البنــك المركــزي( يــي قانغ في 
فوكــوكا على هامــش اجتماع مجموعة 
منوتشــين  وســيجري  العشــرين. 
الماليــة  وزيــر  مــع  أيضــا  محادثــات 

الياباني تارو آسو.

مخاطر متزايدة على التجارة

تتدهور العاقات بين الواليات المتحدة 
والصيــن منذ أن اتهــم الرئيس األميركي 
دونالــد ترامــب بكيــن فــي مطلــع مايــو 
تغييــر  بشــأن  التزاماتهــا  عــن  بالتراجــع 

ممارستها التجارية مع بقية العالم.
رســوما  المتحــدة  الواليــات  وفرضــت 

جمركية على الواردات الصينية وهددت 
الصيــن  وردت  جديــدة،  رســوم  بفــرض 
علــى اإلجــراءات األميركيــة. وهــز ذلــك 
التصعيد أســواق المال العالمية وتســبب 
فــي فقدان اســتثمارات في أنحاء العالم 
تتجــاوز قيمتهــا 1.5 تريليــون دوالر مما 

أجج المخاوف من تراجع عالمي.

مــن  كثيــرة  قطاعــات  تــزال  ال  وبينمــا 
االقتصــاد العالمــي تتعافــى مــن األزمــة 
الماليــة العالمية قبل عشــر ســنوات، فإن 
التركيــز يتحول إلى حجم االحتياطيات 
النقديــة التــي خلفتهــا البنــوك المركزيــة 

للتراجع التالي.
بمجلــس  السياســة  صنــاع  وألمــح 
المركــزي  )البنــك  االحتياطــي االتحــادي 
األميركي( إلى أنهم سيكونون مستعدين 
البنــك  وفتــح  الفائــدة  أســعار  لخفــض 
المركــزي األوروبــي يوم الخميــس الباب 

أمام مزيد من الحوافز إذا لزم األمر.
حــذر  الدولــي  النقــد  صنــدوق  وكان 
األربعــاء مــن أن الرســوم التــي تبادلــت 
الواليات المتحدة والصين فرضها وتلك 
التــي تهــددان بفرضهــا قد تقلــص الناتج 

االقتصادي العالمي 0.5 % في 2020.

فوكوكا )اليابان( - رويترز

حرب التجارة والرسوم تهدد وحدة زعماء مالية “العشرين”

فوكوكا - أ ف ب

وزير االقتصاد الفرنسي
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مقتل 17 بحادث 
مروع في دبي

أعلنت شرطة دبي على تويتر، فجر 
الجمعة، أن 17 شخصا لقوا حتفهم 

عندما اصطدمت حافلة كانت تقلهم 
بلوحة إرشادية في شارع الشيخ 

محمد بن زايد. وأضافت أن الحافلة 
التابعة لشركة عمانية كانت تقل 31 

راكبًا من جنسيات مختلفة، وقد 
أسفر الحادث أيضا عن إصابة 3 

أشخاص. كما أوضحت أن المصابين 
نقلوا إلى مستشفى راشد، مؤكدة 

أنها تحقق في الحادث للوقوف على 
مالبساته. وأشارت إلى أن سائق 

الباص عماني الجنسية قد أصيب 
إصابات متوسطة، وال يزال يتلقى 
العالج الالزم في مستشفى راشد.

ضمانــات  3 باشــتراط  اليابــان  وســاطة  تســتبق  طهــران 

إيران: حديث واشنطن عن التفاوض “فارغ”

قالت إيران، أمس السبت، إن العقوبات األميركية الجديدة بحقها تجعل الحديث عن استئناف المحادثات “فارغا”. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية 
أن العقوبات األميركية الجديدة على مجموعة كبرى للبتروكيماويات تجعل حديث الواليات المتحدة واستعدادها للتفاوض مع طهران “فارغًا”.

وقــال عبــاس موســوي فــي بيــان صدر 
غــداة إعــالن واشــنطن فــرض عقوبات 
الخليــج  “شــركة  علــى  اقتصاديــة 
الفارســي للبتروكيماويات، إن “أسبوعًا 
واحــدًا فقــط كان كافيــًا إلثبــات زيــف 
مزاعم الرئيس األميركي بالتفاوض مع 

إيران”.
وقال الرئيس دونالد ترامب، الخميس، 
إنــه يــود إحيــاء المباحثــات مــع إيــران 
إذا وافقــت علــى التخلــي عن األســلحة 
هــذا  رفضــت  طهــران  لكــّن  النوويــة، 
بـ”تغييــر  واشــنطن  مطالبــة  الخيــار 

سلوكها”.
األميركيــة،  الخزانــة  وزارة  وقامــت 
إضافيــة  عقوبــات  بفــرض  الجمعــة، 
البتروكيماويــات  قطــاع  علــى  قاســية 
اإليراني، مســتهدفة أكبر شركة إيرانية 
قابضــة وأكثرهــا ربحــًا، بســبب دعمهــا 
لشــركة هندســية إيرانية تابعة للحرس 

الثوري.
تابعــة  شــركة   39 العقوبــات  وتشــمل 
الفارســي  “الخليــج  لمجموعــة 

للبتروكيماويــات” موجــودة فــي إيــران 
مــن   %  50 تنتــج  وهــي  وخارجهــا، 

صادرات إيران للبتروكيماويات.
مــن جانبه، قال وزير الخزانة ســتيفين 
منوتشن في بيان وزارته عن العقوبات 
“باســتهداف هذه الشبكة نعتزم حرمان 

البتروكيماويــات  لقطــاع  التمويــل 
األساســي الــذي يقــدم الدعــم للحــرس 
الثوري. هذه العقوبات هي تحذير بأننا 
التــي  الشــركات  اســتهداف  ســنواصل 

توفر شريانا ماليا للحرس الثوري”.
فيمــا قال وكيل وزارة شــؤون اإلرهاب 

واالســتخبارات المالية، سيغال مانلكر، 
فــي البيــان: “الحــرس الثــوري يســتغل 
األساســية  القطاعــات  منهجــي  بشــكل 
إلثــراء خزانتــه لتمويــل أنشــطة خبيثة 
المتحــدث  أعلــن  ذاك  إلــى  أخــرى”. 
باســم المجلــس األعلــى لألمــن القومي 
اإليرانــي، كيــوان خســروي، أن طهــران 
تريــد ضمانــات لقبــول وســاطة رئيــس 
وزراء اليابــان، شــينزو آبــي، الــذي مــن 
األربعــاء  إيــران،  يــزور  أن  المرتقــب 
المقبــل، للتحدث حــول المفاوضات مع 

الواليات المتحدة.
عــن خســروي  “فــارس”  ونقلــت وكالــة 
طهــران  إلــى  ســيأتي  “آبــي  إن  قولــه 
كوســيط مــن واشــنطن”، مشــددًا علــى 
أن نجــاح هذه الوســاطة مرتبط بثالثة 
إلــى  أميــركا  “عــودة  وهــي:  ضمانــات 
العقوبــات،  وإلغــاء  النــووي،  االتفــاق 
والتعويــض عــن الخســائر التــي لحقــت 
بإيــران”. يذكــر أن هذه الزيارة تعد أول 
زيــارة لرئيــس وزراء يابانــي إلى إيران 

خالل العقود األربعة الماضية.

دبي - العربية.نت

دبي - العربية.نت

مقر وزارة الخزانة األميركية في العاصمة واشنطن )أ ف ب(
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وصــف حديــث حمــد بــن جاســم رئيــس وزراء قطــر ووزيــر خارجيتها الســابق بأنه 
موجــه للداخــل القطــري، بعد فشــل رئيس وزراء قطر الذي مثــل حكومته في قمم 
مكة الشهر الماضي، وتم انتقاده في الدوحة ونقضت موافقته على بيانات القمم.

كان لقاء رئيس الوزراء القطري السابق، 
مــع صحيفة التليغــراف البريطانية في 
الطابــق  فــي  الواقعــة  الفاخــرة  شــقته 
العلــوي فــي مبنــى هايــد بــارك، والتــي 
افتتحــت تقريرهــا عنــه باســم “الرجــل 
الــذي اشــترى لنــدن”. وقــال المحــرر إن 
ه  حمد بن جاســم ال يحتاج إلى أن يحثُّ
أحــد علــى الــكالم عــن الســعودية، فهــو 
ال يتوانــى عــن إدانــة تصرفاتهــا. زعــم 
أن هــذه الســنة هــي الســنة الثالثة على 

التوالــي التــي ُيمنع فيهــا المواطنون 
القطريون من الوصول إلى الحج.

بــن  حمــد  انتقــل  ذلــك  وبعــد 
جاســم بســرعة إلــى اتهــام 

بمحــاوالٍت  الســعودية 
لتقويــض  روتينيــة 

كأس  الســتضافة  قطــر  اســتعدادات 
العالم 2022 من خالل ادعاءات كاذبة. 
ويقــول بــن جاســم إن المنطقــة بحاجة 
شــديدة إلى عالقــٍة طبيعية بين الدول 
الســت، فيمــا ُيســمى بمجلــس التعــاون 
الخليجي،  ولكن بفضل الســعودية، كما 
ُيصرُّ حمد بن جاســم، فإنهم ليســوا في 
مــزاج لمثــل هــذه التحالفــات، إذ يعــزو 
ذلــك جزئًيــا إلــى الغيــرة الســعودية من 
الغازيــة والنفطيــة،  ثــروة قطــر 
كانــت  التــي  والعوامــل 
فــي  للتوســع  تســتخدمها 
بمــا  المجــاالت،  مختلــف 
وســائل  ذلــك  فــي 
شــبكة  عبــر  اإلعــالم 

الجزيرة.

قال السفير األميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن إسرائيل “تملك الحق 
فــي ضــم جزء” مــن أراضي الضفة الغربيــة المحتلة، في تصريحــات يرجح أن 

تعمق الرفض الفلسطيني لخطة السالم األميركية المنتظرة.

نشــرتها  مقابلــة  فــي  فريدمــان  وقــال 
صحيفــة “نيويــورك تايمز” أمس الســبت: 
أن  أعتقــد  معينــة،  ظــروف  ظــل  “فــي 
إســرائيل تملك الحق في المحافظة على 
جــزء مــن، لكــن علــى األغلــب ليــس كل، 

الضفة الغربية”.
اللجنــة  ســر  أميــن  اعتبــر  جانبــه،  مــن 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية، 
مــن  سياســة  “أي  أن  عريقــات،  صائــب 
مــع  أميــركا  تواطــؤ  تعكــس  النــوع  هــذا 
خطط إســرائيل”، حســب ما ذكرت وكالة 

أسوشييتد برس.
فــي  فلســطينية  دولــة  تأســيس  وشــكل 
األراضــي التــي احتلتهــا إســرائيل، خــالل 
الغربيــة،  الضفــة  فيهــا  بمــا   ،1967 العــام 
محــور جميــع خطط الســالم الســابقة في 

الشــرق األوســط. وكان وزيــر الخارجيــة 
األميركــي مايــك بومبــو، قــد رفــض فــي 
الواليــات  كانــت  إذا  مــا  القــول  أبريــل 
مــن  محتمــال  ضمــا  ســتعارض  المتحــدة 
الضفــة  لمســتوطنات  إســرائيل  جانــب 
الغربية، كما رفض أن يؤكد دعم واشنطن 
إلنشاء دولة فلسطينية. ويعتبر المجتمع 
للقانــون  انتهــاكا  المســتوطنات  الدولــي 

الدولي و”عقبة” أمام جهود السالم.

واتخذت إدارة ترامب قرارات  «
تتعارض مع اإلجماع الدولي والتقاليد 

الدبلوماسية األميركية، من خالل 
اعترافها أحاديا بالقدس عاصمة 
إلسرائيل، كما اعترفت بالسيادة 

اإلسرائيلية على الجوالن السوري 
المحتل.

قــال القيــادي فــي تحالف القــرار العراقي، أثيل النجيفي، إن المشــروع اإليراني هو 
منتــج للفوضــى ومخــرب لمؤسســات الدولــة العراقيــة، مؤكــدا فــي تغريــدة له على 
تويتــر: “لســنا ســاذجين لنقبــل التبريــر بــأن ما يحصل فــي العراق مجموعــة أخطاء 
فردية أو حزبية، بل هو عمل ممنهج لتفكيك الدولة وإدامة الصراعات في داخلها”.

مــع  مقابلــة  فــي  النجيفــي  وأضــاف 
إلــى  ســعت  إيــران  أن  “العربية.نــت” 
توثيق روابطها مــع الحكومات العراقية 
المتواليــة منذ الدخول األميركي للعراق 
العــام 2003، وتمكنــت مــن ذلــك تماًمــا 
التــي  السياســية  أذرعهــا  طريــق  عــن 
برمتهــا  السياســية  بالعمليــة  تالعبــت 
ونجحــت فــي الهيمنــة علــى مراكز صنع 
القــرار فــي بغــداد مبكًرا. وقــال إن هناك 

دولــة عميقــة تم إنشــاؤها مــن األيام 
األولــى لالحتــالل - وبعلــم أو بدون 

علم واهتمــام اإلدارة األميركية، 
هذه الدولة العميقة سيطرت 
فــي  مهمــة  مفاصــل  علــى 

الدولة العراقية.

اإليرانييــن  أن  النجيفــي  ويعتقــد 
األحــزاب  مــن  عــدد  داخــل  متغلغلــون 
“للثــورة  بالــوالء  تؤمــن  التــي  العراقيــة 
نفســها  وتجــد  اإليرانيــة”،  اإلســالمية 
فــي  إيــران  خطــط  بتنفيــذ  ملزمــة 
المنطقــة، وتجدها مقدمة على المصالح 
العراقيــة برمتها ألنها في نظرها مصالح 

األيدولوجيا الدينية التي يؤمنون بها.

وأكد النجيفي أن بعض  «
قادة األحزاب الدينية في العراق 

لديهم خدمة فعلية طويلة في 
الحرس الثوري اإليراني 
ال تختلف عن قياداته 

األصلية كقاسم 
سليماني وغيره.

النجيفي: أذرع إيران تسيطر على صنع القرار بالعراقسفير أميركا بالقدس: يحق إلسرائيل ضم أراض من الضفةحمد بن جاسم يهاجم السعودية في صحيفة بريطانية
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عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  اجــرى 
أســايس  اريتريــا  ورئيــس  السيســي 
فــي  أمــس  ثنائيــة  مباحثــات  أفورقــي 
القاهــرة تناولــت خطــط تنمية مشــتركة 
بحســب  المنطقــة،  وأمــن  البلديــن  بيــن 
البيــان  وقــال  المصريــة.  للرئاســة  بيــان 
إن السيســي اســتقبل الرئيــس أســايس 
رســمية  بزيــارة  يقــوم  الــذي  أفورقــي، 
للبيــان،  وفقــا  السيســي،  وأكــد  لمصــر.  
الجانبيــن  بيــن  العقبــات  تذليــل  أهميــة 

في ما يتعلق بمشــاريع التنمية “ال ســيما 
فــي قطاعــات البنية التحتيــة والكهرباء 
والصحة والتجارة واالستثمار والزراعة 

والثروة الحيوانية والسمكية”.
كذلــك اتفــق الرئيســان “على االســتمرار 
فــي التنســيق والتشــاور المكثــف بينهما 
خاصــًة  التطــورات،  تلــك  كافــة  إزاء 
فــي مــا يتعلــق بملفــات القــرن اإلفريقي 
والسودان والصومال ومياه النيل وأمن 

البحر األحمر”.

فــي  المصريــة  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
بيان، أمس، مقتل 4 عناصر إرهابية في 
محافظة شمال سيناء، كانوا شاركوا في 
هجوم فجر األربعاء تبناه تنظيم داعش 
علــى كميــن أمني في المحافظة نفســها. 
وقالــت الــوزارة فــي بيانها إنه اســتمرارا 
لجهودهــا “فــي مالحقــة وتتبــع العناصر 
اإلرهابيــة المتورطــة فــى مهاجمــة أحــد 
األكمنــة األمنية جنوب العريش، رصدت 

عمليــات المتابعــة وتتبــع خطــوط ســير 
العناصــر اإلرهابيــة، اتخاذ عــدد من تلك 
العناصــر أحد العقــارات، الكائــن بمنطقة 

أبو عيطة بالعريش مأوى لهم”.
العقــار  “تمــت مداهمــة  البيــان  وأضــاف 
وتبادل إطالق النار، ما أسفر عن مصرع 
4 عناصــر إرهابيــة”، موضحــا أنــه “عثــر 
وحــزام  اليــة  بنــادق   3 علــى  بحوزتهــم 

ناسف”.

رئيس أريتريا يلتقي السيسي في القاهرة

مقتل 4 عناصر إرهابية شمالي سيناء

طهران - أ ف ب: أكد وزير النفط  «
اإليراني بيجان نمدار زنقنة أن 

طهران تستخدم طرقا “غير 
تقليدية” لاللتفاف على العقوبات 

األميركية ومواصلة بيع نفطها، 
وذلك في مقابلة نشرت أمس.

وقال الوزير لوكالة “شانا” اإلخبارية  «
اإليرانية “لدينا مبيعات غير رسمية 

أو غير تقليدية، جميعها سرية، 
ألن الواليات المتحدة ستوقفها 

إن علمت بها”.وامتنع زنقنة عن 
إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن 

الصادرات النفطية اإليرانية، مؤكدا 
أنه لن يكشف أي أرقام إلى أن ُترفع 

العقوبات. وتراجعت الصادرات 
النفطية اإليرانية من مليون 
وخمسمئة الف برميل يوميا 

في أكتوبر إلى 750 ألف برميل 

يوميا في أبريل، وفق أرقام وكالة 
بلومبرغ. وقال زنقنة إن الواليات 

المتحدة تشدد الخناق على 
االقتصاد اإليراني بواسطة “عقوبات 
ذكية”. واعتبر أن “أقسى العقوبات 
في التاريخ يتم فرضها على إيران”.

فضح الممثل األميركي الخاص بشأن  «
إيران برايان هوك الفبركة اإلعالمية 
التي يمارسها النظام اإليراني لخلق 
انطباع زائف عن قدراته العسكرية، 

مثل تعديل الصور باستخدام برنامج 
“فوتوشوب” إلظهار تزايد قوته 

الصاروخية. وكذلك االدعاء بصناعة 
طائرات مقاتلة جديدة من خالل نشر 
صور ُمحرّفة لطائرات قديمة. ونشر 

حساب “فريق التواصل اإللكتروني 
التابع لوزراة الخارجية األميركية” 

على “تويتر” مقطع فيديو لهوك وهو 

يشرح التقنيات التي تستخدمها 
إيران للتعظيم من قدراتها 

العسكرية. وقال هوك: “قامت إيران 
بتحرير صور على برنامج فوتوشوب 

لعمليات إطالق صواريخ لمحاولة 
إظهار تزايد القدرة الصاروخية”. 

وأضاف: “كما أنهم حرروا صوراً 
باستخدام فوتوشوب لطائرات قديمة 

وحاولوا تمريرها على أنها مقاتالت 
شبحية جديدة”، في إشارة إلى نماذج 
خداع إيران للعالم عن طريق التالعب 

بالصور والمحتوى.

إيران تعلن أنها تبيع نفطها بطرق “غير تقليدية”

هوك: إيران تستخدم “فوتوشوب” لخداع العالم بشأن قدراتها العسكرية

دبي - العربية.نت الخرطوم - وكاالت

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الســبت، عن تحقيق انتصارات واســعة، بإســناد من تحالف دعم الشــرعية، وذلك بتحرير أكثر 
مــن 10 كيلومتــرات مــن مزارع النســيم والعديد من القرى، إضافة إلى الخط اإلســفلتي الرابــط بين ميدي وحرض وقطع خطوط 

تعزيزات ميليشيا الحوثي االنقالبية، شمال محافظة حجة )شمال غربي البالد( .

وقــال قائــد المنطقــة العســكرية الخامســة في 
إن  صــالح،  يحيــى  اللــواء  اليمنــي،  الجيــش 
وتمكــن  كيلومتــرًا   15 قرابــة  اجتــاز  الجيــش 
مــن تطهيــر “مزارع النســيم ومــزارع الخضراء 
وبنــي  والخميســي  والمرانــي  والحاشــدي 
عاتــي وقرى المطاريــة والحجــاورة والمخازن 
والكدمــة والشــعوب والقــص والعمرية وذهب 
حجر والمشايبة والخنحر وبني فراص ووادي 
للمنطقــة  اإلعالمــي  المركــز  ونقــل  رحبــان”. 
العســكرية الخامسة، عن اللواء صالح، تأكيده 
أن المنطقة الخامســة أصبحت تجتاز دفاعات 
باســتمرار.  هجوميــة  عمليــات  وتنفــذ  العــدو، 
وســيطرت قــوات الجيــش اليمني علــى الخط 
اإلســفلتي الرابط بين ميدي وحرض، وقطعت 
شــمال  الحوثــي  ميليشــيا  تعزيــزات  خطــوط 
محافظــة حجة. في األثنــاء، قصفت مقاتالت 

التحالــف، مواقع وتعزيزات ميليشــيا الحوثي، 
فــي المنطقــة ذاتها. وأســفرت العمليــة، التي ال 
تــزال مســتمرة، بحســب مصادر عســكرية، عن 

ســقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف 
الميليشــيا، عالوة على تدمير عدد من اآلليات 

التابعة لها.

حذر حزب األمة السوداني، أمس السبت، من عواقب االنسداد السياسي في البالد، محمالً المجلس العسكري االنتقالي مسؤولية 
االنفالت األمني. كما ندد حزب األمة في بيان باحتجاز السياسيين وطالب باإلفراج عنهم دون استثناء.

أمــس،  أشــاد،  قــد  االنتقالــي،  المجلــس  وكان 
أحمــد،  آبــي  إثيوبيــا،  وزراء  رئيــس  بمبــادرة 
التفــاوض  علــى  حرصــه  مؤكــدًا  للوســاطة، 
للتوصل إلى تفاهمات مرضية. وقال المجلس 
في بيان: “نســعى للوصول بالمرحلة االنتقالية 
إلــى بــر األمــان”. ودعــا آبــي أحمــد إلــى انتقال 
ديمقراطــي “ســريع” في الســودان، مشــيرًا في 
والشــعب  الجيــش  يتحلــى  أن  “يجــب  بيــان: 

والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية”.

الجيش اليمن نجح في قطع خطوط تعزيزات ميليشيا الحوثي شمال حجة 

من لقاء أعضاء المجلس العسكري االنتقالي برئيس وزراء إثيوبيا

تحريــر أكثر مــن 10 كيلومترات بإســناد مــن “التحالف” حزب األمــة يطالب بإطالق ســراح الســجناء السياســيين
انتصارات واسعة للجيش اليمني شمال حجة “االنتقالي” السوداني يشيد بالمبادرة اإلثيوبية
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للشــؤون  اإلماراتــي  الدولــة  وزيــر  أعــرب 
الخارجيــة، أنور قرقاش، أمس الســبت، عن 
اســتغرابه مــن “فبــركات اإلعــالم القطــري”، 
بحســب تعبيــره، والــذي يروج لوجــوده في 
العاصمــة الســودانية الخرطــوم، بينمــا هــو 

فــي ســلوفاكيا،  يحضــر منتــدى براتســالفا 
واصفًا ما يروجوه بـ”األخبار الكاذبة”.

وغــرد قرقــاش علــى حســابه فــي “تويتــر” 
فبــركات  أســتغرب  ولــم  “اســتغربت  قائــالً: 
الميــدل  ومنهــا  القطــري  اإلعــالم  منصــات 

فــي  لوجــودي  تــروج  والتــي  آي  إيســت 
الخرطوم”.

وأضــاف قائــالً: “أشــارك حاليــًا فــي منتــدى 
براتســالفا فــي ســلوفاكيا، ديدنهــم األخبــار 

الكاذبة وربنا يقي السودان ربيعهم”.

قرقاش: إعالم قطر يروج ألخبار كاذبة حول وجودي بالخرطوم
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تتحدث المصادر المطلعة على أجواء القرار في إيران عن مستجدات تصعيدية تريدها 
القيــادة اإليرانيــة بعــد انتهــاء شــهر رمضان، حوالي العاشــر من )يونيــو(، كنقطة انطالق 
إلجــراءات إيرانيــة اســتفزازية للواليــات المتحــدة، وتقــول هــذه المصــادر إن طهــران 
رفضت جميع الوســاطات التي ُطرحت عليها لتيســير وتســهيل الحوار مع إدارة ترامب 
للوصــول إلــى مفاوضات مجدية من ضمنها المســاعي اليابانية والعمانية والسويســرية 
وكذلك الروسية. الجواب من طهران، حسبما نقلته المصادر، هو: اتخذنا قرارنا وال نريد 

التحّدث مع الواليات المتحدة.
القيــادة اإليرانيــة تتخذ قرار اســتفزاز إدارة ترامب وهــي تدرك تمامًا أن الرئيس دونالد 
ترامــب ســيضطر للــرد علــى االســتفزازات بالرغــم من أنــه ال يريد االنجرار إلــى مواجهة 
عســكرية مع إيران. حســابات القيادة اإليرانية هي أن االســتفزاز إلى المواجهة ينقذها 
مــن االنــزالق إلى الحضيض بســبب العقوبــات األميركية التي تطّوقهــا وتهدد مصيرها. 
إنــه قــرار اســتراتيجي ووجــودي. فالنظام في طهــران بحاجة إلى توريــط إدارة ترامب 
فــي عمليــات عســكرية تحشــد الدعــم الشــعبي وراء النظــام بــدالً مــن االنقــالب عليــه، 
وتوقظ التعاطف الدولي مع طهران بدالً من نفاد الصبر العالمي من مشاريع هذا النظام 

التوّسعية ومشاريعه الصاروخية.
دونالــد ترامــب يفضــل أال يلبــي رغبــات واســتفزازات طهران إلــى المواجهة ألنــه مقتنع 
تمامــًا بــأن اســتراتيجيته القائمة على خنق النظام عبر العقوبــات أدت نتائجها المرجّوة 
وســيكون مفعــول هــذه االســتراتيجية مضاعفًا في الفتــرة المقبلة، لذلــك يبعث ترامب 
الرســائل الواضحــة والمبطنــة بأنــه ال يوافــق مستشــار األمــن القومي جــون بولتون في 
اندفاعــه إلــى الخيار العســكري، بولتون حصل مــن الرئيس على وعد بأنه في حال قيام 
طهران بعمليات استفزازية ضد أهداف أميركية أو ضد أهداٍف حيوية لحلفاء الواليات 
المتحــدة، ســيما فــي مضيــق هرمــز، ســيتخذ الرئيــس األميركــي قــرارًا عســكريًا مّكبــالً 

يحرص على أالً يقّدم لطهران ما تبتغيه من استراتيجية االستفزاز التي في ذهنها.
موســكو تراقب وتحســب حساباتها الجغرافية – السياســية وتخشى أن تربح الواليات 
المتحدة وتخســر روســيا، فإذا نجحت إدارة ترامب في تدجين الجمهورية اإلســالمية 
اإليرانيــة وتركيــا أردوغــان، فإنهــا تنســف بذلــك مشــاريع فالديميــر بوتيــن وتحالفاتــه 
التكتيكية بالذات في ســوريا، فاالنتخابات التي يريدها في ســوريا عام 2020 ســتكون 
مســتحيلة، عمليــًا، وســينزلق بوتيــن فــي وحــل ســوريا. فــوز الواليــات المتحــدة بتركيا 
وفنزويــال وإيــران ســيؤدي إلــى قلب الموازين الجغرافية – السياســية لصالح واشــنطن 
وعلــى حســاب روســيا بالدرجــة األولــى، والصيــن أيضــًا... الــكل يراقــب أحــداث الشــهر 
الجــاري ويحــاول أن يتموضــع بــذكاء وحذاقــة وفــي أذهــان الجميــع قمــة ممّيــزة فــي 

أوساكا، لربما تكون مصيرية في موازين الجغرافيا – السياسية. “إيالف”.

هذا شهر محوري في مستقبل 
الموازين الجغرافية السياسية )3(

كنا من األوائل فأين 
أضحينا؟

رغــم كل ما يجري بالمنطقــة في الوقت الحاضر، ورغم 
انشغال الجميع باألزمات المتعددة والجبهات المفتوحة 
التــي أشــغلتنا بعمــٍد أو دون عمــد، فــإن األولويــة يجــب 
أال تفــوت علينــا وتذهــب بعقلنا خصوصا كشــعوب، عن 
التركيز على الحياة اليومية الطبيعية، بالعمل واإلنجاز 
واإلبــداع، لكــن مــع اليقظــة والحــذر مما يجــري بجانبنا 
وحتى في عقر دارنا، فانشــغالنا وتوجه عقلنا وتفكيرنا 
في األخبار والتوترات والقلق بشــأن مســتقبل المنطقة 
قــد يلهينــا عن التنميــة والبناء دون أن يحــدث بالنهاية 
شــيء ُيذكــر، وحتــى لو وقــع المحــذور، فتوقــف عجلة 
للــوراء  ســنوات  مجتمعاتنــا  ســيؤخر  والبنــاء  التنميــة 
ويعيدنا للمربع األول الذي انطلقنا منه، وهذا قد يســعد 
عدونا بأنه شــغلنا عن التنميــة والبناء، والعدو هنا ليس 
فقط إيران التي تفتعل كل هذا التهديد وتثير كل هذه 
الفوضــى، بل هنــاك من المتربصين باألوضــاع الداخلية 
بــكل المنطقــة وال تســعدهم رؤيــة تفــوق دول المنطقــة 

باإلنجاز والتنمية، لهذا كله من الخطأ انشــغال الشعوب 
والحكومات باألوضاع، وصرف النظر عن البناء.

أســوق هــذا الــكالم ألننــي أرى أمامــي بــكل المنتديــات 
حديــث  ســوى  لهــا  حديــث  ال  األغلبيــة  والمناســبات 
الحــرب، بالرغــم مــن أن أميــركا نفســها التــي جلبــت كل 
لــم تتوقــف عجلــة  هــذه الترســانة المســلحة للمنطقــة 
البنــاء والتنميــة والعمــل فيهــا دقيقــة واحــدة، بــل زد 
علــى ذلك إطالق ورشــة ديناميكيــة بمختلف المجاالت 
والقطاعات في سباق لتحقيق طفرة بالنمو االقتصادي 
الرئيــس  التــي وضعتهــا إدارة  الخطــة  والمالــي، وهــي 
ترامــب لخلــق طفــرة بمجــال األعمــال والوظائــف، وهو 
األمر الغائب عنا وخصوصا فيما يتعلق بفتح آفاق أمام 

تحريك االستثمار واألعمال، بوتيرة مختلفة.
ال تعني هذه الدعوة تجاهل األخطار والتهديدات، على 
اإلطــالق، فالبد من اليقظــة واالحتياط وهذا وارد بكل 
الظــروف االســتثنائية، لكن ما أرمي إليه بشــكل خاص، 

المــال  فرجــال  والمشــاريع،  األعمــال  علــى صعيــد  هــو 
واألعمال عندنا لألســف الشــديد حذرون حتى الجمود، 
تميــز  التــي  المدروســة  المغامــرة  روح  منهــم  نــرى  وال 
رجــال المــال ببعض الــدول الذين يخوضــون المجاالت 
االســتثمارية بــروح وثابــة وجريئــة حققــوا مــن خاللهــا 
إنجــازات هائلة لدولهم وشــعوبهم، رجالنــا في البحرين 
مجالهــم الوحيــد المضمون والحذر هــو قطاع العقارات 
والمقــاوالت والــوكاالت الجاهــزة، وغيــر ذلــك ال مجــال 

للخوض فيه وخصوصا بهذه الظروف.
ال أعرف إلى متى ســنظل بالبحرين أســرى لهذه العقلية 
المحافظــة الحــذرة، الخائفــة والمتوجســة، فقــد ســبقنا 

الجميع من حولنا رغم أننا كنا بيوٍم ما من األوائل.

تنويرة: ال تبحر مادمت تخشى البلل!. «
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البحرين وتايلند... عالقة 

متميزة وفريدة

لقــد تجــاوزت العالقــات البحرينية التايلندية شــكل العالقــات العادية بين الدول 
واألصدقــاء، حيــث أصبحــت مثال يحتــذى به فــي الترابط والتكامــل على جميع 
المســتويات، وذلــك انعكاســا للرغبــة فــي تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات للبلدين 
الصديقيــن والبنــاء والتعميــر والولــوج إلــى المســتقبل، وكل ذلــك بفضــل ســيدي 
صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة رئيس الوزراء الموقر 
حفظــه هللا ورعــاه الــذي رســم سياســة المملكــة الخارجيــة وفــق أســس ومبــادئ 
راسخة تقوم على تعزيز التنمية والسالم ومد جسور المودة والصداقة والتعاون 

مع األشقاء واألصدقاء.
وخــالل اســتقبال ســموه أيــده هللا في مقــر إقامته بمملكــة تايلند وزيــر خارجية 
تايلند معالي دون برامودويناي )نوه الوزير بتوجهات سيدي سمو رئيس الوزراء 
أيــده هللا الموفقــة نحــو تعزيز التقارب البحريني اآلســيوي والخليجي اآلســيوي 
بمــا ينعكــس إيجابا على مســتقبل الجانبين التنمــوي واالقتصادي، كما أعرب عن 
تقديــر بــالده لــكل مــا يقــوم به صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء مــن جهود 
من أجل توطيد العالقات البحرينية التايلندية، مشــيدا بإســهام سموه الكبير في 

تأسيس نموذج للصداقة القوية تمثله عالقات البلدين الوثيقة(.

لقــد وضــع ســيدي ســمو رئيــس الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه حزمــة مــن المبــادئ 
والقواعــد التــي تنمــي عالقــات مملكــة البحريــن مــع مختلــف الــدول الشــقيقة 
والصديقة بما يخدم الشعوب، وعالقة البحرين مع تايلند عالقة متميزة وفريدة 
قائمة على أســس ثابتة، وشــمل التعاون بين المملكتين كل الجوانب االقتصادية 
والثقافية والســياحية وغيرها، وتشهد العالقات التاريخية بين البحرين وتايلند 

المزيد من التطور والنماء.
إن مملكــة تايلنــد تعتبــر اليوم طرفا أساســيا في “قوة االقتصاد العالمي” وتســير 
البنيــة األساســية فــي تايالنــد على قــدم المســاواة مع المعاييــر الدوليــة، وتتمتع 
بأساســيات اقتصاديــة قويــة وبنية أساســية ممتدة وموقع مركزي اســتراتيجي، 
ونــوه ســيدي ســمو رئيــس الوزراء خالل هــذا اللقاء بالــدور الكبيــر لمملكة تايلند 
كعضو فاعل في رابطة دول اآلسيان التي تحظى بثقل سياسي واقتصادي كبير 

آسيويا وعالميا.
لقد أصبح موقع البحرين وتايلند على الخريطة االستراتيجية العالمية فريدا من 
نوعــه وصانعــا لإلنجــازات بما يحقق كل مــا فيه خير البلدين ومصلحة الشــعبين 

الصديقين.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ادعم المسرح البحريني
تطرقــت فــي عــام مضــى إلــى مســألة دعــم التجــارب 
المسرحية البحرينية حتى إن تخللتها بعض السلبيات، 
وأشــرت حينهــا إلــى أن تراكــم هــذه التجــارب ينضــج 
الحركــة المســرحية، ويمنحهــا دافعــا قويــا نحــو التقدم 
بنتاجــات  غالبــا  يتــوج  الخبــرات  فتراكــم  األمــام؛  إلــى 
فريــدة، راقيــة، لهــا ثقلهــا الفكــري، والتنويري، وأســاس 

يبنى عليه مستقبل مسرحي أكثر إشراقا وإيجابية.
يدرك المسرحيون أكثر من غيرهم سنوات الركود التي 
ألمــت بالمســرح البحرينــي، رغــم ظهور بعــض الطفرات 
فــي فتــرات متباعــدة؛ إذ كانــت مــا إن يبــزغ نجاحهــا 
وتتألــق، تأفــل وتندثــر ألســباب كثيــرة لعــل أبرزهــا قلة 
الدعــم، وعــزوف الجمهــور عــن المســرح البحريني، وما 

إلى ذلك من أسباب أخرى.
فــي  المســرحيات  أعــداد  تزايــد  بــأن  مؤمنــا  مازلــت 
المناســبات - ومــن أبرزهــا عيــد الفطر المبــارك - ظاهرة 
قويــة،  مســرحية  لبنيــة  تؤســس  جيــدة،  دالالت  ذات 
مســتمرة، لها جمهورها الحاضر، والمحب لما يدور على 

الخشبة من أفكار ومحاوالت فإبداعات.
فــي وقــت مضــى، كان المســرحيون يشــتكون مــن قلــة 
اإلقبال على العروض المسرحية، أما في البضع سنوات 
الماضيــة فقــد تنامــى االهتمــام واإلقبال علــى العروض 
المســرحية، وهــي حالــة ينبغي أن نعزز اســتمراريتها، ال 
أن ننتقدهــا بعنــف، فالمحــاوالت شــبابية، تتشــكل مــن 
باللــون األحمــر، وتوشــحت  دمــاء جديــدة، اصطبغــت 

باألبيــض، وهــو ســبب بالــغ األهميــة يدعونــا لالهتمــام 
مــن  ضــرر  ال  أفضــل.  ليكونــوا  ومســاندتهم  بدعمهــم 
االنتقاد البناء، أما الهجوم الالذع، أو الحكم المسبق، أو 
االنتقاد دون العلم تماما بالشيء، يضعف هذه الحركة، 

وال يخدم هدف تطوير المسرح.
أعلــم أن هنــاك ســلبيات عديــدة، لكــن مــن المهــم جــدا 
تصحيــح المســار، ال دعم اإلحباط، وإبــداء ردات الفعل 
الشــديدة، وبالتالــي فإنــه من هنا نــرى الواجب في دعم 
تجــارب المســرح البحرينــي، وأن ننتقــده انتقــادا محبا، 
ويعلــي  بمســتواه،  ويرتقــي  مســاره،  يصحــح  انتقــادا 
مــن شــأنه، ويفتــح المجــال واســعا أمامــه لالســتمرارية 
فالتألق، وهو بلوغ ليس غريبا على المسرح البحريني.

Ali.alsayegh15@gmail.com

علي الصايغ

أطلب منك المعذرة وحدك، وأعلم جيدا أن داخلك عالما مختلجا ينبض باألسئلة، 
أطلب منك الغفران للهفتي الشديدة أن أراك راشدا بالغا، واعذرني ألنني أعاملك 
كالكبار، أســرد لك التفاصيل وأطلب منك تكوين رأي وأضغط عليك أحيانا دون 
سبب سوى األماني الكثيرة في خاطري. اعذرني حين أصادر طفولتك ككثيرين 
في عالمنا عندما أطلب منك أال تبكي، فالدموع ال تناسب الرجال، واسمح لي يا 
بني فعروقي تسري فيها دماء قبلية ملتزمة تماما بما جبلت عليه رغم كل العلم 

والمعرفة، فالرجل ال يبكي حتى إن كان صغيرا.
أود أن تكون شديد البأس ال يلين قلبك فتضعف، فالعقل إن قاده القلب )ضاعت 
علومه!(، وهكذا ضاع كثيرون لطيبة قلوبهم، مازلت أستسمحك، فأنا في صراع 
كبيــر كغيــري ألقنــك دروس الحيــاة وما تعلمته؟ أم ألقيك في يــم التجربة وعلى 
هللا توكلــي؟ وفيهمــا أفــوض أمــرك لله وحده. أيا )حمد( كن صلبــا كما الجبال كن 
عاليــا كمــا الســماء كن لينا كما الريــاح وكن نديا كما القطرات علــى األوراق... كن 
كما أنت، كما قدر لك أن تكون... لكنني أوصيك أن تكون خيرا ففي طريق الخير 

النجاة دوما.

ومضة  «
فــي تقلــب الليــل والنهار وفي مرور األيــام، وبين األمس واليوم دروس مســتقاة 
وددت لــو كان بيــدي أن ألقــم كل صغيــر مــا مررنــا بــه لكنهــا وحدها األقــدار التي 
ترسم ممرات نسيرها باختيار ووعي كامل ونحصد على إثرها ما زرعناه، أبناؤنا 

أمانة ُنسأل عليها، فاحفظوهم يحفظكم هللا.

“سامحني يا بني”

سمر األبيوكي
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لجنة الموروث نظمت 21 بطولة شارك فيها 9 آالف شخص
ــات الــتــراثــيــة ــاض ــري ــال ــت فـــي االرتـــقـــاء ب ــم ــاه ــد س ــم ــر وخـــالـــد بـــن ح ــاص مـــبـــادرات ن

قــال رئيــس لجنــة رياضات الموروث الشــعبي التابعة للجنــة األولمبية البحرينيــة خليفة القعود، 
إن اللجنــة نظمت 21 بطولة منذ تأسيســها شــملت أنشــطة الرياضات التراثيــة البرية والبحرية، 

إضافة إلى األلعاب الشعبية.

المتنوعــة  البطــوالت  هــذه  أن  القعــود  وأكــد 
متســابق   9000 مــن  أكثــر  مشــاركة  شــهدت 
فــي مختلــف البطــوالت، مشــيًرا إلــى أن لجنــة 
رياضــات المــوروث الشــعبي اســتطاعت تنظيم 
هذا الكم من البطوالت في فترة زمنية قصيرة 
بعــد تشــكيلها بقرار من قبــل ممثل جاللة الملك 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة قبل نحو عام ونصف.

وأشــار القعــود إلــى أن هــذه البطــوالت أقيمــت 
إذ كان  التأســيس،  منــذ  أيــام   110 مــدى  علــى 
لمهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي 
الــذي نظمتــه اللجنــة أخيــرا النصيــب األكبر من 
المشــاركة بواقــع أكثــر مــن 5 آالف مشــارك مــن 

الجنسين.

  قرار التأسيس
تأسســت لجنة رياضــات الموروث الشــعبي في 
ينايــر من العــام 2018؛ بهدف تنظيم الرياضات 
تحــت  ووضعهــا  الشــعبية،  واأللعــاب  التراثيــة 
مظلة رسمية تابعة للجنة األولمبية البحرينية.

وبموجــب قرار ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفة، فإن اللجنة البحرينية ألنشطة رياضات 
ومســابقات المــوروث الشــعبي شــكلت برئاســة 
خليفــة القعــود، وعضويــة كل مــن ســالم محمد 
فطيــس الهاجــري نائًبــا للرئيس، ومحمــد أحمد 
علــي جناحــي أمينــا للســر، وعبدالعزيــز محمــد 
ذيــاب الرميحــي أميًنــا مالًيــا، ومحمــد عايــض 
وعلــي  الصقــور،  للجنــة  رئيًســا  المــري  العذبــة 
وراشــد  الهجــن،  للجنــة  رئيســا  فاضــل  محمــد 
ذياب الرميحي رئيسا للجنة السلوقي، وخليفة 

عبدالعزيز الكعبي رئيسا للجنة الحمام. 
أنشــطة  علــى  باإلشــراف  اللجنــة  وتختــص 
الشــعبي  المــوروث  ومســابقات  رياضــات 
األولمبيــة  اللجنــة  إشــراف  تحــت  بالمملكــة، 
البحرينيــة ووفًقــا ألحــكام القوانيــن واألنظمــة 

واللوائح المعمول بها. 

 دعم ملكي
المــوروث  رياضــات  لجنــة  أن  القعــود  وأكــد 
الشعبي تتشرف بأن تحظى بدعم ومتابعة من 
لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة، مؤكًدا أن هذا الدعم الملكي 
يمنــح اللجنــة وجميــع منتســبيها الدافــع األكبــر 
لبــذل المزيــد من الجهــد ألجل تنظيــم رياضات 
المــوروث الشــعبي وإظهارهــا بصــورة مشــرفة؛ 
كون الرياضات التراثية تمثل جزء من موروث 

المجتمع البحريني قديًما.
وأوضــح القعــود أن لجنــة رياضــات المــوروث 
الشــعبي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الرياضــات 
التراثيــة لألجيــال القادمــة مــن خــالل توســيع 

علــى  والعمــل  األلعــاب،  هــذه  ممارســة  قاعــدة 
فــي  للمشــاركة  البحرينــي  الشــباب  اســتقطاب 
مختلــف أنشــطة اللجنــة وبطوالتهــا التــي تقــام 
على مدار العام وال تقتصر على موسم محدد.

وأشــاد القعود بدعم جاللة الملك ألنشطة لجنة 
أن  إلــى  مشــيرا  الشــعبي،  المــوروث  رياضــات 
دعــم جاللتــه يؤكــد بمــا ال يدع مجاال للشــك أن 
جاللتــه حريص كل الحــرص على الحفاظ على 
الموروث البحريني األصيل وتشجيع مثل هذه 
المبادرات التي تهدف إلحياء التراث الوطني.

وأوضــح القعــود أن لجنــة رياضــات المــوروث 
الشــعبي تشــرفت بحضــور جاللة الملــك للحفل 
للمــوروث  حمــد  بــن  ناصــر  لموســم  الختامــي 
البحــري، الــذي أقيمــت منافســاته شــهر أكتوبــر 
مــن العــام الماضي، مشــيًرا إلــى أن دعم جاللته 
فــارس  بمســابقة  الفائزيــن  باســتقبال  تواصــل 
المــوروث فــي نســختها األولــى، الذين تشــرفوا 
الملكــي  الدعــم  وهــذا  جاللتــه،  علــى  بالســالم 
الســخي لرياضــات المــوروث ليــس غريًبــا علــى 
جاللــة الملك الــذي يعتبر الداعــم األول للحركة 

الرياضية والشبابية في مملكة البحرين.

جهود مقدرة
وأثنــى رئيس لجنة رياضات الموروث الشــعبي 

علــى الجهــود التــي يبذلهــا ممثــل جاللــة الملــك 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب األول لرئيس 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة، مؤكــًدا أن جهود ســموهما 
المــوروث  برياضــات  االرتقــاء  فــي  ســاهمت 
الــذي  والدعــم  المســاندة  خــالل  مــن  الشــعبي 

يقدمانه على مختلف السبل.
وأوضح القعود أن ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
وســمو الشــيخ خالد بن حمد دائًما ما يحرصان 
علــى إطــالق مبــادرات مختلفــة تهــدف إلحياء 
األفــكار  وهــذه  البحرينــي،  الشــعبي  المــوروث 
الرائــدة والمبــادرات النوعيــة هــي التي تســاهم 
فــي نشــر التــراث الوطنــي؛ باعتبــاره جــزءا من 
رعايــة  عــن  فضــال  للمملكــة،  الوطنيــة  الهويــة 
تنظمهــا  التــي  والبطــوالت  لألنشــطة  ســموهما 
اللجنــة؛ بهدف تشــجيع الشــباب البحريني على 
االنخــراط في ممارســة شــتى أنــواع الرياضات 

التراثية.

مسابقات متنوعة
وأشــار القعــود إلــى أن لجنة رياضــات الموروث 
الشــعبي نظمت مســابقات متنوعة منها موســم 

ناصــر بــن حمــد للصقــور والصيد الــذي يتضمن 
منهــا  البريــة  التراثيــة  الرياضــات  مــن  العديــد 
رياضــة هــدد الصقور “التلــواح”، ســباق التحمل 
للصقــور “الطيــارة”، ســباقات الســلوقي للذكــور 
الهجــن،  ســباقات  الخيــل،  ســباقات  واإلنــاث، 
مزايــن الصقــور، مزايــن الهجــن، ســباق الحمــام 
الــذي شــهد نقلــة نوعيــة هــذا الموســم بإقامــة 
ســباقات علــى مســافات متوســطة تنطلــق مــن 

بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
الســن  لصغــار  مســابقة  اللجنــة  وخصصــت 
والنــشء تســمى “القنــاص الصغيــر”، إذ تشــمل 
هــذه المســابقة عــددا مــن الرياضــات التراثيــة 
علــى  الصغــار  تشــجع  التــي  المختلفــة،  البريــة 
ممارســة رياضــات المــوروث؛ بهــدف تعليمهــم 
والهجــن،  الخيــل  وركــوب  الرمايــة  أساســيات 

إضافة إلى رياضة الصقور.
حمــد  بــن  ناصــر  موســم  اللجنــة  نظمــت  كمــا 
للمــوروث البحري، والذي أيًضا تضمن عددا من 
الرياضات البحري وهي اليزوه “الدشه”، اليزوه 
“القفال”، الهير، الحداق، الشــاحوف، إضافة إلى 

مسابقة أجمل صوت نهام.
وتواصلــت بطــوالت لجنــة رياضــات المــوروث 
المــوروث  فــارس  مســابقة  بإقامــة  الشــعبي 
برعايــة كريمــة من ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة، وهــي مســابقة شــاملة تتضمــن عدد 

من الرياضات منها ســباق القدرة للخيل، ســباق 
هــدد  علــى  عــالوة  والرمايــة،  للهجــن،  القــدرة 
الصقور، فضال عن إقامة المتســابق في المخيم 
المخصــص للمســابقة ليوميــن، إذ يتنافس على 
وســيلة  أي  اســتخدام  دون  الرياضــات  هــذه 
تكنولوجية، كما أن المســابقة تشمل المعلومات 
التراثية والوطنية، إضافة إلى مهارات مختلفة 

مثل الذبح والسلخ والطبخ ونصب الخيمة.
وعلى مســتوى الزراعــة والبحر، أقامــت اللجنة 
مسابقة تحدي الموروث برعاية كريمة من قبل 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، إذ إن 
هــذا التحــدي الــذي أقيم على ســاحل أبو صبح 
يشــمل 11 تحدًيــا مختلًفــا بهــدف إحيــاء المهن 
القديمــة التــي مارســها اإلنســان البحرينــي فــي 

البحر والزراعة.
المــوروث  رياضــات  لجنــة  نظمــت  وأخيــًرا، 
الرمضانــي  بــن حمــد  ناصــر  الشــعبي مهرجــان 
الشــعبي الذي أقيم خالل شــهر رمضان المبارك 
إذ  الرياضيــة،  عيســى  مدينــة  فــي  الماضــي 
يشــمل هذا المهرجان 10 ألعاب شــعبية دمجت 
خاللهــا بعــض األلعاب اإللكترونيــة وهي الكيرم 
)فــردي وزوجــي(، الدامــة، الشــطرنج، الدومينو 
“الدومنــة”، الكــوت سداســي “بوســتة”، الهانــد، 
الســجن “لودو”، إضافة إلى األلعاب اإللكترونية 
المتمثلة في كرة القدم “FIFA19 “ وكرة الســلة 

“NBA2k19 “ والببجي.
وبلــغ مجمــوع جوائــز المهرجــان أكثــر مــن 200 
ألف دوالر، وشــهد مشاركة واسعة فاقت 5000 

آالف شخص في مختلف األلعاب.

 استمرار الفعاليات

المــوروث  رياضــات  لجنــة  رئيــس  أكــد  كمــا 
المرحلــة  خــالل  اللجنــة  فعاليــات  أن  الشــعبي 
المقبلــة ستشــهد إعــادة إقامــة مســابقة تحــدي 
المــوروث بطريقــة مغايــرة، إضافــة إلــى إقامــة 
النســخة الثانيــة من مســابقة فــارس الموروث، 
التــي حظيــت النســخة األولى منها بــردود فعل 

إيجابية وإشادات واسعة بفكرة المسابقة.
كمــا ســيقام موســم ناصــر بــن حمــد للمــوروث 
للصقــور  بــن حمــد  ثــم موســم ناصــر  البحــري، 
والصيــد وهــو المهرجــان الــذي أقيــم على مدى 
الخمس سنوات الماضية بدعم ورعاية من قبل 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأشــاد القعــود بالعمــل الكبيــر المقــدم مــن قبــل 
اللجــان المنظمــة لجميــع هــذه الفعاليــات، التــي 
البطــوالت  هــذه  إلظهــار  كبيــرة  جهــوًدا  تبــذل 
بأفضــل صــورة ونقل صورة مشــرفة عن مملكة 
البحريــن فــي رياضــات الموروث الشــعبي التي 

شهدت تطوًرا كبيًرا بفضل دعم جاللة الملك.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

جاللة الملك يستقبل الفائزين بمسابقة فارس الموروث 9 يونيو 2019 األحد
6 شوال 1440

عبدالخالق يكتشف حكًما

كلــف االتحاد اآلســيوي لكرة القدم، مستشــار 
لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد  الحــكام  لجنــة 
اآلســيوي  الحــكام  القــدم ومقيــم ومكتشــف 
عبدالرحمن عبدالخالق؛ لإلشراف على تقييم 
za�  واكتشاف الحكم الدولي الطاجيكستاني
yniddinov sayyodjon، فــي زيــارة تقييمية 

هي الثالثة للحكم الطاجيكي.
وسيشرف عبدالرحمن عبدالخالق على تقييم 
khu�و kuktosh  الحكــم خالل مباراة فريقي

jand، التــي ســتقام يــوم 22 يونيــو الجــاري 
ضمن إطار منافسات دوري طاجيكستان.

االتحــاد  قبــل  مــن  الصــادر  التكليــف  ويأتــي 
تتمتــع  التــي  الكبيــرة  للثقــة  تأكيــدا  القــاري 
مــن  البحرينيــة،  التحكيميــة  الكــوادر  بهــا 
مهمــات  مــن  العديــد  علــى  إشــرافهم  خــالل 
تقييــم واكتشــاف الحــكام، إذ يعتبــر تواصــال 
للنجاحــات المتعــددة للتحكيــم البحريني في 
وجــود كــوادره المختلفــة فــي شــتى المهمات 

والتكليفات.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي



يواصل االتحاد البحريني لرفع األثقال استعداداته 
لتنظيــم مســابقة األداء الحركــي لــأوالد والبنــات، 
وذلــك يــوم الســبت الموافــق 15 مــن شــهر يونيــو 
المقبــل بصالــة كــروس فــت الرفــاع، إذ يتوقــع أن 
تشــهد هذه البطولة مشــاركة أكثر من 30 العبا من 

مختلف األعمار والفئات الوزنية ومن الجنسين.
تكــون  أن  علــى  األثقــال  رفــع  اتحــاد  ويحــرص 
بطوالتــه متنوعــة وموزعــة علــى الصــاالت؛ بهدف 
وأن  التنظيــم،  فــي  الجميــع  ومســاهمة  مشــاركة 
مثــل هــذه المســابقات تكــون مدرجــة ســنوًيا فــي 
خطــة االتحــاد؛ لمــا لهــا مــن دور مهــم في تحســين 

أدائهــم الحركــي أثنــاء أداء الرفعــة، إذ أكــد المدير 
الفنــي عبدالرضــا عبدهللا أن نقاط التحكيم ســوف 
تشمل على عناصر أداء الرفعة منها القيافة العامة 
األولــى  والســحبة  الرفعــة  أداء  أثنــاء  والتركيــز 
والثانيــة أثنــاء امتداد الجســم والســرعة والتوازن 
أثنــاء أداء الرفعــة والســقوط تحــت الثقل وكيفية 
هــذه  وكل  الرفعــة،  انتهــاء  عنــد  الالعــب  خــروج 

المعايير تعتبر من أساسات رفع األثقال.
كمــا ستحتســب النســب من 85 % مــن أعلى رفعة 
لالعــب فــي الخطــف والنتــر، فيمــا ســيحكم فــي 
هــذه البطولــة حــكام دوليــون مــن مملكــة البحرين 

مــن الدرجــة األولــى برئاســة الحكــم الدولي محمد 
عيســى النينــون، علــي يوســف يحيى، ســيد حمزة 
الحســيني، يوســف خالد الشــيراوي، جابر إبراهيم 
العــرادي، زبيــر حاجــي، خضيــر علــي باشــا، أميــرة 

إبراهيم علي. 
فــي منافســاتها  المســابقة  أن تضــم  المقــرر  ومــن 
شــباب،  للســيدات،  للجنســين  الوزنيــة  الفئــات 
ناشــئين، عمــوم، األوالد فئــة الشــباب. ومــن المقرر 

أن تبــدأ عمليــة التســجيل للســيدات واألوالد مــن 
الســاعة الثانيــة وحتــى 3 عصــًرا وانطــالق جميــع 
 3.15 الســاعة  مــن  الســيدات  لفئــات  المســابقات 
ومســابقات  عصــًرا،   4.15 حتــى  وتســتمر  عصــًرا 
األوالد تبدأ من الســاعة 4.30 وتســتمر حتى 5.15 
عصــًرا وموعد تتويج الفائزيــن والفائزات بالمراكز 
األولى في المســابقات المختلفة بين الساعة 5.30 

وحتى 6 مساًء.

اتحاد رفع األثقال يواصل استعداداته

شــارك رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، باجتماع الجمعية العمومية لالتحاد اآلســيوي، 
الذي تم افتتاحه يوم أمس الســبت ويســتمر لغاية اليوم األحد، بمدينة بنغالور بالهند، بمشــاركة وحضور جميع االتحادات الوطنية 

األعضاء باالتحاد القاري.

وبــدأ االجتمــاع بكلمــة من رئيــس االتحاد 
اآلســيوي وكذلــك ممثلــي االتحــاد الدولي 
عــن  تقريــر  تقديــم  وتــم  الســلة،  لكــرة 
اآلســيوي  االتحــاد  بطــوالت  و  برنامــج 
واشــتمل  و2018   2017 العاميــن  خــالل 
العــرض على العديد من اإلحصاءات، وتم 
أيًضــا اســتعراض إســتراتيجيات االتحــاد 
اآلســيوي للفتــرة مــن العــام الحالــي 2019 

لغاية العام 2023.
وخالل تقديم هذه العروض تمت اإلشادة 
لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد  واســع  بشــكل 
الســلة بقيادة ســمو الشيخ عيسى بن علي 
والعمل الكبير والمميز الذي يقدمه ســموه 
وكذلــك اتحــاد الســلة والــذي بــات ُمتابًعــا 
األخــرى  اآلســيوية  االتحــادات  ِقبــل  مــن 

واالتحاد اآلسيوي لكرة السلة أيًضا.
االتحــاد  باهتمــام  اإلشــادة  تمــت  كذلــك 

البحرينــي فــي البــدء فــي تطبيــق العديــد 
مــن إســتراتيجيات المهمــة فــي اإلحصــاء 
مثــاًل وأيًضا فيما يتعلق بالعمل في المركز 
اإلعالمــي لالتحــاد البحرينــي لكرة الســلة، 
وأشــاد االتحاد اآلســيوي بالحضــور الكبير 
والمشــاركة الفعالــة فــي دورة المصوريــن 
المختصــة بكرة الســلة، التــي كانت األولى 
من نوعها على مستوى العالم وأقيمت في 
البحريــن بتنظيــم مــن االتحــاد البحرينــي 
االتحــاد  مــع  وبالتعــاون  الســلة  لكــرة 
اآلسيوي، وشــهدت حضوًرا كبيًرا وتفاعاًل 

مميزين من المصورين واإلعالميين.
حتــى  اآلســيوي  االتحــاد  ُيحــدد  ولــم 
آســيا  بطولــة  إقامــة  وتاريــخ  مــكان  اآلن 
لمنتخبــات الناشــئين التــي سيشــارك فيهــا 
منتخبنــا الوطنــي بعــد أن تأهــل لهــا عبــر 
الناشــئين  لمنتخبــات  الخليجيــة  البطولــة 

الصيف الماضي.
وعلــى هامش الكونغرس اآلســيوي التقى 
سمو الشيخ عيسى بن علي مع العديد من 
الشــخصيات المهمة وفــي طليعتها األمين 
العام لالتحاد الدولي لكرة السلة اندرياس 
زاكليــش، ودارت بينهمــا بعــض األحاديــث 

الجانبية فيما يتعلق بلعبة كرة السلة.
وأيًضــا التقــى ســموه بالعديــد من رؤســاء 
االتحــادات اآلســيوية والقائمين على لعبة 

كرة السلة في القارة.
الكونغــرس  اجتماعــات  وســتتواصل 
ســتتم  إذ  أيًضــا،  األحــد  اليــوم  اآلســيوي 
مناقشــة العديــد مــن األمــور المهمــة. ومن 
أبــرز مــا ســيدور اليــوم إجــراء انتخابــات 
للــدورة  اآلســيوي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
االنتخابيــة الجديــدة الممتــدة مــن 2019 

حتى 2023.
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ــة ــل ــس ــة بــعــمــل االتــــحــــاد الـــبـــحـــريـــنـــي لـــكـــرة ال ــ ــع ــ ــة واس ــويـ ــيـ إشـــــــادة آسـ

سمو الشيخ عيسى بن علي شارك في كونغرس اآلسيوي

سمو الشيخ عيسى بن علي خالل مشاركته بالكونغرس اآلسيوي

“أحمر السلة” مع لبنان والهند والعراق
آســـيـــا 2021 ــأس  ــ ــات ك ــي ــف ــص ــن ت ــة مـ ــث ــال ــث ال ــة  ــل ــرح ــم ال قـــرعـــة 

أوقعت قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2021 لكرة السلة منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة وهي 
تابعة لمجموعات غرب القارة، وذلك إلى جوار لبنان وكذلك الهند والمنتخب العراقي الشقيق.

وأقيمت مراسم القرعة يوم أمس السبت في بنغالور 
بالهنــد على هامــش كونغرس االتحاد اآلســيوي للعبة 
وبحضــور رئيــس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو 

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
وأســفرت القرعة عن 6 مجموعات، 3 في غرب القارة 
ومثلهــا فــي الشــرق، إذ ضمن المجموعــة األولى وهي 
تابعــة للشــرق منتخبــات الفلبيــن، إندونيســيا، تايلنــد 
وكوريــا الجنوبيــة، والمجموعة الثانيــة ضمت الصين 
تايبيــه، اليابــان، ماليزيــا والصين والمجموعــة الثالثة 
اشــتملت على أســتراليا، هونغ كونغ، نيوزلندا وغوام، 
منتخبنــا  ضمــت  للغــرب  وهــي  الرابعــة  والمجموعــة 
الخامســة  والمجموعــة  والعــراق،  والهنــد  ولبنــان 
الســعودية وســوريا وقطــر وإيــران والسادســة ضمت 

األردن وكازاخستان وسيرالنكا وفلسطين.
وســتلعب مباريات التصفيــات النهائية بنظام الذهاب 

واإلياب، وبالتالي كل فريق سيلعب أمام منافسه في 
مرتيــن؛ ليصبح عدد المباريات اإلجمالي لكل منتخب 
مواعيــد  تحديــد  تــم  وقــد  مباريــات،   6 بالمجموعــة 
إقامــة مباريــات المجموعات للتصفيــات النهائية على 
3 أقســام، بحيــث تلعــب مباريــات المجموعــات خالل 
شــهر نوفمبــر مــن العــام 2019 وكذلــك شــهر فبرايــر 
2020 وشــهر نوفمبر 2020 أيًضا، وســيتأهل بطل كل 
مجموعــة ووصيفــه إلــى بطولــة كأس آســيا؛ ليصبــح 
مجمــوع المتأهليــن 12 منتخبــا، بينمــا الفــرق الســتة 
أصحاب المركز الثالث في المجموعات الســت ســيتم 
تقسيمها على مجموعتين لتخوض الملحق وسيتأهل 
فريقان من كل مجموعة للنهائيات وبالتالي ســيصبح 

مجموع الفرق المتأهلة 16.
وتم تحديد شهر فبراير 2021 موعدا إلقامة مباريات 

مجموعتي الملحق.
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قدمــت اللجنــة المنظمــة لــدورة ناصــر بــن حمــد الرمضانيــة الخامســة لأللعــاب الرياضيــة “ناصــر 12” درعــا تذكاريا إلــى عائلة 
المرحوم ســلمان الحايكي المحرر الرياضي بصحيفة أخبار الخليج الذي وافته المنية أثناء الدورة؛ نظًرا لجهوده البارزة في 

تغطية الدورة منذ انطالقتها حتى الدورة رقم )12(. 

متمثلــة  للــدورة  المنظمــة  اللجنــة  وزارت 
برئيــس البطولــة علي الماجد والمنســق العام 
للــدورة محمــد طوق مقر “أخبــار الخليج”، إذ 
قدمــا درعــا تذكاريــا للمحلــق الرياضــي وفاًء 
واعتــزاًزا بالــدور الكبير الذي قــام به المغفور 
له بإذن هللا تعالى الصحافي األســتاذ ســلمان 
الصحافييــن  مــن  يعتبــر  الــذي  الحايكــي، 
البحرينيــة،  الصحافــة  فــي  المخضرميــن 
وحرصــه  الغالــي  الفقيــد  بمناقــب  مشــيدين 
البحرينيــة  الرياضــة  دعــم  علــى  الموصــول 
لألعــاب  حمــد  بــن  ناصــر  دورة  خصوصــا 
الرياضيــة، والتــي ســاهم مــن خــالل جهــده 
الصحافــي فــي نجاحهــا ووصولهــا لأهــداف 

التي وجدت من أجلها. 
والتقــى الماجــد وطــوق بالمحــرر الرياضي بـ 

“أخبــار الخليج” جميل ســرحان، ونقال تقدير 
برئاســة  للــدورة  المنظمــة  اللجنــة  وتحيــات 
توفيــق  المنظمــة  للجنــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الملحــق  فــي  العامليــن  لجميــع  الصالحــي 
الرياضــي علــى تغطيتهــم المتميــز لفعاليــات 
الدورة ومنحها مســاحة واسعة في صفحات 
القائميــن  حــرص  إلــى  إضافــة  الصحيفــة، 
علــى الملحــق الرياضــي بعمــل مــادة إعالمية 
متكاملــة تتضمن آراء ولقاءات مع اإلداريين 
والفنيين بشأن الدورة، والتي استفادت منها 
اللجنــة المنظمــة في تطبيق عــدد من األفكار 

التطويرية. 
وبيــن الماجد أن اللجنة المنظمة لدورة ناصر 
بــن حمــد لألعــاب الرياضيــة تعتبــر الملحــق 
الرياضــي بـــ “أخبــار الخليــج” شــريكا أساســا 

للجنــة في نجــاح الدورة، من خــالل التغطية 
الواســعة التــي حظيــت بهــا الــدورة مــن قبــل 
الــذي  األمــر  بالصحيفــة،  الرياضــي  الملحــق 
ســاهم فــي وصــول رســالة وقيــم وأهــداف 

الدورة للجميع.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة المنظمة لـ “ناصر 12” تشيد بعطاء الحايكي

التدرع التذكاري لصحيفة “أخبار الخليج”

من التدريبات بصالة كروس فت
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أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

حقــق المنتخبــان األردني والمصري إنجــازا عربيا متميزا بتأهلهما إلى 
نهائيــات كأس العالــم للريشــة الطائرة، التي ســتقام في سويســرا من 

19 لغاية 25 أغسطس المقبل.

المنتخــب األردنــي المكــون من بهاء 
الديــن الشــنيك ودمــوع عمــرو تأهل 
المختلــط؛  الزوجــي  منافســات  إلــى 
بنــاء علــى التصنيــف وعــدد النقــاط 
فــي  المنتخــب  حصدهــا  التــي 

المشاركات األخيرة.
ويعتبــر هــذا اإلنجــاز األردنــي غيــر 
مسبوق في تاريخ اللعبة، وجاء بعد 
سلســلة مــن التخطيط والمشــاركات 
الخارجيــة اإليجابيــة، إذ تعــد هــذه 
فيهــا  يتأهــل  التــي  األولــى  المــرة 
العالــم  كأس  لنهائيــات  األردن 
ســبق  بعدمــا  المختلــط،  بالزوجــي 
وأن تأهــل إلــى نهائيــات كأس العالم 

بمنافسات الفردي.
أمــا المنتخــب المصــري فتأهــل منــه 

زوجــي  منافســات  إلــى  العبيــن   3
الســيدات والزوجــي المختلــط إلــى 
بطولــة العالــم، وهــم كل مــن الالعب 
حســني  وهاديــة  صــالح  أحمــد 
مــن  سلســلة  بعــد  هانــي  وضحــى 
مختلــف  فــي  اإليجابيــة  النتائــج 
المشــاركات الدوليــة، وهو ما يشــكل 
واإلنجــازات  للنجاحــات  امتــداد 

المتميزة للريشة الطائرة المصرية.
رئيــس  بعثــت  المناســبة،  وبهــذه 
االتحاد العربي للريشة الطائرة نائب 
للريشــة  اآلســيوي  االتحــاد  رئيــس 
الطائرة سوســن تقوي خطابا رسميا 
األردنــي  االتحاديــن  مــن  كل  إلــى 
بمناســبة  فيــه  هنأتهمــا  والمصــري 

التأهل إلى نهائيات بطولة العالم.

تقوي تهنئ االتحادين األردني والمصري

قدمت درعا 
تذكاريا مع 

اإلشادة بتغطية 
“أخبار الخليج”
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يخوض منتخبنا األولمبي لكرة القدم عند 4 عصر اليوم )3 عصرا بتوقيت فرنسا( مواجهته الثالثة في بطولة تولون الدولية الودية، التي 
ستجمعه مع نظيره منتخب إيرلندا، على ملعب stade jules ladoumegue، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

إلى  الثالثة  المجموعة  في  منتخبنا  ويلعب 
سيلتقيان  اللذين  والصين  المكسيك  جانب 

بعد مباراة منتخبنا اليوم.
ــدارة  ــــى صــ ويــشــيــر تــرتــيــب الــمــجــمــوعــة إل
نــقــاط وبــفــارق   4 بــرصــيــد  إيــرلــنــدا  منتخب 
منتخب  يأتي  ثــم  المكسيك،  عــن  األهـــداف 
منتخبنا  وأخــيــرا  نــقــاط،   3 برصيد  الصين 
مباراتين  خسارته  بعد  نقاط  بــا  األولمبي 

متتاليتين.
ــيــــرة ضــمــن دور  ــوم األخــ ــيـ وتـــعـــد جـــولـــة الـ
هوية  ستتحدد  عليها  وبــنــاء  المجموعات، 
مباريات المربع الذهبي للبطولة، إضافة إلى 

المباريات الترتيبية.
ــي الــمــجــمــوعــة  ــل فــ ــأهـ ــتـ ويـــنـــص نـــظـــام الـ
ــــى في  عــلــى تــرشــح أصــحــاب الــمــراكــز األول
إلى  إضــافــة  للبطولة،  الــثــاث  المجموعات 
أفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى الدور 
الفرق  بقية  ستلعب  فيما  الــنــهــائــي،  نصف 

المباريات الترتيبية؛ لتحديد المراكز.

تدريب أخير

خــــــاض الـــمـــنـــتـــخـــب األولــــمــــبــــي حــصــتــيــن 
ــدا،  ــن ــرل تــدريــبــيــتــيــن اســـتـــعـــدادا لـــمـــبـــاراة إي
شمام  سمير  التونسي  المدرب  قيادة  تحت 

والطاقم المعاون.
وكــان الــمــران األخــيــر أمــس قــد أجــري على 
ــدار حــوالــي ســاعــة، واشــتــمــل عــلــى عــدد  مــ
مــن الــجــوانــب الــبــدنــيــة، إضــافــة إلـــى بعض 
الفني  الجهاز  أقــام  فيما  الفنية،  التطبيقات 
جــلــســة فــنــيــة الســـتـــعـــراض حــــاالت مــبــاراة 
الجولة  في  المنتخب  خسرها  التي  الصين 
الثانية بـ 4 أهداف مقابل واحد، إضافة إلى 
استعراض جوانب مباراة اليوم أمام إيرلندا

22 العبا هم يوسف  األولمبي  وتضم قائمة 
الكندري،  عبدالعزيز  محمد،  عمار  حبيب، 
مــحــمــد الــــحــــردان، حــســيــن جــمــيــل، أحــمــد 

الشروقي، محمد مرهون، أحمد حبيب، سيد 
إبراهيم  سيد  صالح،  أحمد  عيسى،  هاشم 
أمــيــن، جــاســم خليف،  ســيــد محمد  عــلــوي، 
فــواز،  عــدنــان  ــور،  ن جاسم  الخياط،  حسين 
الشامسي،  محمد  األحـــمـــدي،  عــبــدالــرحــمــن 
العصفور  عباس  مدن،  بوغمار، حسن  أحمد 

وسالم عادل.

3 نقاط

فوزه  تحقيق  إلى  األولمبي  منتخبنا  يسعى 
 ،47 ـــ  ال بنسختها  تــولــون  بطولة  فــي  األول 
خــدمــات  الـــيـــوم  سيستعيد  أنـــه  خــصــوصــا 
اقترب  الـــذي  عيسى  هــاشــم  سيد  المهاجم 

للتماثل إلى الشفاء.
المنتخب  وضعية  يحسن  ربما  اليوم  الفوز 
مع  خصوصا  المجموعة،  ترتيب  سلم  على 
الــمــبــاراة  نتيجة  إلــى  االعــتــبــار  بعين  النظر 
األخــرى، وبناء على ذلك ستتحدد مواجهة 

لتحديد  الترتيبية  المباريات  في  المنتخب 
المراكز في البطولة عموما.

تحقيق االستفادة

بوغمار  أحمد  األولمبي  منتخبنا  العب  أكد 
الدولية  تولون  بطولة  دخــل  المنتخب  أن 
الودية؛ بهدف تحقيق االستفادة على النحو 
وإعــداد  تحضيرات  من  يعزز  ما  األقــصــى، 

في  المتمثل  المقبل  لاستحقاق  المنتخب 
التي  23 عاما  آسيا تحت  بكأس  المشاركة 

ستقام يناير المقبل في تايلند.
وأوضح بوغمار أن المنتخب خسر لقاءين 
في البطولة حتى اآلن، لكنه حقق استفادة 
على  والتعرف  االحتكاك  خــال  من  كبيرة 
أبــــرز الــســلــبــيــات واإليـــجـــابـــيـــات بــصــفــوف 
الــمــنــتــخــب، مــعــتــبــرا أن الــبــطــولــة تــعــد من 

على  للبناء  فرصة  وهــي  الــبــطــوالت  أقــوى 
إطار  فنيا في  منها  واالستفادة  مكتسباتها 
للنهائيات  الــمــنــتــخــب  تــحــضــيــرات  تــعــزيــز 

اآلسيوية.
بصورة  الظهور  على  الــعــزم  بوغمار  وأكـــد 
أفــضــل وأقــــوى عــن الــجــولــتــيــن األولــيــيــن، 
مشيرا إلى السعي لتحقيق نتيجة إيجابية 

في ختام المشوار بدور المجموعات.

من تدريبات حراس المرمى أحمد بوغمار

جانب من التدريبات منتخبنا األولمبي لكرة القدم

األولمبي يالقي إيرلندا في الجولة الثالثة
الـــوديـــة الـــدولـــيـــة  ــون  ــ ــول ــ ت لــبــطــولــة  الـــمـــجـــمـــوعـــات  دور  خـــتـــام  ــي  ــ ف

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

وكاالت

أعلنــت لجنــة االنتخابــات باالتحاد الســعودي لكرة القــدم، أمس الســبت القائمة 
األوليــة لمرشــحي مجلــس إدارة اتحــاد اللعبــة الجديــد، حيــث تــم اســتبعاد 4 
مرشــحين من ســباق التقدم على الرئاســة، وإعالن المرشح الوحيد الذي تنطبق 

كافة الشروط على قائمته االنتخابية، وهو المرشح ياسر المسحل.

أي  فــي  ستنظر  أنها  اللجنة  وأكـــدت 
طعون  أو  قــرارهــا  على  اعــتــراضــات 
ضد المرشح الوحيد وقائمته ابتداء 

من اليوم األحد ولمدة ثاثة أيام.
وضمت قائمة ياسر المسحل األسماء 
للرئيس،  نائبا  الثبيتي،  خالد  التالية: 

العريفي  أضـــواء  وعــضــويــة 
ــمــقــرن ونــزيــه  وخـــالـــد ال

ــر ومـــعـــيـــض  ــ ــصـ ــ ــنـ ــ الـ
الشهري ونعيم البكر 
ــركـــي الــســلــطــان  وتـ
ــدر األحـــمـــدي  ــ ــن ــ وب
وعبدالعزيز العفالق 

وعبدهللا كبوها.
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويــــــــقــــــــام اجـ

 29 في  لاتحاد  العمومية  الجمعية 
ــان الرئيس  مــن يــونــيــو الــحــالــي إلعـ
إلى   2019 للفترة من  الجديد رسميا 
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كــمــا كــشــفــت لــجــنــة االنــتــخــابــات عن 
العمومية  الجمعية  أعــضــاء  قــائــمــة 
التصويت  لهم  يحق  الــذيــن 
فـــي هـــذه االنــتــخــابــات، 
ناديا من   42 وضمت 
الــدرجــات،  مختلف 
فضاً عن 2 يمثان 
دوري  رابــــطــــتــــي 
المحترفة،  األندية 
اللجنة  يمثلون  و3 

األولمبية السعودية.

قائمة المرشحين النتخابات االتحاد السعودي

وكاالت

بدأ المنتخب الجزائري، أمس السبت، معسكًرا 
يستمر حتى  الدوحة،  القطرية  العاصمة  في 
مباراتين  خاله  يخوض  الــجــاري،  يونيو   18
وديتين مع بوروندي ومالي، استعداًدا لكأس 
في  مصر  تستضيفها  التي  اإلفريقية،  األمــم 

وقت الحق من الشهر الحالي.
وقال االتحاد الجزائري للعبة عبر موقعه على 
إلى  المنتخب األول  اإلنترنت “توجهت بعثة 
الدوحة إلقامة معسكر خارجي لمدة 10 أيام 

بقيادة المدرب جمال بلماضي”.
ــفــريــق خـــال الــمــعــســكــر،  وتـــابـــع “يـــخـــوض ال
مــبــاراتــيــن وديــتــيــن أمـــام بـــورونـــدي فــي 11 
يــونــيــوالــجــاري، ومـــالـــي بــعــدهــا بــــ 5 أيــــام”. 
وسيسافر منتخب الجزائر إلى مصر، في 18 

يونيوالحالي، على متن طائرة خاصة.
الــجــزائــر، ضمن  منتخب  الــقــرعــة،  وأوقــعــت 
ــثــة مـــع الــســنــغــال وكــيــنــيــا  ــثــال الــمــجــمــوعــة ال
ــر الــــديــــن زطــشــي  ــيـ ــا. وقـــــــال خـ ــ ــي ــ ــزان ــ ــن ــ وت
ــجــزائــري، فــي تصريحات  ال رئــيــس االتــحــاد 
جمال  هـــدف  نــفــس  لــديــه  إن  للصحافيين، 

كأس  بطولة  بلقب  التتويج  وهــو  بلماضي، 
االتحاد  أن  زطــشــي،  وأوضـــح  إفريقيا.  أمــم 
الــظــروف  كــل  الــجــزائــري حــرص على توفير 
تحفيز  جــانــب  إلــى  المناسبة،  اللوجيستية 
الــاعــبــيــن مــن أجـــل الــمــســاعــدة فــي تحقيق 

هدف التتويج باللقب اإلفريقي.

وأعـــــرب زطـــشـــي، عـــن أمــلــه فـــي أن يــكــون 
التحكيم اإلفريقي خال بطولة أمم أفريقيا، 
نهائيات  خال  التحكيم  مستوى  نفس  على 
األخطاء  تكون  أن  متمنًيا  روسيا،  مونديال 
قليلة وبعيدة عن مشاهد إياب نهائي دوري 
ــوداد  ــ ــتــرجــي الــتــونــســي والـ ــال بــيــن ال ــطـ األبـ

المغربي.
وقلل رئيس االتحاد الجزائري من أهمية 
التي تحدثت عنها بعض وسائل  األخبار 
انضباطية  اإلعــام، بشأن وجود مشاكل 
ــل الـــفـــريـــق وتــســبــبــهــا فــــي غــضــب  ــ داخــ

بلماضي.

لقطة لالعبي منتخب الجزائر

الجزائر يبدأ معسكره تحضيًرا ألمم إفريقيا

18

األهلي يتمسك بحقه في استكمال الدوري
ــا ــيـ ــقـ ــريـ ــب ألمـــــــم إفـ ــخـ ــتـ ــنـ ــمـ ــز فـــــي إعــــــــــداد الـ ــ ــركـ ــ اتـــــحـــــاد الـــــكـــــرة يـ

أرســل النــادي األهلــي خطاًبــا رســمًيا، أمــس الســبت، إلى االتحــاد المصري لكــرة القدم 
يؤكــد التمســك باســتكمال بطولــة الدوري قبــل كأس األمم اإلفريقية التي تســتضيفها 

مصر يوم 21 يونيو الجاري وتنتهي 19 يوليو المقبل.

ــهــا الــنــادي  وأكـــــدت الــمــذكــرة الــتــي أرســل
فيها  يلتزم  لــم  التى  الوقائع  مــن  “العديد 
اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق 
غياب  عــن  فضًا  النظيف،  اللعب  قــواعــد 
تحديد  عند  خاصة  األنــديــة  بين  الــعــدالــة 
مسابقة  من  المتبقية  المباريات  مواعيد 

الدوري”.
محمود  بــرئــاســة  الــنــادي  إدارة  ورصــــدت 
مواعيد  بتغيير  االتحاد  “قيام  الخطيب، 
عنها  اإلعــان  عقب  المباريات  من  العديد 
للمنافسين  المؤجلة  المباريات  وتأجيل 
وعــدم الــمــســاواة فــي الــفــارق الزمني بين 
الــذي  األهــلــي  لــقــاءات  ومابين  المباريات 

ــدار 8  أدى مــبــاراة كــل 72 ســاعــة عــلــى مـ
مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه 
إقامة  عند  الزمني  الفارق  بهذا  المنافس 

مؤجاته”.
تقدير  “عــدم  إلى  النادي  مذكرة  وتطرقت 
عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة والذي 
عمل على استهاكه وكان كافًيا الستكمال 
مسابقة الدوري قبل انطاق بطولة األمم 
اإلفــريــقــيــة. وتــجــاهــل االتــحــاد لــإســاءات 
القائمين  حــق  فــي  جـــاءت  الــتــي  العلنية 
مسئولين  من  والحكام  اللعبة  إدارة  على 
أو  حسيب  دون  الرياضية  المنظومة  في 

رقيب”.

“مسؤلية  عن  مذكرته  فى  النادي  وكشف 
القائمة  الــقــيــد فــى  ــة  بــشــأن أزمــ االتـــحـــاد 
ــال نــســخــتــهــا الـــجـــديـــدة  ــ ــيـــة خـ ــقـ اإلفـــريـ
خصوصا وأن االتحاد لم ينتبه عند تأجيل 
ــتــى ســـوف تــواجــه  ــاريــات لـــأزمـــة ال ــمــب ال

بطوالت  في  المشاركة  المصرية  األنــديــة 
االتحاد األفريقي”.

وأضاف الخطاب “اتحاد الكرة تسبب في 
الاعبين  بقيد  يتعلق  فيما  لأندية  أزمــة 
الجدد وحرمانهم من المشاركة فى األدوار 

األولى من البطولة نظًرا لعدم قيدهم فى 
المواعيد المحددة سلًفا بسبب عدم انتهاء 

المسابقة المحلية مبكًرا”.
وجاء في المذكرة أن األهلى يحرص دائًما 
المصرية  بالكرة  لارتقاء  المعاونة  على 
ــاء الــقــيــم الــريــاضــيــة ومــســتــمــر فى  ــ وإرسـ
قناعاته الراسخة فى تطبيق قواعد اللعب 
حقوقه  بكافة  يحتفظ  وبالتالي  النظيف 
الكاملة فى بطولة الدورى للموسم الجاري.

اإلدارة  مــجــلــس  يــتــخــذ  “ســـــوف  وخـــتـــم 
قرارات فى اجتماعه المقرر خال ساعات 
اإلشــارة  السابق  الماحظات  كافة  بشأن 
إليها والتي تم رصدها بوقائع مثبتة على 

مدار الموسم الحالي”.
الكرة  من جانبه، قال مصدر داخل اتحاد 
الجمعة،  الصادر  األهلي  بيان  إن  المصري، 
ال يحمل أي إضافة جديدة، وأغلب النقاط 

التي ذكرها تم الرد عليها مسبًقا.
التحاد  مذكرة  تضمن  بياًنا  األهلي  ونشر 
الكرة، يؤكد من خالها تمسكه بحقه في 
إفريقيا، مبيًنا  أمم  الــدوري قبل  استكمال 
أضــــرار اســتــكــمــال الــمــســابــقــة بــعــد الــكــان، 
ومهدًدا بخطوات تصعيدية ضد الجباية.
وأكد مصدر بالجباية أنهم تلقوا تعليمات 
من هاني أبوريدة، رئيس االتحاد المصري 
لكرة القدم، منذ بيان األهلي الذي صدر 25 
مايو الماضي، بعدم الرد على أي بيانات أو 

مخاطبات لأهلي.
الرد  “أبــوريــدة حــذر من  المصدر  وأضــاف 
ــبــيــانــات من  مــنــًعــا لـــانـــزالق فـــي حـــرب ال
الكرة  اتــحــاد  داخـــل  فالجميع  الجانبين، 
وإعداد  إفريقيا  االستعداد ألمم  يركز في 

المنتخب وهو األهم حالًيا”.

وكاالت

من منافسات الدوري المصري



خطــا تورونتو رابتورز خطــوة إضافية 
نحــو الفــوز بلقــب تاريخــي بتغلبــه علــى 
مضيفــه غولــدن ســتايت ووريــرز -105
المبــاراة  فــي  الســبت  أمــس  فجــر   92
السلســلة  مــن  ممكنــة   7 مــن  الرابعــة 

النهائية لدوري كرة السلة األميركي.

علــى  الكنــدي  رابتــورز  تورونتــو  وبــات 
بعــد فــوز واحد فقط من حســم السلســلة 
يتقــدم علــى  بــات  إذا  النهائيــة لصالحــه 
يخــوض  والــذي  اللقــب  حامــل  ووريــرز 
النهائــي للمــرة الخامســة تواليــًا، 1-3، مع 
العلــم بــأن رابتــورز بلــغ هــذا الــدور للمرة 

األولى منذ تأسيسه في العام 1995.
فــي  المقبلــة  المبــاراة  الفريقــان  ويلعــب 
وفــي  المقبــل،  الثالثــاء  فجــر  تورونتــو 
حــال فــوز رابتورز، ســيتّوج باللقب للمرة 

األولى في تاريخه.
ويديــن رابتورز بفوزه إلــى نجمه كاوهي 
 9 )مــع  نقطــة   36 ســّجل  الــذي  ليونــارد 
متابعــات(، فيمــا أضاف اإلســباني ســيرج 
باســكال  20 نقطــة والكاميرونــي  إيبــاكا 

سياكام 19 نقطة.
فــي المقابــل كان األفضــل فــي صفــوف 
مــن  العائــد  تومســون  كالي  ووريــرز، 
اإلصابــة والــذي ســّجل 28 نقطــة متفوقًا 
وقــع  الــذي  كــوري  ســتيفن  زميلــه  علــى 
فريســة دفاع رابتورز واكتفى بـ27 نقطة 
فقــط، علــى عكــس أدائــه فــي المواجهــة 
الثالثــة والتــي دك فيها ســلة رابتورز بـ47 

نقطة.
وعانى أصحاب األرض مجددًا من غياب 
ال  الــذي  دورانــت  كيفــن  الكبيــر  نجمهــم 
يــزال يخضع الســتراحة إجباريــة بداعي 

اإلصابة.

أحداث المباراة

المبــاراة الرابعــة مــن السلســلة النهائيــة، 
أقيمــت علــى صفيــح ســاخن فــي مجمــع 
“أوراكل أرينــا” بحضــور جماهيــري كبيــر 
قــدم لتشــجيع فريقــه ووريــرز مــن أجــل 
اســتعادة توازنــه وكبــح جمــوح الضيــف 
بكامــل  حضــر  الــذي  العنيــد  الكنــدي 
واالقتــراب  فــوزه  لتجديــد  جهوزيتــه 

خطوة إضافية من لقب تاريخي.
تشــكيلة غولدن ســتايت ووريرز، شهدت 
عــن  غــاب  الــذي  تومســون  كالي  عــودة 
المبــاراة الســابقة وكليفــون لونــي، فيمــا 

استمر غياب النجم كيفن دورانت بداعي 
اإلصابة.

كان ووريــرز الطــرف األفضــل دون شــك 
فــي الربــع األول، إذ تحكــم بإيقــاع اللعب 
وفرض أســلوبه ونجح فــي خلخلة دفاع 
مــن  قويــًا  دفاعيــًا  أداء  وقــّدم  منافســه 
دون أن ينجــح فــي خلــق الفــارق المريح  
فتقــدم )5-10(  و )7-13(  و)10-17( قبــل 
أن ينهــي الربــع األول لصالحــه وبفــارق 6 

نقاط )23-17(.

غولن ستايت يتفّوق

انتفض رابتورز واستعاد توازنه في الربع 
الثاني مقلصًا الفارق إلى 4 نقاط )25-21(  
لكن ووريرز ســرعان ما وّســع الفارق إلى 

6 نقاط )27-33( مستغالً تسرع الضيوف 
في التصويب على السلة.

وســاهمت ثالثيــة لكالي تومســون العائد 
مــن اإلصابة والذي ارتقى مســتواه كثيرًا 
فــي الربــع الثانــي )14 نقطــة( فــي إعــادة 
الفــارق مجــددًا لســت نقــاط )34-40( بعد 
أن كان رابتــورز قــد قّلــص النتيجة إلى 3 

نقاط.
ووســع ووريــرز الفــارق إلــى 8 نقــاط قبل 
دقيقتيــن مــن انتهــاء الربــع الثانــي )-44
ذلــل  غــازول  مــارك  اإلســباني  لكــن   ،)36
الفــارق مــن “دانــك” بعــد تمريــرة جميلــة 
44-( ســياكام  الكاميرونــي  المتألــق  مــن 
أربــع  بفــارق  األول  الشــوط  لينتهــي   )40
نقاط ألصحاب األرض )42-46(.  وسّجل 

رابتــورز في الربع الثاني 25 نقطة مقابل 
23 لووريرز.

انتفاضة رابتورز

تفوق رابتورز تماما في الربع الثالث على 
بطــل الــدوري في آخر موســمين وســجل 
37 نقطة مقابل 21 فقط لصاحب األرض 

مستفيدا من تألق كاوهي ليونارد.  
وتقــدم الفريــق الكندي  للمــرة األولى في 
المبــاراة بفــارق نقطــة فــي مســتهل الربع 
الثالــث، لكــن ســرعان مــا تــدارك ووريــرز 
األمــر بفضــل “دانــك” إليغــوداال )53-50( 
ثــم عادل ســياكام األرقام )55-55( ومنح 
الالعــب نفســه التقدم لرابتــورز من رمية 
أعطــى  تومســون  لكــن   )56-55( حــرة 

األفضلية من جديد ألصحاب األرض من 
ثالثية )58-56(.

وأعــاد تومســون المتألــق مجــددًا التقــدم 
لغولــدن ســتايت من ثالثيــة )59-61( بعد 
لرابتــورز وتألــق دفاعــه  انتفاضــة قويــة 
كــوري  ســتيفن  “تطويــق”  فــي  ونجاحــه 
)ســجل 47 نقطــة فــي المبــاراة الســابقة(، 
لكن ســيرج إيباكا رّد بثالثية أيضًا مانحًا 
التقدم للضيــوف )61-64( قبل أن يصبح 
الفــارق 9 نقــاط للفريــق الكنــدي قبل أقل 

من دقيقة على نهاية الربع الثالث.
وواصــل ليونــارد تألقه وضــرب بقوة في 
نهايــة الربــع الثالث رافعــًا رصيده إلى 31 
نقطــة مــع 9 متابعــات لينتهــي هــذا الربــع 

بنتيجة )67-79( لصالح رابتورز.

فــي الربع األخيــر، واصل الفريــق الكندي 
سيطرته ودك سلة غولدن ستايت سريعًا 
معززا تقدمه قبل أن يخســر جهود العبه 
فــي  قويــة  إصابــة  بعــد  فانفليــت  فريــد 
عينــه، في وقت نجــح ووريرز في تذليل 
الفــارق إلى 10 نقاط )72-82( ولكن ليس 
لوقت طويل ألن رابتورز كّرس ســيطرته 
الفــارق  ووســع  مضيفــه  علــى  وتفوقــه 
إلــى 15 نقطــة )76-91( بعــد مــرور أربــع 
دقائــق من الربــع األخير، ورغم محاوالت 
كوري وتومســون الحثيثــة لقلب الطاولة 
علــى ضيوفهــم، نجــح العبو رابتــورز في 
الحفاظ على تقدمهم مسجلين 26 نقطة 
مقابــل 25 لتنتهــي المباراة بفوزهم -105
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تورونتو رابتورز ووريرز

رابتورز يخطو نحو لقب تاريخي
وكاالت

أمــس  إيطالــي،  صحافــي  تقريــر  أكــد 
الســبت، أن األرجنتيني باولــو ديباال، نجم 
يوفنتوس، يرفض خيانة الســيدة العجوز 

في الموسم المقبل.
ووفًقــا لصحيفة “الجازيتا ديللو ســبورت” 
اإليطاليــة، فإنــه رغــم الخــروج المحتمــل 
لديبــاال مــن قلعــة تورينــو فــي الميركاتــو 
الصيفــي، إال أنــه يرفض االنتقــال إلى إنتر 

ميالن.
وأشــارت إلــى مســؤولي إنتــر تواصلوا مع 
ممثلــي ديبــاال، ولكــن األخيــر منحهــم رًدا 
قاطًعا بأنه يرفض تمثيل النيراتزوري في 

الموسم المقبل.
وأوضحــت أن إنتر ميالن لن ييأس بشــأن 
اســتخدام  وينــوي  ديبــاال،  مــع  التعاقــد 
إلبــرام  كطعــم  إيــكاردي  مــاورو  مواطنــه 

الصفقة.
وأفــادت الصحيفــة أن مانشســتر يونايتــد 
البيانكونيــري  منتظــرة، ألن  يظــل وجهــة 
مــن  األرجنتينــي،  النجــم  اســتغالل  يريــد 
العــب  بوجبــا  بــول  الفرنســي  ضــم  أجــل 

وسط الشياطين الحمر.

وكاالت

وكاالت
ديوكوفيتــش،  نوفــاك  عالمًيــا  أول  بالمصنــف  ثيــم،  دومينيــك  النمســاوي  أطــاح 
مــن نصــف نهائــي بطولــة روالن جــاروس، وذلــك بالتغلــب عليه بثــاث مجموعات 

لمجموعتين، بواقع )2-6( و)6-3( و)5-7( و)7-5( و)7-5(.

ســقوط  بســبب  المبــاراة  تلــك  واســتكملت 
فــي  أخــرى  مــرة  إيقافهــا  وتــم  األمطــار، 
تشــير  كانــت  عندمــا  الفاصلــة  المجموعــة 
النتيجة إلى تقدم ثيم )1-4( بسبب األمطار 

أيًضا.
العــودة تمكــن ديوكوفيتــش مــن رد  وبعــد 
كســر اإلرســال، وعاد في نتيجة المباراة، إال 
أن ثيم ســرعان ما كســر إرســاله مــرة أخرى 
فــي الشــوط التالــي مباشــرة وتحصــل على 
نقطتين للفوز بالمباراة على شوط اإلرسال.

ليــرد  أخطــاء،   4 ارتكــب  النمســاوي  أن  إال 
نتيجــة  فــي  ويعــود  الكســر  ديوكوفيتــش 
المبــاراة، قبــل أن يعــود ثيم ويكســر إرســال 
ديوكوفيتــش ويحســم المجموعــة بنتيجــة 

5-7 ويتأهل للمباراة النهائية.
ديوكوفيتــش،  نوفــاك  بالتالــي  ثيــم  وحــرم 
مــن الوصول إلــى المباراة النهائية ومحاولة 
التتويــج بلقب روالن جاروس للمرة الثانية 
بــكل  والفــوز  االحترافيــة،  مســيرته  فــي 

األلقاب األربع الكبرى توالًيا للمرة الثانية.
علــى  الثالــث  فــوزه  ثيــم  حقــق  كمــا 
المباشــرة  المواجهــات  فــي  ديوكوفيتــش 
مقابــل خســارة 6 لقــاءات، وحقــق االنتصار 
روالن  بطولــة  فــي  الصربــي  علــى  الثانــي 

جاروس.
غايــة  فــي  موعــًدا  بالتالــي  ثيــم  ويضــرب 
اإلســباني  مــع  النهائيــة  بالمبــاراة  اإلثــارة 
رافائيــل نــادال حامــل اللقــب 11 مــرة، فــي 
تكرار لنهائي الموسم الماضي والذي حسمه 

النجم اإلسباني لصالحه.

إقصاء ديوكوفيتش من روالن جاروس ديباال يرفض 
الخيانة

رغــم بلوغــه الـــ36 مــن عمره، شــهد نجم كــرة القــدم البرازيلي داني ألفيــس ظهير أيمن باريس ســان 
جيرمان الفرنسي، خال األيام القليلة الماضية، تحواًل جذرًيا في مسيرته الكروية.

وعلــى الرغــم من وجــود عدد من الالعبين المشــهورين 
والموهوبين في صفوف المنتخب البرازيلي، لم يتردد 
المــدرب تيتــي المديــر الفنــي للفريــق فــي منــح شــارة 

القيادة إلى ألفيس.
المهاجــم  يجــد  لــم  الماضيــة،  الســنوات  مــدار  وعلــى 
الخطيــر نيمــار دا ســيلفا أي منافســة علــى حمــل شــارة 
القيــادة لمــا يتمتع به من قدرة علــى دفع فريقه لألمام، 
لكــن تيتــي وجــد أن ألفيــس أكثــر قــدرة علــى قيــادة 

الفريق في الوقت الحالي.
وجــاء قــرار تيتــي في ظل الظــروف التي مــر بها نيمار 
خــالل اآلونة األخيرة وحتى قبــل إصابته التي تعرض 
لها يوم األربعاء الماضي، والتي ستحرمه من المشاركة 

في كوبا أميركا 2019.

تحول جذري
والحقيقة أنه ليس التحول الجذري الوحيد في مسيرة 

ألفيــس الكروية، حيث مر الالعــب المخضرم بتحولين 
آخريــن ربمــا أكثــر قوة قبــل 4 ســنوات وبالتحديد قبل 

كوبا أميركا 2015.
ووســط التراجــع الواضــح فــي مســتوى الالعــب آنذاك 
والشــائعات برحيله المرتقب عن صفوف فريقه القديم 
برشــلونة، تخلــص ألفيــس تماًما من الجــدل الدائر بهذا 
الشــأن ووقــع علــى تجديــد عقده مــع النــادي الكتالوني 

لمدة موسمين علما بأنه لعب لبرشلونة منذ 2008 .
باتصــال  ألفيــس  فقــط، فوجــئ  واحــد  بيــوم  وبعدهــا 
الفنــي  المديــر  دونجــا  كارلــوس  المــدرب  مــن  هاتفــي 
إلــى صفــوف  البرازيلــي يســتدعيه  للمنتخــب  الســابق 
الفريــق ليحل مــكان الالعب المصــاب دانيلو في قائمة 

الفريق المشاركة بكوبا أميركا 2015 في تشيلي.

مفاجأة سعيدة

وكانت مفاجأة ســعيدة أللفيس بعد 3 أســابيع فقط من 

تتويجــه مع برشــلونة بالثالثيــة )دوري وكأس إســبانيا 
ودوري أبطــال أوروبــا( لتكون الثانيــة التي يحرزها مع 

الفريق بعدما توج بها سابقا في 2009.
وكانت هذه هي المرة األولى التي يشــارك فيها ألفيس 
مــع المنتخــب البرازيلــي )راقصو الســامبا( منذ أن تولى 
دونجــا مســؤولية تدريــب الفريــق في أعقاب الســقوط 
 2014 مونديــال  فــي  البرازيلــي  للمنتخــب  المهيــن 
بالبرازيــل عندمــا خســر )1-7( أمــام ألمانيــا فــي المربــع 

الذهبي للبطولة.
وبعــد هاتين الهزيمتيــن، أصبح ألفيس هدًفا النتقادات 
الصحافــة البرازيليــة التــي اعتبرتــه أحــد المســؤولين 
بقــوة عــن الخــروج المهين لراقصي الســامبا مــن المربع 

الذهبي وتبدد حلم الفوز باللقب العالمي السادس.
وبعد عام واحد من تجديد عقده مع النادي الكتالوني، 
ورغــم ارتباطــه بعقــد مــع برشــلونة حتــى 2017، رحــل 
ألفيــس إلــى يوفنتــوس وقــدم أداًء متميــًزا مــع الفريق 
فــي موســم 2016 /  2017 لينتقــل بعدهــا إلــى باريــس 

سان جيرمان الذي قضى معه الموسمين الماضيين.

صفحة جديدة

ومثلمــا كانــت عودته إلى صفــوف المنتخــب البرازيلي 
فــي 2015 بمثابــة الهديــة غيــر المتوقعــة لالعــب، فــإن 
منــح شــارة القيادة قبــل كوبا أميــركا 2019 كان بمثابة 
فتــح صفحــة جديدة في مســيرة ألفيــس الكروية لكنه 
بالتأكيد ســيضاعف من الضغــوط الواقعة على الالعب 

السيما في غياب نيمار.
ويحفــل ســجل دانــي بالعديــد مــن األلقــاب الجماعيــة 
والفرديــة مــع األنديــة التــي لعــب لهــا وفــي مقدمتهــا 
برشــلونة اإلســباني فيمــا يقتصــر رصيــد إنجازاتــه مــع 
المنتخب البرازيلي على لقب كوبا أميركا 2007 وكأس 

القارات 2009 و2013.
ومع صعوبة لحاقه بكأس العالم 2022، حيث سيتجاوز 
الـــ39 من عمــره قبل البطولة بعدة شــهور، يأمل ألفيس 
فــي الفــوز مــع المنتخــب البرازيلــي بلقــب كوبــا أميــركا 
2019 بين جماهير بالده لتكون تتويًجا رائًعا لمسيرته 
الدولية ومكافأة لمدربه تيتي على منحه شارة القيادة 

في هذه البطولة.

وكاالت

شارة القيادة تفتح صفحة جديدة أمام ألفيس

داني ألفيس
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وكاالت

شدد كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، اليوم السبت، على تشرفه بارتداء قميص منتخب البرتغال، قبل مواجهة هولندا غًدا، 
في نهائي دوري األمم األوروبية.

لموقــع  فــي تصريحــات  وقــال رونالــدو، 
“يويفا” الرســمي: “إنه منتخبــي، وارتداء 
هذا القميص شــرف كبير، أن تكون جزًءا 
مــن مســابقة مثــل دوري األمــم فهــو أمــر 
مميــز، وتســجيل األهــداف فيهــا بمثابــة 

حبة الكريز على الكعكة”.
مرمــى  فــي  لثالثيــة  تســجيله  وحــول 
سويســرا، لحســاب نصف النهائي، أجاب: 
هــي  وهــذه  بالتحضيــر،  يتعلــق  “األمــر 
طريقــة عملــي، ال زلت أشــعر أننــي بحالة 

جيدة، رغم أن عمري 34 عاًما”.
وواصــل: “الشــيء المهــم هــو رأســك، أن 
تشــعر بالدوافــع وتكــون ســعيًدا.. أعتقــد 

أنه ال يزال لدي الكثير ألقدمه”.
رونالــدو:  قــال  الطواحيــن،  وبخصــوص 
يلعبــون  إنهــم  ممتــاز،  فريــق  “هولنــدا 
فــي  شــاهدتهم  لقــد  جميلــة..  بطريقــة 
المباريات األخيرة، ولديهم قائمة ممتازة 
ذوي  بجانــب  الشــباب،  الالعبيــن  مــن 

الخبــرة، وهــو األمــر الذي يجعــل فريقهم 
أقوى”.

أنهــم ســيكونون خصًمــا  “نعلــم  وواصــل 
صعًبــا للغايــة، لكننــي أعتقد أنها ســتكون 
مبــاراة صعبــة لــكال المنتخبيــن، وهذا هو 

شكل النهائيات”.
وأكمــل “مــن الواضــح أن فرصــة القتــال 
علــى البطوالت، تجعل األمــر أكثر روعة، 
ويــورو   2004 يــورو  فــي  حــدث  مثلمــا 

2016، وكذلك المسابقة الحالية”.

كريستيانو رونالدو

رونالدو: رأسي أهم من عمري



القــدم  كــرة  فــي  فرنســا  منتخــب  حقــق 
المونديــال  فــي  واعــدة  بدايــة  للســيدات 
يوليــو،   7 فرنســا حتــى  تســتضيفه  الــذي 
بفــوزه علــى نظيــره الكــوري الجنوبــي 4 - 

صفر في المباراة االفتتاحية الجمعة.
العائــد  برانــس  دي  بــارك  ملعــب  علــى 
لنــادي باريــس ســان جرمــان وبمدرجــات 
شــبه ممتلئــة، افتتــح المنتخــب المضيــف 
التســجيل مبكــرا عبــر يوجيــن لــو ســوميه 
فــي الدقيقــة التاســعة. وأنهــى المنتخــب 
بثالثيــة  األول  الشــوط  األرض  صاحــب 
بعدمــا أضافــت وينــدي رينــار هدفيــن من 

رأسيتين )35 و45+2(.
قائــدة  اختتمــت  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
المهرجــان  هنــري  أمانديــن  المنتخــب 
بتســجيلها الهدف الرابع قبــل 5 دقائق من 

صافرة نهاية المباراة.
وتضم المجموعــة األولى منتخبي النروج 

ونيجيريا.
ويشــارك في المســابقة 24 منتخبا موزعة 

على 6 مجموعات.

ميسي على خطى رونالدو
سار النجم األرجنتيني ليونيل ميسي على خطى منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
وقــاد منتخــب بــاده إلــى فــوز ودي كبير علــى نيكاراغــوا المتواضعــة 1-5، الجمعة في 

سان خوان استعدادا لبطولة كوبا أميركا.

ونجــح ميســي فــي تســجيل هدفيــن، األول في 
الدقيقــة 37 والثانــي فــي 39، قبــل أن يســتبدله 
مدرب المنتخب، ليونيل ســكالوني، في الشــوط 
الثاني. ويســتعد رفــاق “البرغوث” ميســي لكوبا 
أميــركا، التــي تحتضنهــا البرازيــل، خــالل الفترة 

الممتدة ما بين 14 يونيو و7 يوليو.
وكانت األرجنتين اســتقدمت سكالوني بدال من 
خورخــي ســامباولي بعــد مشــاركة مخيبــة فــي 

مونديال روسيا 2018.
وجــاء تألــق ميســي علــى صعيــد المنتخــب بعد 
ســاعات مــن أداء مماثــل مــن غريمــه التقليــدي 

كريستيانو رونالدو.
نهائــي  إلــى  البرتغــال  رونالــدو  قــاد  والخميــس 
النســخة األولى مــن دوري األمم األوروبية لكرة 
القدم، بتسجيله ثالثية الفوز على سويسرا 3-1 

في بورتو.
وكانــت هــذه المبــاراة الثالثــة للــدون بعدمــا قرر 
العــودة إلــى المنتخــب الــذي قــرر االبتعــاد عنــه 
بعــد الخروج مــن الدور الثاني لمونديال روســيا 
مبــاراة  البرتغــال  منتخــب  وســيخوض   .2018
النهائــي يــوم األحــد أمــام المنتخــب الهولنــدي، 

على أرضية ملعب الدراغاو.

وكاالت

وكاالت

وكاالت وكاالت

وكاالت

بداية واعدة 
للفرنسيات

أن  بريطانيــة،  صحافيــة  تقاريــر  كشــفت 
لمدربــه  ســمح  اإلنجليــزي  تشلســي  نــادي 
إيطاليــا  إلــى  بالعــودة  ســاري  ماوريســيو 

وتدريب فريق يوفنتوس.
المــدرب اإليطالــي  بــأن  التقاريــر  وأفــادت 
مــن  اقتــرب  اإلنجليــزي،  تشلســي  لفريــق 
 3 مدتــه  بعقــد  يوفنتــوس  إلــى  االنضمــام 
مــن  رحيلــه  تأميــن  تــم  أن  بعــد  ســنوات، 

النادي اإلنجليزي.
جــاء ذلــك بعــد أن التقــى وكيــل المــدرب 
مســؤولين  مــع  رامادانــي  فالــي  اإليطالــي 
فــي تشلســي، الجمعــة، واالتفــاق معهم بما 
حريــة  ســاري  ماوريســيو  للمــدرب  يتيــح 
رحيــل  بعــد  يوفنتــوس،  لنــادي  االنضمــام 
مدربه ماسيميليانو أليغري، الذي أمضى 5 
سنوات مع النادي اإليطالي، وفق ما ذكرت 

صحيفة “غارديان” البريطانية.
وكان تشلســي قــد تعاقــد مــع ســاري فــي 
لموســمين،  يمتــد  بعقــد  الماضــي  الصيــف 
وتمكــن مــن قيادته إلى إنهاء الموســم في 
وضمــن  البريميرليــغ،  فــي  الثالــث  المركــز 

فــي  أوروبــا  أبطــال  دوري  فــي  المشــاركة 
الموســم المقبــل، قبــل أن يتــوج األربعــاء 
بلقــب “يوروبــا ليــغ” علــى حســاب الغريــم 
الــذي  النهائــي  فــي   4-1 أرســنال  اللندنــي 

استضافته مدينة باكو.
ورغــم أنــه بقي من عقده مع تشلســي عام، 
مع خيار التمديد لعام ثالث، فإن ســاري لم 
يشــعر بالراحة للعيش والعمل في إنجلترا، 

كمــا أنه شــعر باإلحباط لعــدم وجود عالقة 
الفريــق  فــي  القــرار  صانعــي  مــع  وثيقــة 

اإلنجليزي، كما أفادت “سكاي سبورتس”.
أمــا النــادي اإلنجليــزي، فبحســب مصــادر، 
فإنــه لــم تكــن لديــه النيــة في فصل ســاري 
مــن عمله هــذا الصيف، لكنــه “ال يرغب في 
االحتفاظ بشخص ال يشعر بالسرور داخل 

النادي”.

مباشــرة بعــد إعــالن انتقــال إيــدن هازارد 
متاجــر  شــرعت  مدريــد،  ريــال  إلــى 
النــادي اإلســباني فــي بيــع أقمصــة النجم 
البلجيكــي، إال أن الرقــم المطبــوع عليهــا 

كان مفاجئا.
الجمعــة،  مســاء  الملكــي،  النــادي  وأعلــن 
انتقــال هــازارد إلــى صفوفه رســميا، على 
يــوم  اإلعــالم  لوســائل  تقديمــه  يتــم  أن 

الخميس المقبل.
أن  اإلســبانية  “مــاركا”  صحيفــة  وذكــرت 
متاجر الريال بدأت عرض قميص هازارد 
للبيــع مقابل نحــو 148 يورو )167 دوالر(، 
وتابعــت أن الرقــم الذي ســيحمله الالعب 

بات معروفا اآلن.
وتظهــر الصور المنتشــرة لقميص الالعب 
الجديد أن هازارد ســيحمل الرقم 7، وهو 
الرقــم نفســه، الــذي حملــه ماريانــو ديــاز، 
يحملــه  كان  والــذي  الماضــي،  الموســم 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل 

رحيله صوب يوفنتوس اإليطالي.
فــي  تحدثــت  إعالميــة  تقاريــر  وكانــت 

وقت ســابق عن “معضلــة” قميص هازارد 
فــي ريــال مدريد، حيث مــن المعروف أن 
الالعــب، البالــغ من العمــر 28 عاما، يحمل 
الرقــم 10 مــع تشلســي ومنتخــب بــالده 
بلجيــكا، إال أن هــذا الرقــم محجوز للنجم 

الكرواتي لوكا مودريتش في الريال.
 واقترحــت إدارة النــادي اإلســباني الرقم 
هــذا  أن  اعتبــار  علــى  هــازارد،  علــى   16

هــو الرقــم الوحيــد المتوفــر حاليــا، إال أن 
الالعــب رفــض، ممــا جعلهــا تمنحــه رقــم 

رونالدو السابق.
قميــص  صــور  انتشــار  بعــد  ومباشــرة 
هازارد، توســمت الجماهير الريالية الخير 
فــي الرقــم “7”، الــذي يرتبــط فــي أذهانها 
بإنجــازات “الــدون” التاريخيــة مــع فريــق 

العاصمة.

كشفت صحف التفاصيل المادية النتقال النجم البلجيكي إيدن 
هــازارد إلــى ريــال مدريــد اإلســباني، الــذي ضاعــف راتــب نجــم 

تشلسي، وجعله النجم األعلى دخال بين “كتيبة الملكي”.
وقالــت صحيفــة “إيفننغ ســتاندارد” إن راتب هازارد األســبوعي 
تضاعــف مــن 200 ألف جنيه إســترليني )225 مليــون يورو( إلى 
400 ألف جنيه إســترليني )450 ألف يورو(، مما يعني أن النجم 

البلجيكي سيتقاضى قرابة 22 مليون يورو سنويا.
وأصبــح هــازارد األعلــى دخــال في ريــال مدريد، ليزيــح الويلزي 
غاريــث بيــل عــن صــدارة الالئحــة، إذ يتقاضــى راتبــا قــدره 17 
مليــون يــورو ســنويا، وخلفه القائد ســيرخيو راموس براتب 12 

مليون يورو، متساويا مع األلماني توني كروس.
وأعلن النادي “الملكي” مساء الجمعة انتقال هازارد إلى صفوفه 
رســميا فــي صفقــة بقيمــة 100 مليون يــورو، وبعقــد يمتد حتى 

.2024
ولم يكشف النادي الملكي رسميا قيمة انتقال هازارد )28 عاما(، 
لكــن مصــادر رياضيــة كبــرى ومنها “ســكاي ســبورتس” أكدت أن 

قيمة الصفقة بلغت 100 مليون يورو.
ووقــع هــازارد عقــدا طويال يمتد 5 أعوام، مــن المؤكد أن يربطه 
مع ريال مدريد، خاصة مع الراتب “القياســي” الذي جعله النجم 

األول في الفريق.
يشــار إلــى أن المهاجــم الصربــي لــوكا يوفيتــش، الــذي وقع معه 

ريال مدريد قبل هازارد بأيام، سيتقاضى 9 ماليين يورو سنويا.
وخــاض هــازارد مباراتــه األخيــرة مــع فريــق “البلــوز” فــي نهائي 
الــدوري األوروبــي “يوروبــا ليــغ”، وفــاز فيهــا على جاره أرســنال 
1-4، ليــودع النجــم البلجيكــي تشلســي بعــد 7 أعــوام حقق فيها 

ألقاب عدة، أبرزها بطولتي الدوري اإلنجليزي الممتاز.

ماوريسيو ساري

إيدن هازارد

هازارد سيرتدي قميص رقم 7

ساري على أعتاب يوفنتوس

رقم “مفاجئ” لهازارد هازارد.. أعلى راتب في ريال مدريد
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وكاالت وكاالت

أعــرب ســيرخيو رامــوس، قائــد منتخب إســبانيا لكرة القــدم، عن 
فخره الشديد بعدما أصبح الالعب األكثر فوًزا بالمباريات الدولية 
مــع منتخــب بــالده، عقــب فوز “ال روخا” مســاء الجمعــة على جزر 
الفارو )1-4( في التصفيات المؤهلة لكأس األمم األوروبية 2020.
وقــال مدافــع وقائــد ريال مدريــد الذي تفوق بذلــك على الحارس 
اإلســباني إيكــر كاســياس كأكثــر العب فــاز بمباريات مــع منتخب 
بــالده، “إنــه لشــرف عظيــم أن أتمكــن مــن تحطيــم رقــم قياســي 

عالمي”.
وأضاف راموس الذي افتتح التســجيل إلســبانيا أمام جزر الفارو 
بالدقيقــة )5(، أن “تحقيــق رقــم قياســي عالمــي مــن االنتصــارات 
يمثــل فرحة كبيرة تمنحك التشــجيع على مواصلة العمل.. أتمنى 

أن نواصل الفوز، سيكون ذلك بمثابة إشارة جيدة”.
وعــن أقــرب االنتصــارات التــي حققهــا مــع المنتخــب لقلبــه، قــال 
المدافــع الدولي “ســيكون من الصعــب جًدا اختيــار انتصار بعينه، 
لكــن المونديــال وبطولتي كأس أمم أوروبــا كان لها مذاق خاص”، 
فــي إشــارة لفوز منتخب إســبانيا بكأس العالم فــي 2010 بجنوب 

أفريقيا ويورو 2008 و2012.
وتذكر راموس بكلمات خاصة الالعب اإلسباني خوسيه أنطونيو 

رييس الذي لقي مصرعه في حادث سير قبل أسبوع.
وقال قائد المنتخب “عقب مأساة صديقنا رييس، ال يوجد طريقة 
أفضل لتكريم ذكراه من تســجيل رقم قياســي بهدف من رأســية، 
ما يعني الكثير بالنسبة لي. أهدي هذا الهدف لكل أسرته ولذكراه، 

فليرقد في سالم”.

قــال أوســكار تاباريــز، مــدرب أوروغــواي 
إنــه شــعر وكأن ســواريز لــم يغــب شــهرًا 
عــن المالعــب، وذلــك بعــد عــودة مهاجــم 
اإلصابــة وتســجيله هدفــًا  مــن  برشــلونة 
فــي مبــاراة منتخــب بــالده الوديــة ضــد 
بنمــا فجر الســبت )0-3( بعــد دخوله بديالً 

بدقائق.
و كان تاباريــز ســعيدًا للغايــة فــي رؤيــة 
االنتقال الســلس عند سواريز من اإلصابة 
إلى المنافسة. وقال “بالنسبة لنا هو العب 
أساســي وقد أرســل لنا مقاطع فيديو من 

شفاءه وكانت رائعة”.
وأضــاف المــدرب التاريخــي ألوروغــواي 
“بــدا اليــوم كما لو أنه لعب ســبع أو ثماني 

مباريات مباشرة قبل هذه المباراة”.
بإســهاب  السيليســتي  مــدرب  وتحــدث 
عــن مهاجــم المنتخــب التاريخــي فقــال: 
“هــذا مــا هــو عليــه، لديــه التــزام كبيــر مع 
كــرة القــدم لهــذه األمة، ورغبــة كبيرة في 
تكــرار انتصــارات الماضــي، لذلــك وبنــاًء 

علــى مــا رأيته اليوم، يمكنني أن أؤكد أنه 
سيساهم مع الفريق”.

وردًا علــى ســؤال حــول مــدى اســتطاعة 
لعب ســواريز لمباراة كاملة قال “ســأعرف 
ذلك عندما نلعب ضد اإلكوادور”. المباراة 

األولى ألوروغواي في كوبا أميركا.
فــي هذا الســياق قال دييغــو غودين قائد 

أوروغــواي: “نعم لويس علــى ما يرام لقد 
كان الشــفاء مثاليــًا، مــن الواضــح أن تلك 
كانــت الدقائــق األولــى لعودتــه، وســوف 
يتحســن هــذا األســبوع، ألنه بــدأ للتو في 
وبالتالــي  آخريــن،  العبيــن  مــع  التــدرب 
سيتحســن أكثــر وهــذا هــو الخبــر الســار 

بالنسبة لنا “.

راموس يتجاوز كاسياس بقائمة العظماء تاباريز يمتدح عودة سواريز للمنتخب

وكاالت

أكــد الياباني هاجيمي مورياســو، مدرب منتخــب اليابان، أن المهاجم 
الشــاب تاكيفوســا كوبــو )18 عامــًا( ســيتواجد ألول مــرة علــى مقاعد 
البــدالء فــي لقــاء اليــوم األحد، ضــد منتخب الســلفادور وديــًا، والتي 
ســتكون األخيــرة قبــل المشــاركة فــي بطولــة كوبــا أميــركا 2019 في 

البرازيل.

وكان المــدرب مورياســو قد قرر 
إبقــاء كوبو، المعــروف في بالده 
خــارج  اليابــان”،  “ميســي  بلقــب 
قائمــة الـــ 18، فــي اللقــاء الــودي 
الســابق ضد ترينيــداد وتوباجو، 
إلــى  الشــاب  الموهــوب  ليضطــر 
مدرجــات  مــن  المبــاراة  متابعــة 
ملعــب تويوتا بمحافظة آيتشــي 

اليابانية.
فــي حــال دخــول كوبــو لمبــاراة 
الســلفادور كالعــب بديــل، فإنــه 
العــب  أصغــر  ثانــي  ســيكون 
مــع  دوليــة  مبــاراة  يخــوض 
المدافــع  بعــد  اليابــان،  منتخــب 

المعتــزل دايســوكي  إيتشــيكاوا 
)39 عامــًا( الــذي لعب أول مباراة 
مــع المنتخب في 2003 بعمر 17 

عامًا، و322 يومًا.
وفــي حال نجاحه في هز شــباك 
الســلفادور، فإنــه ســيكون أصغر 
العــب يســجل هدفــًا دوليــًا مــع 
منتخــب اليابــان، ليكســر الرقــم 
للمهاجــم  الســابق  القياســي 
المعتــزل نوبوتوشــي كانيدا )61 
كوريــا  شــباك  هــز  والــذي  عامــًا( 
الجنوبيــة فــي 15 يونيــو 1977، 

بعمر 19 عامًا، و119 يومًا.

“ميسي اليابان” ينتظر فرصته

سيرخيو راموس
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إعداد: هبة محسن

بمناســبة عيــد الفطر المبــارك، نظمت 
لجنة األنشطة االجتماعية في شركة 
البتروكيماويــات  لصناعــة  الخليــج 
الشــركة  لموظفــي  عائلًيــا  احتفــااًل 
وعائالتهــم في ثالث أيــام العيد بمقر 
نادي الشــركة، إذ شــهد الحفل العديد 
والمســابقات  الممتعــة  الفقــرات  مــن 
المــرح  أجــواء  عليهــا  غلبــت  التــي 

والسعادة بهذه المناسبة السعيدة. 
حضر االحتفال المدير العام المســاند 
فاضــل األنصــاري، وعدد مــن أعضاء 
رئيــس  ونائــب  التنفيذيــة،  اإلدارة 
نقابــة العمــال، وكبار المســؤولين في 

الشركة.
وبهــذه المناســبة، أكد رئيس الشــركة 
عبدالرحمــن جواهري أن تنظيم مثل 
حــرص  ضمــن  يأتــي  الفعاليــة  هــذه 
الشــركة على توفير جو أســري بهيج 
بيــن العاملين وأبنائهــم؛ تأكيًدا لروح 
بهــا  تتميــز  التــي  الواحــدة  العائلــة 

الشركة.
كما أشاد جواهري بالترتيبات الرائعة 
نوعيــة  نقلــة  اعتبــره  الــذي  للحفــل 
فــي التنظيــم، منوًهــا بجهــود رئيــس 
وأعضــاء لجنة األنشــطة االجتماعية 
وجميــع مــن ســاهم فــي تنظيــم هــذا 
مــن شــأنه أن  مــا  المميــز،  االحتفــال 
يدخــل الفــرح والســرور فــي نفــوس 
المناســبة  هــذه  فــي  العامليــن  أبنــاء 

السعيدة.

وأعــرب الحضور عن جزيل شــكرهم 
التــي  الشــركة  إلدارة  وامتنانهــم 
تنظيــم  عــام علــى  فــي كل  تحــرص 

هــذه االحتفــاالت التي تشــيع أجواء 
وعائالتهــم  الموظفيــن  بيــن  البهجــة 
وتســاهم فــي تجديد النشــاط وبعث 

نفــوس  فــي  جديــد  مــن  الحيويــة 
العامليــن لبذل المزيد من العطاء في 

العمل.

وأبنائهــم العامليــن  بيــن  بهيــج  أســري  جــو  توفيــر 

“البتروكيماويات” تقيم احتفاال عائليا

تحــت رعايــة محافــظ العاصمة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفة، 
نّظمــت شــركة جلوبال شــيبرز - محور المنامة حملة إفطــار صائم صديقة 
للبيئــة موجهــة لنحو عدد 700 صائم، حيث تم توزيع وجبات اإلفطار على 
الصائميــن، شــارك فــي الحملــة مجموعــة فوتــو بحريــن وحملة “مًعــا نهتم” 
بمشــاركة أكثــر مــن 40 متطوًعــا ومتطوعة، حيث تهدف هــذه الحملة إلى 
تشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام مواد صديقة للبيئة أو قابلة 
للتدوير في موائد الطعام؛ للحد من استخدام المواد البالستيكية المضرة 

بالبيئة.

جهــود  ضمــن  الحملــة  هــذه  تأتــي 
العطــاء  ثقافــة  لتنميــة  المحافظــة 
اإلنســاني باعتبارها أولوية راســخة 
تأســيس  نحــو  التوجــه  خــالل  مــن 
مؤسسات إنســانية وخيرية لتقديم 
المســاعدات للمحتاجيــن، خصوًصــا 
وأن ثقافة العطاء والعمل التطوعي 

لتطــور  ــا  مهمًّ مؤشــًرا  أصبحــت 
محــركات  أحــد  وهــي  المجتمعــات، 
التنميــة، علــى اعتبــار أن المبــادرات 
رمضــان  شــهر  خــالل  الخيريــة 
تســهم نحو تفعيــل مفهوم الشــراكة 
روحانيــة  مــن  وتعــّزز  المجتمعيــة، 

الشهر الكريم.

“العاصمة” تنّظم حملة 
إفطار صديقة للبيئة
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تحــت رعايــة النائــب عــادل العســومي، 
نظمــت دار الحــورة والقضيبيــة لرعايــة 
الحــورة  شــباب  ومركــز  الوالديــن 
والقضيبية فعالية في مجمع الســلمانية 
الطبــي لالحتفــال بعيــد الفطــر الســعيد 

تحت عنوان “شوفتكم عيدنا”، بحضور 
الفنــان البحرينــي القديــر أحمــد مبــارك 
والفنانــة البحرينية منى فيروز مع جمع 
إذ خصصــت  البحرينــي،  المجتمــع  مــن 
الزيــارة للجناح المخصص لألطفال 31، 

.33 ،32
العامــة  العالقــات  رئيســة  وأكــدت 
واألنشــطة شــيخة الزايــد أن “مثل هذه 
األعمــال اإلنســانية جــزء ال يتجــزأ مــن 
أصالــة الشــعب البحرينــي، فــإن مــردود 

هــذه الزيــارة وفــي أجــواء العيــد كبيرة 
المرضــى،  األطفــال  لنفســية  بالنســبة 
الفعاليــة قلوبهــم، وال  إذ المســت هــذه 
البحرينــي  المجتمــع  تكاتــف  ننســى 
األصيــل، حيــث قام اإلمبراطــور للزهور 

جناحــي  وحلويــات  ورود  بتخصيــص 
بتجهيــز تشــكيلة خاصــة لهــذه الزيــارة، 
شــخصية  المــرح  بيــت  خصــص  وكمــا 
ورســم  األطفــال  لتحفيــز  كارتونيــة 
أتقــدم  كمــا  وجوههــم،  علــى  البســمة 

إدارة مستشــفى  إلــى  الجزيــل  بالشــكر 
العالقــات  قســم   - الطبــي  الســلمانية 
العامــة الــذي قام بتســهيل اإلجــراءات. 
ختاًما نســال هللا الشفاء العاجل لجميع 

المرضى”.

العسومي يرعى فعالية “شوفتكم عيدنا”
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“ترتيب” و “إف بي” تدعمان مرضى السرطان األطفال
الــــمــــبــــادرة دعـــــــم  ــح  ــ ــال ــ ــص ــ ل ــي  ــنـ ــريـ ــحـ بـ ديـــــنـــــار  آالف   6 بــــــ  ــا  ــتـ ــرعـ ــبـ تـ

نظمت شــركة “ترتيــب” و “إف بي” لتنظيم 
الفعاليــات حدثــا خيريــا قبــل أشــهر، وهــي 
فعالية الزومباثون لفئة السيدات، وشهدت 
مشــاركة المدربة العالمية ساندرا هارنيس 
مــن الواليــات المتحــدة األميركيــة، وأيجم 
الجمهوريــة  مــن  زايبــك  ودايــدم  أوزكان 
التركيــة، ومشــاركة خاصة للنجمــة كاترينا 

تروتسكايا من جمهورية روسيا.
كمــا تبرعت “ترتيــب”، و “إف بي” بـ 6 آالف 
دينار بحريني لصالح دعم مبادرة ابتسامة 
التابعة لجمعية المســتقبل الشــبابية، وهي 
المبــادرة المعنيــة بتقديــم الدعــم النفســي 
الســرطان  واالجتماعــي لألطفــال مرضــى 
المبــادرة  والقــت  البحريــن.   مملكــة  فــي 
تفاعــاًل كبيــًرا، إذ عبــر كثيرون عــن دعمهم 
مرضــى  تجــاه  اإلنســاني  الموقــف  لهــذا 
التنفيــذي  الرئيــس  وصــرح  الســرطان.  
ومؤسس شــركة “ترتيب” محمد المحرقي 

قائــاًل “كشــركة بحرينيــة تقــع علــى عاتقنــا 
مختلــف  تجــاه  اجتماعيــة  مســؤولية 
فئــات المجتمــع، األمــر الذي يجعلنا نســخر 
كالزموباثــون  فعاليــات  لدعــم  إمكاناتنــا 
مرضــى  أطفــال  لصالــح  ريعهــا  وتوجيــه 

السرطان في مملكة البحرين”. 
بــي”  “إف  مالكــة شــركة  نوهــت  وبدورهــا 
األولــى  النســخة  “منــذ  بأنــه  بــدر  فاطمــة 
لفعالية الزومباثون في العام 2016 نســعى 
لدعــم الجمعيــات الخيريــة تأكيــًدا إليصال 
رســالتنا للمجتمع بأهمية ممارسة الرياضة 
وتحديــًدا لفئة الســيدات. ويأتــي اختيارنا 
هذا العام مبادرة )ابتسامة( نظير ما تقدمه 
مــن خدمات لألطفــال المرضى بالســرطان 
فــي  الكبيــر  ولدورهــم  أمورهــم  وأوليــاء 
نشــر التوعيــة والتثقيــف لجميــع الشــرائح 
والفئــات عبــر برامجهــم المتعــددة طــوال 

العام”.
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نالت Bentley 3 ألقاب 
مهمة ضمن حفل سيارة 
Con�  العام، حيث فاز ت

tinental GT كليا بجائزة 
“سيارة العام” فضال عن 

جائزة “أفضل كوبيه 
فخمة”، بينما فاز ت 

Bentayga بلقب “أفضل 
سيارة دفع رباعي فخمة 

متوسطة الحجم”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

أعلنت هيونداي أخيرا عن تعيين المهندس Tyrone Johnson رئيسا لقسم 
سياراتها لألداء العالي N، حيث يعد Johnson كبير مهندسي فورد والذي 
األبحاث  N كرئيس قسم  لفوكس. عين في هيونداي   RS بتقديم فئة  قام 

والتطوير في ألمانيا.
Albert Bier� الساب ق القسم  رئيس  الجديد  الرئيس  التعيين يستبدل   بهذا 

بإشرافه  وكيا  هيونداي  لسيارا ت  النوعية  النقلة  قائد  كان  والــذي   ،mann
تيربو،  كيا ستينجر، سوناتا  مثل  عالي  أداء  ذا ت  وتصنيع سيارا ت  تطوير 
فيلوستر، وi30 N. لن تتخلى هيونداي عن Albert Biermann، فقد تم نقله 

ليرأس قسم األبحاث والتطوير في كوريا الجنوبية.

“هيونداي N” تعين 
مهندس فورد RS رئيًسا
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فخامة ومســاحة رحبــة واقتصادية وتصميم شــبابي مذهل

تجربة قيادة “كاديالك XT4” الصغيرة

يعتبــر إطــالق الصغيــرة الفارهــة XT4 فــي البحريــن وباقي دول المنطقــة بأنها انطالقة للخطة اإلســتراتيجية الجديدة لشــركة صناعة 
الســيارات الفاخرة كاديالك، خصوصا والشــركة تعتزم كاديالك إطالق طراز جديد من الســيارات كل ســتة أشــهر في غضون العامين 
المقبلين. وكيل العالمة الفاخرة في البحرين الشركة الوطنية للسيارات جعلتنا نتقرب أكثر من هذه السيارة الجميلة من خالل تجربة 
قيــادة طويلــة امتــدت إلــى الـــ ٣ أيام؛ لمعرفة ما تقدمه هذه الســيارة من إمكانات خصوصا، وهي تعد أول ســيارة كروس أوفر صغيرة 

تنتجها كاديالك اليوم.

فــي أول الــتــجــربــة نــالحــظ اهــتــمــام كل 
الطابع  ذي  المميز  بتصميمها  يــراهــا  مــن 
سالمة  وبمواصفا ت  والشبابي  العصري 
وتقنية عالية تجعلها من أكثر السيارا ت 
الــنــواحــي،  جميع  مــن  تــقــدمــا  فئتها  فــي 
وأداء  ر  معبِّ بتصميم   XT4 تأتي  حيث 
ــقـــصـــورة رحـــبـــة وتــقــنــيــا ت  مـــوثـــوق ومـ
ومصقولة  أنيقة  خطوط  وعبر  جديدة، 
من  وتزيد  للمركبة  الجريئة  األبعاد  تعّزز 
الــطــرازا ت  كــل  وتضم  الــقــوي.  حضورها 
تقنية إنارة متقّدمة نوع LED في األمام 
والخلف. وجرى أفقيا تمديد ميزة اإلنارة 
العمودية على شكل حرف L من كاديالك 
 XT4 مما يعكس بشكل بارز عرض مركبة

ووقفتها الواثقة من نفسها.
مع  لحجمها  بالنسبة  جــدا  قــوي  محركها 
ــع بـــالـــداخـــل، فــهــي مــدفــوعــة  ــ ــدوء رائ هــ

بمحرك كاديالك Turbo 2.0 الجديد كلًيا، 
4 سلندرا ت وقوة تصل إلى 237 حصانا 
و350 نيوتن . متر من عزم الدوران. إلى 
ذي  األوتوماتيكي  الحركة  ناقل  جانب 
تسع سرعا ت، وعلى مدى ٣ أيام من أكثر 
صرفية  التجربة  في  المالحظة  األشياء 
بمعدل  تحتاج  حيث  الــرائــعــة،  الــمــحــرك 
الــبــنــزيــن؛ مــن أجـــل قطع  لــتــر مــن   12.7
السريعة،  الــطــرق  على  كــم   100 مسافة 
تعطيل  نظام  السيارة  بهذه  يتوفر  كما 
عــمــل الــســلــنــدرا ت بــشــكــل قــيــاســي في 
لتقليل  منخفضة  بسرعا ت  قيادتها  حال 
بــنــظــام  زود ت  كــمــا  ــوقــــود،  ــ ال اســتــهــالك 
للمحرك، وستعمل سيارة  تشغيل/إيقاف 
كاديالك XT4 بنظام دفع أمامي للعجال ت 
بشكل قياسي، وتعمل بنظام دفع رباعي 

للعجال ت بشكل اختياري للفئا ت العليا.

 XT4 يــمــيــز  ــا  مـ أول  ــابـــة  الـــرحـ داخـــلـــيـــا 
الجديدة، خصوصا لألفراد طوال القامة 
)مثلي(، فال تجد صعوبة في الجلوس أو 
المقصورة  وتتزين  والــخــروج،  الــدخــول 
لمسا ت  من  صافية  بمجموعة  الداخلية 
“كاديالك” التصميمية الجميلة مع التركيز 
على دمج التقنيا ت بشكل منطقي الفت. 
بدّقة  بكونها مشغولة  المقصورة  وتتمّيز 
استثنائية مع توافر مساحة رائدة بفئتها 
 XT4 مقصورة  وتعكس  الخلفي.  للمقعد 
الجديدة الجرأة والقّوة مع مزايا رياضية 
ــواس الــمــنــســابــة  ــ ــ شــبــابــيــة. وتــســهــم األق
الشعور  تعزيز  فــي  المدبَّبة  والــخــطــوط 
بــالــرحــابــة وتــمــنــح مــظــهــرا أنــيــقــا مدمجا 

بالكامل.
امـــا بــالــنــســبــة لـــركـــاب الــمــقــعــد الــخــلــفــي، 
من  الفئة  هذه  المركبة  تتصّدر  فبالشك 

ناحية المساحة الخاصة بالمقعد الخلفي 
من  مــلــم(   1,004( إنـــش   39.5 والــبــالــغــة 
المساحة لألرجل، كما توفر XT4 مساحة 
ملم(   1,385( إنــش   48.9 قدرها  واسعة 
عند طي  القصوى  التخزينية  السعة  من 

المقاعد الخلفية.
الشبك  الشبابية  السيارة  جماليا ت  مــن 
األمامي المستوحى من طرازا ت سلسلة 
“كــاديــالك”،  مــن  األداء  عالية   V�Series
الظهور األول إلستراتيجية   XT4 وتقدم 
محّددة  لمسا ت  بــروز  مع   ،”Y“ تجهيزا ت 
التصميمية  والخصائص  المحتوى  مــن 
وبسعر خيالي مع ضمان وصيانة مجانية 

لخمس سنوا ت والمزيد.

تم الكشف عن سيارة بورش كايين S كوبيه 2020 بشكل رسمي على اإلنترنت، 
بعد شهرين من ظهور بورش كايين كوبيه.

السيارة  بين  المنتصف  في  تتوسط   والتي  كوبيه،  كايين  من  الثالثة  النسخة 
بعض  على  الــخــارج  مــن  حصلت   ،2020 تيربو  كوبيه  كايين  ونسخة  القياسية 
اللمسا ت، مثل شعارا ت S على هيكل السيارة، وإطارا ت قياس 20 إنش قياسية 
فقط،  خلفيين  مقعدين  ومــع  أمــامــيــة،  رياضية  كــراســي  مــع  بــانــورامــي،  وســقــف 

.Sport Chrono وستتوفر بحزمة
ستعتمد بورش كايين S كوبيه 2020 على محرك V6 سعة 2.9 لتر مع توين تيربو 

يولد قوة 434 حصانا و549 نيوتن.متر من عزم الدوران.

والتي  “سوبرا”،  لـ  إكسسواراتهم  أحدث  TRD عن  للسباقا ت  تويوتا  كشف قسم 
ستباع في اليابان قبل الوصل لدول أخرى.

والرغم من التصميم الهجومي الذي تتميز به سوبرا، إال أن قطع الكربون فيبر 
المتوفرة مشتت  TRD تضيف لمسة جرئية على السيارة، تشمل اإلضافا ت  من 
هواء أمامي، عتبا ت رياضية، أقواس تزيينية خلف األبواب، مشتت هواء خلفي، 

.GR وحتى جناح رياضي وفرش داخلي للسيارة وصندوق األمتعة بشعارا ت
 Gazoo Racing تشمل اإلضافا ت األخرى جنوط رياضية قياس 19 إنش، ونظام
على  الحقا  وتحليلها  الحقيقي  الوقت  في  السيارة  بيانا ت  لتسجيل   Recorder

.Gazoo Racing Data Viewer جهاز الحاسوب من خالل برنامج

دشنت MG البريطانية عن أول سيارة كهربائية من الشركة، والتي ستكون نسخة 
كهربائية من ZS. يأتي ذلك ضمن معرض لندن للسيارا ت 2019.

تعتبر ZS من سيارا ت MG األكثر نجاحا بجمعها مواصفا ت سيارة SUV متوسطة 
من  الكهربائية  الفئة  وتضيف  السيارة،  بفخامة  يوحي  رياضي  وتصميم  الحجم 
مواصفا ت  ستوفر  حيث  ككل،   MG لـ  بل  فقط   ZS لـ  ال  جديدة  إضافة  السيارة 
طــوارئ  ومكابح  الذكية  الهواتف  دعــم  تشمل  أخــرى  فئة  أي  من  أعلى  قياسية 
من  وغيرها  المشاة  تحذير  ونــظــام  متكيف  سرعة  مثبت  ونــظــام  أوتوماتيكية 
المواصفا ت. ميكانيكيا تأتي ZS الكهربائية بحزمة بطاريا ت 44.5 كيلوواط ساعة 

يمكن شحنها خالل 6 ساعا ت ونصف الساعة فقط.

فئة إضافية جديدة من بورش

“TRD” يكشف عن إكسسوارات سوبرا

“MG” تدشن أولى سياراتها الكهربائية

كشفت “مرسيدس بنز” أخيرا عن طراز العام 
طــراز  مــع  إس”  إل  “جــي  سيارتها  مــن   2020
فخامة  بــيــن  ــعــصــري  ال تصميمه  فـــي  يــجــمــع 
مع  الــفــاخــرة،  الكالسيكية  السيدان  ســيــارا ت 
مــالمــح الــقــوة الــتــي تتطلبها الــطــرق الــوعــرة، 
أكبر  خارجي  هيكل  على  حصولها  عن  فضال 
من سابقه، وتتضمن فئاته طراز “جي إل إس 
4Matic�580” الذي يعد أول مركبة في العالم 
نظام  مع  األسطوانا ت  ثماني  بمحرك  مــزودة 

كهربائي.
بــفــخــامــتــهــا   ”2020 إس  إل  “جــــي  وتــتــســم 
ــواء عــنــد قــيــادتــهــا عــلــى طــرق  الــعــصــريــة، ســ
بعد  وذلـــك  ــوعــرة،  ال الــطــرق  على  أو  المدينة 
في  زيــادة  على  الجديدة  السيارة  أن حصلت 
األبــعــاد الــخــارجــيــة مــقــارنــة بــطــراز 2019، ما 
المقصورة  رحابة  زيــادة  على  بــدوره  انعكس 
بالغين  ركــاب  سبعة  التساع  القابلة  الداخلية 
من خالل ثالثة صفوف من المقاعد الفاخرة. 
للمصابيح  جديد  بتصميم  السيارة  وجـــاء ت 
المتعدد  الــشــعــاع  بــنــظــام  الــعــامــلــة  األمــامــيــة 

يصل  بما  والمجهزة   ،”MULTIBEAM LED“
إلى 112 من الوحدا ت المضيئة “LED” في كل 
مصباح أمامي، فيما اشت ق تصميم المصابيح 
من   ”LED“ بتقنية  بــدورهــا  العاملة  النهارية 
طراز “مرسيدس إس” المنتمية لفئة السيدان 

الفارهة.
من  جملة  على  الخلفية  الخطوط  وحصلت 
المصابيح  ــواء  أضـ ضمنها  ومــن  الــتــعــديــال ت، 
مكون  جديد  بتصميم  حظيت  التي  الخلفية 
ويمتازان   ”LED“ بتقنية  يعمالن  جزأين  من 
بــســعــة قــطــرهــمــا الــمــتــدرج وشــكــلــهــمــا ثــالثــي 
“جي  لسيارتها  “مرسيدس”  ووفــر ت  األبــعــاد. 

إل إس 2020” خيارين من المحركا ت المعززة 
 ”EQ BOSST“ هجينة  كهربائية  بمنظومة 
من  نيوتن/ متر  و250  22 حصانا  منح  تتولى 
الــطــاقــة اإلضــافــيــة، وذلـــك مــن خــالل اقــتــران 
محركا ت الوقود االحتراقي، مع نظام كهربائي 
يــصــل جــهــده إلـــى 48 فــولــت. ويــأتــي الــطــراز 
بمنظومة  العامل   ”450 إس  إل  “جــي  األول 
ست  من  مكون  محرك  مع   ”4MATIC“ الدفع 
أسطوانا ت، قادر على إنتاج قوة 367 حصانًا 
نــيــوتــن/ مــتــر،   500 إلـــى  يــصــل  دوران  ــزم  وعــ
لفترة قصيرة  الطاقة  هــذه  زيـــادة  إمــكــان  مــع 

لتسجل 389 حصانا و750 نيوتن/ متر.

ذكيــة ومحــركات  فاخــرة  بلمســات  جديــد  تصميــم 

GLS 2020 مرسيدس بنز

قبل إطالق شركة GAC للسيارات، كانت مجموعة GAC تمتلك شراكات مع كبار شركات السيارات إلنتاج سياراتهم في الصين، مثل 
تويوتا، هوندا، ميتسوبيشــي، جيب، وغيرها، ومازالت هذه الشــراكات مســتمرة حتى هذا اليوم، فهي تنتج الجيل الجديد من تويوتا 
كامري للسوق الصيني سبيل المثال، وغيرها من السيارات، ولكن بعد أن اكتسبت GAC خبرة كبيرة في صناعة السيارات، قررت في 

2009 أن تطلق شركتها الخاصة وتنتج سياراتها.

خالل أقل من 10 سنوا ت تمكنت GAC من 
المتوقع،  من  أكثر  ومبيعا ت  نجاح  تحقي ق 
2018 أكثر من  حيث وصلت مبيعاتها في 
536,267 مليون سياره، وتمكنت مجموعة 
GAC من إنتاج 2+ مليون سيارة للشركا ت 
وغيرها،  وهوندا  تويوتا  مثل  لها  الشريكة 

هــذه األرقــام هي 

مــؤشــر ال يــســتــهــان بـــه عــلــى نــشــأة شــركــة 
سيارا ت صينية واعدة، تمتلك خبرا ت من 
أكبر شركا ت السيارا ت، وفي الوقت نفسه 
تمتلك طاقة وكفاءة تصنيع ضخمة بسبب 

شراكاتها معهم.
أســواق  باستهداف  التوسع  تنوي  الشركة 
ــتــحــقــ ق ذلـــــك، فهي  ــدة، ول ــ ــدي ــمــيــة جــ عــال
ــة بـــتـــحـــقـــيـــ ق مـــســـتـــوى  ــزمــ ــ ــل مــ
عالية  ومقاييس  جـــودة 
تــســمــح لــهــا 

بالدخول ألسواق مثل السوق األميركية.
إنتاجها  بفضل  كبيرة  امتلكت خبرة   GAC
ــدا وغــيــرهــا في  ــونـ لــســيــارا ت تــويــوتــا وهـ
السوق الصينية، وبفضل ذلك تتصدر قائمة 
 JD الــشــركــا ت الصينية جـــودة مــن  أفــضــل 
Power لـ 6 سنوا ت. هي شركة تعتمد على 
باعتبارها أساس صناعة  االبتكار والجودة 
منتجا ت عالية الجودة تلبي أحدث مفاهيم 

التصميم لمستهلكي الشرق األوسط. 
تمتلك GAC مجموعة من السيارا ت، تتوفر 
منها حاليا 4 سيارا ت في السوق الخليجية، 
الشرق  سوق  في  واعــدا  منافسا  وستكون 
للشركا ت  نموا واسعا  الذي يشهد  األوســط 
 SUV الحديثة، ومنافسة شديدة في فئة الـ

االقتصادية.

خبرة كبيرة بفضل إنتاجها سيارات تويوتا وهوندا وغيرها

“GAC” للسيارات تشق طريقها بقوة

طارق البحار



مواقع التواصل االجتماعي 
وآثارها اإليجابية

سيعرض الفيلم المنتظر “Guava Island” للمغنية الشهيرة ريهانا  «
وفنان الراب األميركي دونالد غلوفر المعروف باسم تشايلدش 

غامبينو على منصة “أمازون برايم”، وهي أول خدمة اشتراك فيديو 
عبر اإلنترنت تتيح إمكان التحميل على األجهزة التي تعمل بنظامي 

أندرويد وآي أو إس. وقالت “أمازون” إنها لن تفرض أي رسوم إضافية 
على هذه الخدمة.

يركز الباحثون والجمهور العام على حد ســواء لســنوات على الجوانب الســلبية لمواقع 
التواصل االجتماعي بشأن كيف يشعر األشخاص تجاه أجسادهم. وبشكل عام، تظهر 
األبحــاث أنــه كلما اســتخدم الشــخص مواقع التواصل االجتماعي، ســاء شــعوره تجاه 
جسمه، خصوصا فيما يتعلق باألنشطة التي تركز على المظهر مثل نشر صور سيلفي.

ــوداي” عن  ــ ونــقــل مــوقــع “ســايــكــولــوجــي تـ
باحثين من مركز أبحاث المظهر البريطاني 
وجامعة ماكواري األسترالية دراسة حديثة 
تقدم نظرة مختلفة كثيرا وأكثر تفاؤال عن 

عالقتنا بمواقع التواصل االجتماعي.

لمواقع  أن يكون  إمــكــان  وتــســاءلــوا حــول 
على  إيجابية  آثـــار  االجتماعي  الــتــواصــل 
انطباعنا عن أجسامنا؟ خصوصا هل يمكن 
أننا  نشعر  التهكمية  المحاكاة  تجعلنا  أن 

أفضل بشأن أجسامنا؟

يـــــــقـــــــول 
ن  حثو لبا ا

إن “السخرية 
ــا فــي  ــ ــدن ــاعــ ــســ ــ ت

ــا.  ــورنـ ــظـ ــنـ تـــغـــيـــيـــر مـ
ــن مـــشـــاهـــدة  ــ ــدال مــ ــ ــبـ ــ فـ

والعارضات  المشاهير  صــور 
مثال  )ونــقــوم  الــعــاديــة  بطريقتنا 

مشاهدة  بأجسامنا(،  مقارنات  بعقد 
التوقف  فــي  يساعدنا  الــســاخــرة  الــصــور 

األصـــلـــيـــة غير  الـــصـــور  أن  كـــم  وتــثــمــيــن 
حقيقية”.

إلى جانب أن رؤية امرأة متوسطة الحجم 
بتقليد  تــقــوم  الــتــي  بــاربــر  سيليست  مثل 
صور المشاهير بطريقة ساخرة، والتي قد 
لنا، يمكنها أن  تكون تمتلك جسدا مشابها 
السلبية  اآلثار  يتجاوز  مريحا”  “أثر  تخلف 

للتعرض لصور المشاهير والعارضات.
ــدراســة هــي األولـــى التي  يــذكــر أن هــذه ال
بشأن  للسخرية  اإليجابية  اآلثار  تنظر في 

كيف 
ــر  ــعـ يـــشـ
األشــخــاص 
تــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاه 
ــذه  أجــســامــهــم. وهـ
ــتــائــج مــهــمــة أيــضــا؛  ــن ال
مـــواقـــع  أن  ــهـــر  تـــظـ ألنــــهــــا 
يمكن  االجـــتـــمـــاعـــي  الـــتـــواصـــل 
غير  من  أنه  إلى  إضافة  مفيدة.  تكون  أن 
سيتوقفون  األشخاص  أن  توقع  الواقعي 
عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي، 
ساخرة  إيجابية  حسابات  متابعة  ولــكــن 
سهلة  وسيلة  باربر،  سيليست  مثل  قليلة 
أن  واتــضــح  الجسم.  عــن  للرضا  للترويج 
الضحك هو أيضا “دواء” جيد فيما يتعلق 

باالنطباع عن الجسم.
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قدم الفنان البحريني المبدع خالد فؤاد وفرقته حفال غنائيا كبيرا ضمن احتفاالت البحرين 
الفن  ونجوم  عشاقه  من  كبير  حضور  وســط  الخليج  فندق  في  وذلــك  المبارك،  الفطر  بعيد 

والعائالت من داخل المملكة وخارجها.
قدم خالد أجمل ما غنى من أغانيه الخاصة، إضافة إلى مجموعة من أحدث األغاني البحرينية 
والعربية والخليجية والخاصة. الفنان رحب بالحضور وقدم لهم كل ما طلبوه من أغاٍن طربية 

جميلة وسط تصفيقهم والغناء معه.
الفنان البحريني المتميز خالد فؤاد، فهو من المطربين البحرينيين الشباب الذين برزوا بقوة 
على الساحة الغنائية البحرينية والخليجية، شارك في العديد من الحفالت الخاصة والعامة، 
إلى جانب  البحرين وخارجها،  في  الفنية  والفعاليات  المهرجانات  من  العديد  في  كما شارك 
إنجازات  وحقق  وغيرها،  الجامعية  والشبابية  الخيرية  الفعاليات  من  العديد  في  مشاركته 

متميزة في عالم الفن، فأصبح منتشرا على مستوى الخليج وخارجه.

ليلة طربية بحرينية مـع أجمــل األغانــي في احتفاليــة بفنــدق الخليــج

الفنان خالد فؤاد يحيي حفلته في العيد

طمــأن اإلعالمــي الكويتــي فيصــل العجمــي جمهــور الفنانــة واإلعالميــة البحرينيــة صابريــن بورشــيد، كاشــًفا آخــر تطــورات 
وتفاصيــل الحالــة الصحيــة لهــا. وعبر صفحته في إنســتغرام، ظهر فيصل العجمي ليتحدث عن اتصاله بأحمد بورشــيد، والد 

صابرين، كذلك حديثه مع صابرين، عبر تطبيق واتساب الخاص بوالدها. 

ما  فيصل  بــدايــة حديثه، وصــف  وفــي 
يحمله من أخبار بشأن حالتها الصحية 
بأنه خبر “حلو، ويهم المهتمين بالوسط 
ورواد  ــي،  ــالمــ اإلعــ ــــوســــط  وال الـــفـــنـــي، 

السوشال ميديا”. 
وتوجهت اإلعالمية والفنانة البحرينية 
في  الــعــالج  لتلقي  بــورشــيــد  صــابــريــن 
الخارج وذلك بعد توجيهات من رئيس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  الـ

خليفة بن سلمان آل خليفة بعالجها في 
الخارج.

ــه أجــرى  ــال اإلعـــالمـــي الــكــويــتــي إنـ وقــ
اتصاال بوالد صابرين، والذي أكد بدوره 
سريع  بشكل  لــلــعــالج  ابــنــتــه  اســتــجــابــة 
ومتقدم، األمر الذي ترّتب عليه اتخاذها 
خطوات وصفها بأنها جيدة في طريق 

العالج. 
الصحية  حالتها  صابرين  أن  وأضـــاف، 

بطريقة  للعالج  وتستجيب  مستقرة، 
نحو  جيدة  خــطــوات  وتخطو  ممتازة، 

العالج، والتعافي. 
وحــمــل الــعــجــمــي رســالــة مــن صــابــريــن 
لــجــمــهــورهــا، حــيــث قـــال: “تــحــدثــت مع 
االهتمام  على  تشكركم  وهي  صابرين، 
كتب  كما  بــالــدعــاء”.   تنسوها  وال  بــهــا، 
خير  “بــشــارة  نصا  صفحته  عبر  فيصل 
الحمد والشكر  لك  اللهم  واألمــور طيبة 

يسعدلي مساكم.. اللهم في هذه األيام 
وزميلتي  أختي  إلــى  الــدعــاء  المباركة 
واإلعــالمــيــة صابرين  الــفــنــانــة  الــغــالــيــة 
هللا  وأســـأل  العاجل،  بالشفاء  بورشيد 
اللهم  والعافية  الصحة  ثوب  يلبسها  أن 
البأس،  أذِهـــب  الــنــاس  اللهم رب  آمــيــن، 
الشافي ال شفاء إال شفاؤك،  أنت  أشف 

شفاء ال يغادر سقًما”. 
أصيبْت  بــورشــيــد  صــابــريــن  أّن  ًيـــذكـــر، 
الفترة  الرأس في  بأورام سرطانية في 
األخيرة، األمر الذي ترّتب عليه سفرها 
تتلّقى  تـــزال  ال  حيث  بألمانيا،  للعالج 

العالج حتى اآلن.

العجمي يطمئن جمهور الفنانة صابرين بورشيد

محرر مسافات | تصوير رسول الحجيري
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50 مليون دوالر لقضاء عطلة بمحطة الفضاء الدولية
قالــت إدارة الطيــران والفضاء األميركية )ناســا( يــوم الجمعة 
الفضــاء  إنهــا ســوف تســمح لمدنييــن باإلقامــة فــي محطــة 
الدوليــة فــي عطــات مدتها شــهر بتكلفــة تقدر بنحــو 35 ألف 

دوالر لليلة.
وتتراجــع ناســا بذلــك عــن حظــر قائــم منذ فتــرة طويلــة على 
وجــود ســياح على متن المحطة وعلى وجــود مصالح خاصة 
في المختبر العلمي الضخم الذي يدور حول األرض. ويعكس 
القــرار توجهــا أوســع نطاقــا لزيــادة األنشــطة التجاريــة فــي 

المحطة وفي مجال الفضاء بشكل عام.
ويمهد ذلك القرار الطريق لسفر مواطنين عاديين إلى محطة 
الفضاء الدولية على متن صواريخ وكبسوالت بأنظمة إطاق 
تطورهــا شــركتا بوينــج وســبيس إكــس. ومــن المقــرر أن تقل 
الشــركتان رواد فضاء للمحطة انطاقا من الواليات المتحدة 

للمرة األولى منذ نحو 10 سنوات.
وقالــت ناســا إنهــا ستســمح بمــا يصــل إلــى رحلتيــن خاصتين 
للمحطــة فــي العــام كل منهــا تــدوم 30 يومــا ويمكــن للمهمــة 

األولى أن تنطلق قريبا بحلول العام المقبل.
لكن الرحلة لن تكون بمبلغ زهيد على اإلطاق.

وقــدرت ناســا تكلفــة الرحلــة بنحــو 50 مليــون دوالر للمقعــد 
الواحــد وإضافــة إلــى ذلــك ســوف يدفــع الــزوار لناســا مقابــل 
الطعــام ومســاحات التخزيــن واالتصــاالت بمجــرد وصولهــم 

للمحطة.
وســمحت وكالــة الفضــاء الروســية )روسكوســموس( بالفعــل 

بوجود مواطنين على متن المحطة.

وقال مسؤولون في ناسا إن السماح برحالت خاصة  «
سيمنحها مساحة للتركيز على هدف حددته إدارة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى القمر 

بحلول العام 2024 والذي يمكن أن يتم تمويل تحقيقه 
جزئيا من عائدات الخدمات التجارية الجديدة. وقالت 

ناسا إن األمور المتعلقة بترتيبات نقل طواقم إلى 
المحطة في الفضاء ستترك لبوينج وسبيس إكس.

قالت منظمة اليونيســف، إن هناك ما يقدر 
بنحــو 115 مليــون فتــى ورجــل في جميع 
أنحاء العالم قد تزوجوا فيما كانوا أطفاال، 
23 مليونــا منهــم قبــل ســن 15، وفقا ألول 
تحليل على اإلطاق حول رعاية األطفال 
أطلقتــه الجمعــة منظمــة األمــم المتحــدة 

للطفولة )اليونيسف(.
واســتنادا إلى بيانات من 82 دولة، كشفت 
اإلجمالــي  العــدد  أن  المتعمقــة  الدراســة 
المقــدر لحــاالت زواج األطفــال يصــل إلــى 
قالــت  الســياق  هــذا  وفــي  مليونــا.    765
المديــرة التنفيذية لليونيســف هنريتا فور 
“الزواج يسرق الطفولة ويضطر العروسان 
ال  قــد  مســؤوليات  تحمــل  إلــى  الطفــان 

يكون الكبار مستعدين لها”.

وكشفت الدراسة أن زواج الذكور  «
من األطفال ينتشر في إفريقيا 

وأميركا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي، وجنوب وشرق آسيا 

والمحيط الهادئ.

انتشار جنوني 
لزواج األطفال في 

العالم
أعلن “المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان”، في بيان أمس، أنه قّدم بين العامين 2014 و2019 أكثر 

من 407 ماليين جرعة تطعيم ضد مرض شلل األطفال ألكثر من 71 مليون طفل باكستاني.

وقالت إدارة المشــروع إّن حملة اإلمارات 
للتطعيم “تنّفذ )...( الستئصال مرض شلل 
األطفــال فــي العالــم )...( وهــي دليل على 
التزام اإلمارات بالنهج والمبادئ اإلنسانية 
لمســاعدة الشــعوب المحتاجــة والفقيــرة 

وتطوير برامج التنمية البشرية”.
 وأعلن مدير المشروع أن الحملة عبدهللا 

خليفــة الغفلــي “تمكنــت منذ العــام 2014 
مــن   ،2019 أبريــل  شــهر  نهايــة  ولغايــة 
و930  ألفــا  و440  ماييــن   407 إعطــاء 
جرعــة تطعيــم ضد مــرض شــلل األطفال 
ألكثــر مــن 71 مليــون طفــل مــن األطفــال 
الباكســتانيين الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 

الخمس سنوات”.

أصابــت لقطــات فيديــو عرضــت فجــأة خــالل اجتمــاع عبــر الفيديــو ضــم عشــرات مــن 
المسؤولين الحكوميين وممثلين إقليميين في الهند الحاضرين بالذهول والصدمة.

وخــال اجتمــاع عبــر الفيديــو ضــم أركان 
حكومــة والية راجســتان، هــي أكبر واليات 
الهند مســاحة، فوجئ المســؤولون بلقطات 
 30 لنحــو  عرضهــا  اســتمر  إباحــي  فيديــو 

ثانية.
جــاء ذلــك خــال االجتماعــي فــي فــي مقر 
حكومــة الواليــة بمدينــة جايبــور، عاصمــة 
الواليــة التــي تقــع فــي شــمال غربــي الهند، 

األســبوع الماضي حسب ما ذكرت صحيفة 
“إندبندنت” البريطانية.

ورأس االجتمــاع رئيســة دائــرة الغــذاء في 
الواليــة، موغدهــا ســينغ، التي قالــت لوكالة 
برســت ترســت الهنديــة “خــال االجتمــاع، 
بــدأ تشــغيل مقطــع فاحــش على الشاشــة.. 
فاتصلــت علــى الفــور بالمديــر وطلبــت منه 

التحقيق في األمر ورفع تقرير بشأنه”.

407 ماليين جرعة تطعيم من اإلمارات لباكستان

فضيحة غريبة خالل اجتماع حكومي في الهند

فتاتان تايلنديتان تلتقطان صورة “سلفي” على 
شاطئ تالو كابو في جنوب الباد خال االحتفال 

بعيد الفطر المبارك في تايلند )غيتي(

شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عقد قران مسعود أوزيل، 
نجم الكرة األلماني، الجمعة الماضية.

وتــزوج العــب الوســط فــي األرســنال، البالــغ مــن العمــر 30 ســنة، خطيبته 
الممثلة أمينة غولشا، ملكة جمال تركيا السابقة، في حفل زفاف في فندق 

تسوده مظاهر الرفاهية يطل على البوسفور.
وأعلــن أوزيــل في مــارس أنه يدعو الرئيس التركي أردوغان إلى أن يكون 
شــاهدا علــى عقــد قرانــه، مما جــدد االنتقادات ضــد الاعــب األلماني الذي 

ينحدر من أصول تركية.
وقالــت هيليــن بــراون، رئيســة فريــق عمــل المستشــارة األلمانيــة أنجيــا 
مركيل، لصحيفة بليد األلمانية في ذلك الوقت: “إنه من المحزن أن يكون 
ذلــك خيــار أوزيــل فــي ضــوء رد الفعــل الــذي أثــاره لقــاؤه بأردوغــان العام 
الماضــي.” وفــي مايــو الماضــي، أثار أوزيل جدال واســع النطاق فــي ألمانيا 
عندما ظهر في صور مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل كأس 
العالم 2018 الذي ُأقيم في روسيا، مما أثار تساؤالت حول والئه أللمانيا.

صور أردوغان في زفاف 
أوزيل تثير جدال بألمانيا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حق العالج

“صحــة  بعنــوان  منشــور  حــاز 
صابريــن بورشــيد إلــى تحســن” 
علــى  تفاعــل  معــدل  أعلــى 
إنســتغرام “البــاد” أمــس. ودعــا 
واإلعاميــة  للفنانــة  المتابعــون 
البحرينية بتمام الشفاء. وقالت 
 @omhassoun المســتخدمة 
“ليــت كل المرضــى فــي الخــارج 
تعالجهم الحكومة على حسابها 
ألنهــم  حســابهم،  علــى  وليــس 
كلهم سواسية في حق العاج”.

لــم تســتفق جنــوب إفريقيــا بعــد مــن 
فهــد  بأنيــاب  طفــل  مقتــل  صدمــة 
هــارب قبل يوميــن، لتأتيها أخبار أكثر 
خطــورة ومن نفــس المــكان والعنوان 

المخيف: “هروب جماعي لألسود”.
البريطانيــة  “إندبندنــت”  صحيفــة 
تمكنــوا  أســدا   14 أن  أمــس،  ذكــرت، 
مــن تجــاوز حــدود حديقــة “كروغــر” 
فــي شــمال شــرقي البــاد بالقــرب من 

الحدود مع موزمبيق.
وأصــدرت الســلطات تحذيرا للســكان 
في المناطق القريبة بالبقاء متيقظين 
فــي جميــع األوقــات بعــد رصــد أحــد 
المناجــم  أحــد  مــن  بالقــرب  األســود 

الضخمة.

ولم يتضح كيف فرت األسود من  «
حديقة “كروغر”، لكن متحدثا 
باسم الحكومة أكد أن حراس 

الغابات يراقبون الحيوانات عن 
كثب، مؤكدا أنه سيتم اإلمساك 
بها وإعادتها. وهذه أكبر عملية 
هروب جماعي ألسود في وقت 

واحد بجنوب إفريقيا.

كشفت الفنانة المصرية مها أبو عوف، 
مســتجدات الحالــة الصحية لشــقيقها 
عــوف،  أبــو  عــزت  المخضــرم  النجــم 
قائلــة إن “وضعــه حــرج جــدا”، داعيــة 
لــه بالشــفاء  الدعــاء  إلــى  كل محبيــه 

العاجل.
وقالــت مهــا أبو عوف فــي تصريحات 
خاصة لموقع “اليوم الســابع”، إن حالة 
شــقيقها حرجة جــدا، مضيفة: “ما زال 
يرقد داخل العناية المركزة في إحدى 

المستشفيات الخاصة”.

وأضافت أن األطباء أكدوا أن  «

“حالته صعبة للغاية، ويحتاج إلى 

الدعاء من كل محبيه حتى يخرج 

من هذه األزمة الحرجة”. وظهر 

أبو عوف، البالغ من العمر 70 

عاما، مؤخرا في إحدى اإلعالنات 

خالل شهر رمضان، أما آخر 

أعماله فكانت مسلسل “األب 

الروحي 2”، للمخرج تامر حمزة.

هروب جماعي 
لـ14 أسدا

عـزت أبـو عـوف 
فـي وضـع حـرج غطــى ضبــاب كثيــف مدينــة ســيدني األســترالية صبــاح  أمس الســبت، مما تســبب في 

تأجيل رحالت جوية وأوجد مخاطر بالنســبة لعمليات الشــحن البحري وأشــعل مواقع 
التواصل االجتماعي على اإلنترنت بصور معالم المدينة التي توارت خلف الضباب.

واضطــرت الســفن إلى اســتخدام صفارات 
التحذير من الضباب التماســا للسامة لدى 
خروجهــا مــن مرفــأ ســيدني المزدحــم إلى 
المحيط المفتوح. وتأجل عدد محدود من 
الرحات الجوية من وإلى سيدني أو أعيد 
توجيههــا أو ألغيــت. ومــن الشــركات التــي 

تأثرت كانتاس وفيرجين أستراليا.

وتأجلــت الرحــات الدوليــة نصــف ســاعة 
والمحلية لما يصل إلى ساعتين.

وأبلغت كانتاس وفيرجين رويترز بأن  «
كل منهما ألغت أقل من ست رحالت 

وبأن الخدمات عادت إلى طبيعتها 
بحلول الساعة 12:20 مساء )بالتوقيت 

المحلي(.

الضباب يغطي سيدني ويؤجل رحالت جوية

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفًا بمناسبة عيد الفطر السعيد في 
إمارة دبي. وقد اختارت للمناسبة ثوبًا أبيض طويا بكتف واحدة تزين 

بوردة كبيرة عند الكتف انسدلت منها كشاكش صلت حتى أسفل الثوب. 
حملت إطالتها توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا وقد نسقتها مع 

مجوهرات ماسية من تصميم جيرار توفنكجيان.

السنة الحادية عشرة - العدد 3890 

األحد
9 يونيو 2019 
6 شوال 1440

شعار إدارة الطيران والفضاء األميركية )ناسا( في كيب كانافيرال 
بوالية فلوريدا )رويترز(
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