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سمو محافظ 
الجنوبية 

يفتتح معرض 
“مًعا” للتوعية 

األمنية

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي 
بــن خليفــة آل خليفــة، بحضــور عدد مــن المحافظين 
وعــدد مــن الضباط والمســؤولين وممثلي مؤسســات 
المجتمع المدني، معرض “مًعا” للتوعية األمنية 2019 
فــي مجمــع وادي الســيل، والذي يعقد فــي الفترة من 

19 وحتى 21 يونيو الجاري.
وأكــد ســمو المحافــظ أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه 
المعــرض مــن نشــر الوعــي وتثقيــف أفــراد المجتمــع 
بمخاطر اإلدمان وســبل التوعية األمنية حفاًظا على 

المجتمع ومرتكزاته المترابطة.

سجل شركتك اآلن السترداد القيمة المضافة
للمـعلومات أو الشـكاوى
80008001

@BahrainNBR www.nbr.gov.bh

كالروس: محظوظ بتدريب منتخب البحرين للسلة“إدفارد مونك” في “إثراء”محاكمة ساركوزي بتهم فسادمناولة 133 ألف حاوية بميناء خليفة“الصحة” تدرس عالج رضي بالخارج
أكدت وزارة الصحة متابعتها  «

واهتمامها بموضوع الصحافي 
عباس رضي، مؤكدة أنها ستحول 

جميع التقارير الطبية التابعة 
للمريض إلى لجنة العالج بالخارج 

لدراسة وبحث إمكان ابتعاثه 
للعالج خارج البحرين.

أظهرت بيانات مالحية نشرت  «
حديثا أن عدد الحاويات التي 

تمت مناولتها بميناء خليفة بن 
سلمان بلغت 133.4 ألف حاوية  
بنهاية إبريل الماضي بالمقارنة 

مع 143.8 ألف حاوية في ذات 
الفترة من العام السابق.

أكد القضاء الفرنسي قرار إحالة  «
الرئيس السابق نيكوال ساركوزي 
المالحق خصوصًا بتهم “فساد” 
لالشتباه بممارسته ضغطًا على 
قاض كبير في محكمة التمييز 
للحصول على معلومات سرية، 

إلى المحاكمة.

افتتح مركز الملك عبدالعزيز  «
الثقافي العالمي “إثراء” 

مساء اإلثنين الماضي 
المعرض الفّني العالمي 

“مفازات الّروح” لعرض 
أعمال الفّنان النرويجي 

الراحل إدفارد مونك.

قال المدرب اإلسباني جوزيف بيب  «
كالروس إنه “محظوظ” لتولي 

قيادة المنتخب األول للرجال لكرة 
السلة، معرًبا عن فخره واعتزازه 

بالعودة إلى البحرين مجدًدا التي 
سبق أن شغل فيها مهمة التدريب 

مع ناديي المحرق والمنامة.
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التحالف يسقط طائرة 
ُمسّيرة باتجاه السعودية

الرياض ـ واس

أعلــن تحالــف دعم الشــرعية في اليمن، 
أمــس، أن قواتــه تمكنــت مــن اعتــراض 
طيــار،  دون  حوثيــة  طائــرة  وإســقاط 

كانت في اتجاهها إلى السعودية.
التحالــف  باســم  المتحــدث  وصــرح 
أن  المالكــي،  تركــي  الركــن  العقيــد 
الطائــرة المســيرة تم رصــد إطالقها من 
مــن محافظــة  الحوثــي  ميليشــيا  قبــل 
الحديدة، وتــم اعتراضها فوق األجواء 

بمحافظــة حجــة قبــل دخولهــا للمجــال 
الجوي. وأضاف: “الميليشيات الحوثية 
اتفــاق  بمخالفــة  مســتمرة  اإلرهابيــة 
ســتوكهولم وخــرق وقــف إطــالق النــار 
محافظــة  اتخــاذ  وتواصــل  بالحديــدة، 
األعمــال  النطــالق  مكانــا  الحديــدة 
العدائيــة والعمليــات اإلرهابيــة بإطالق 
الصواريــخ البالســتية والطائــرات دون 

)١٤(طيار”. )٠٤(

كشــف المديــر العام لمؤسســة إنستتيوشــنال إنفســتور 
لألبحــاث المتخصصــة، ســام نوكــس، عــن أن متوســط 
زيادة اإلنفاق واالستثمار في البحرين بلغ 7.72 % في 

عام 2019.
المــدراء التنفيذييــن  40 % مــن كبــار  إلــى أن  وأشــار 
توقعــوا زيــادة اإلنفــاق واالســتثمار بنســبة تتجــاوز 8 
% وتوقــع 10 % عــدم حــدوث أي تغييــر فــي اإلنفــاق 

واالستثمار، وفًقا لنتائج دراسة عالمية.

ضاحية السيف - تنظيم االتصاالت

قالت هيئــة تنظيم االتصاالت إن نتائج 
علــى  أخيــًرا  أجريــت  التــي  القياســات 
المواقع التي تم تزويدها بتقنية الجيل 
الخامــس أظهــرت أن القيمــة القصــوى 
المرصــودة  لالنبعاثــات كانــت أقــل مــن 
المســموح  األقصــى  الحــد  مــن   %  1
مســتوى  بقيــاس  الهيئــة  وبــدأت  بــه. 
االنبعاثــات لمشــغلي االتصــاالت الذيــن 
أطلقــوا بنجاح خدمات الجيل الخامس 

في البحرين. 

 ”5G“ إشعاعات
بالبحرين ال 
تتعدى 1 % 8 % نـمـو موظفـي الشـركـات بالبحـريـن وفًقـا لـدراسة عالمـيـة

7.7 % متوسط زيادة اإلنفاق واالستثمار
إخالء 8 مدارس ونقل طلبتها

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التقــى وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد 
برئاســة  النــواب،  مــن  النعيمــي وفــًدا 
عبدالنبــي  للرئيــس  األول  النائــب 
ســلمان؛ لعــرض خطة الــوزارة إلخالء 
العــام  بــدء  مــع  المــدارس  مــن  عــدد 
2020؛   -  2019 المقبــل  الدراســي 
جميــع  وشــرح  اإلنشــائي،  لوضعهــا 
الشــأن  بهــذا  المتخــذة  اإلجــراءات 
المقعــد  توفيــر  اســتمرار  لضمــان 
الدراســي للجميع.وتنقســم المــدارس 

األولــى  تشــمل  مجموعــات،   3 إلــى 
التــي تحتــاج إلــى معالجــات داخليــة، 
اإلخــالء  سيمســها  التــي  والثانيــة 
المــدارس  وستســتوعب  الجزئــي، 
غالبية الطلبة الحاليين، إال أن الوزارة 
ســتضطر إلــى نقــل جــزء منهــم إلــى 
مــدارس أخــرى، أمــا الثالثــة فتحتــاج 
إلــى إخــالء بالكامــل، وتوزيــع طلبتها 
قــدر  قريبــة  أخــرى،  مــدارس  علــى 

)٠٥(اإلمكان، وعددها 8 مدارس.

)١٤(

)١١()٠٩(

عرضــت البحريــة األميركيــة، أمس، شــظايا لغم الصق، 
اللتيــن  الناقلتيــن  إحــدى  مــن  نزعــه  تــم  ومغناطيــس 
تعرضتــا لهجــوم فــي خليــج عمــان، األســبوع الماضــي، 
وقالــت إن األلغام المســتخدمة تحمل “تشــابها صارخا” 
مع ألغام إيرانية. وقال الكوماندر شون كيدو بالبحرية 
األميركيــة، فــي لقــاء مــع صحافييــن فــي الفجيــرة في 
شــرق اإلمــارات العربيــة المتحــدة، إن “اللغــم الالصــق 
الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضا 
تشــابها صارخــا مــع ألغــام إيرانيــة عرضــت علــى المــأل 

بالفعل في عروض عسكرية إيرانية”.
وأضــاف “التقييــم هو أن الهجوم علــى الناقلة اليابانية 
كوكوكا كوريغوس، والضرر الذي ألحق بها، كان نتيجة 

ألغام بحرية زرعت على الغالف الخارجي للسفينة”.
وقــال األميــن العــام للمجلــس األعلــى لألمــن القومــي 
اإليرانــي علــي شــمخاني، أمس األربعاء، إنــه “لن تكون 
والواليــات  إيــران  بيــن  عســكرية  مواجهــة  أي  هنــاك 

المتحدة”، وفقما نقلت وكالة إيران لألنباء.

المنامة - بنا

لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  أكــد 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
فــي تصريح بمناســبة انطالق النســخة 
 2030 شــباب  مدينــة  مــن  العاشــرة 
الشــباب  شــؤون  وزارة  مــن  بتنظيــم 
والرياضــة “تعتبــر مدينة شــباب 2030 
مناســبا  مكانــا  العاشــرة  النســخة  فــي 
للتركيز علــى مبادرات الخطة الوطنية 
لتعزيــز االنتماء الوطني وترســيخ قيم 
ســتحمل  والتــي  )بحريننــا(  المواطنــة 
شــعار )#بحريني_وأفتخــر( فــي إطــار 
االهتمــام بتعزيــز المواطنــة واالنتمــاء 
للوطــن، عبر تدريب الشــباب وتأهيلهم 
بطريقة متميزة وتجعلهم نماذج فاعلة 
فــي المجتمــع وقادريــن علــى الدخــول 
بالعلــم  متســلحين  العمــل  ســوق  فــي 
والمعرفــة والتدريــب االحترافــي الذي 

توفره لهم مدينة الشباب”.

“مدينة 2030” تعزز المواطنة واالنتماء أميركا تؤكد ضلوع إيران بهجوم الناقلتين
طهران تستبعد الحرب وتنســحب من التزامات باالتفاق النووي

عواصم ـ وكاالت

شظايا لغم الصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين

)٠٢(

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أمل الحامد من المنامة | تصوير رسول الحجيري

سام نوكس متحدًثا في المؤتمر الصحافي أمس

ناصر بن حمد: 
تدريب الشباب 

وجعلهم 
نماذج فاعلة



ناصر بن حمد يكلف عسكر المتابعة وعرض النتائج على “األعلى للشباب”

المقبلــة المرحلــة  متطلبــات  وفــق  وتمكينهــم  الشــباب  إعــداد  حمــد:  بــن  ناصــر 

دارسة حاالت الوفيات أثناء الرياضة

“مدينة 2030” تعزز المواطنة واالنتماء

وجه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
مختلــف المؤسســات فــي المملكة لدراســة األســباب وراء حاالت الوفيات المتكررة بيــن الرياضيين في المواقع المختلفــة، والعمل على وضع 

الخطط المناسبة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأكد ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
أن الحفــاظ على حياة المواطنين 
والمقيميــن فــي مملكــة البحريــن 
وأن  األوليــات،  رأس  علــى  يأتــي 
بعض حاالت الوفاة بين ممارسي 
الرياضيــة باتــت تحتــاج للوقوف 
عليهــا ودارســة أســبابها، والعمــل 
على برامج متخصصة للحد منها، 
يتطلــب  األمــر  أن  علــى  مشــدًدا 
التعــاون مــن مختلــف مؤسســات 

المملكة.
فــي  المؤسســات  ســموه  ودعــا 
للتعــاون  الصلــة  ذات  البحريــن 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  مــع 
دراســة  أجــل  مــن  والرياضــة؛ 
المســببات التــي أدت لتزايــد هذه 
المواقــف بشــكل كبيــر فــي اآلونة 
األخيرة، معرًبا سموه عن ضرورة 
إيجاد الحلــول التي تؤدي لتقليل 
ممارســة  أثنــاء  الوفيــات  حــاالت 

الرياضية.
وركــز ســموه على ضــرورة معرفة 
الوفيــات  حــاالت  ازديــاد  أســباب 
فــي المماشــي العامة فــي المملكة 
المختلفــة،  الرياضيــة  والمالعــب 
إذ وجــه المعنيين لدارســة طبيعة 
هــذه المواقــع من حيــث التصميم 
بشــكل  بهــا  المحيطــة  والبيئــة 

عاجل.
وبناًء على توجيهات سمو الشيخ 
المجلــس  فــإن  حمــد،  بــن  ناصــر 
والرياضيــة  للشــباب  األعلــى 

سيعمل على دراسة تلك األسباب 
بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة 
فــي  البــدء  ثــم  ومــن  المختلفــة، 
تســاهم  التــي  البرامــج  تنفيــذ 
المواطنيــن  حيــاة  علــى  للحفــاظ 
ممارســتهم  أثنــاء  والمقيميــن 

األنشطة الرياضية.
العــام  األميــن  قــال  جانبــه،  مــن 
للشــباب  األعلــى  للمجلــس 
بــن  ســلمان  الشــيخ  والرياضــة 
“يحــرص  خليفــة  آل  إبراهيــم 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
أقصــى  توفيــر  علــى  خليفــة  آل 
واشــتراطاتها  الســالمة  درجــات 
فــي مختلف المواقع التي يمارس 
والمقيميــن  البحريــن  أبنــاء  فيهــا 
الرياضة والعمل على تحقيق تلك 
بممارســة  ليقومــوا  االشــتراطات 
الرياضــة واعتبارها أســلوب حياة 

يومــي في أجــواء تحظــى بكامل 
اشتراطات السالمة”.

للمجلــس  العــام  األميــن  وأوضــح 
اآلونــة  فــي  البحريــن  “شــهدت 
األخيــرة عــددا من حــاالت الوفاة 
فــي  الرياضــة  ممارســي  بيــن 
لذلــك،  المخصصــة  المماشــي 
وللوقوف على األسباب التي أدت 
إلى الوفاة فقد وجه ســمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد المجلــس األعلــى 
إلــى ضــرورة  والرياضــة  للشــباب 
المعنيــة؛  الجهــات  مــع  التواصــل 
األســباب  تلــك  علــى  للوقــوف 
مــن  والتأكــد  عليهــا،  والتعــرف 
وإجــراءات  الفنيــة  االشــتراطات 
الســالمة كافــة المتوافرة في تلك 
باعتبارهــا  الرياضيــة؛  المواقــع 
تشــهد حضــورا كبيــرا مــن محبــي 
جميــع  توفيــر  ويجــب  الرياضــة، 

التــي  واالشــتراطات  اإلجــراءات 
تحفظ حياة مرتادي المماشي”.

وأضاف “ســيقوم المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة بالتواصــل مع 
معهــا  والعمــل  المعنيــة  الجهــات 
تنفيــذ  أجــل  مــن  تــام؛  بتناغــم 
توجيهــات ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد فــي دراســة حــاالت الوفــاة 
والمماشــي الرياضيــة والتأكد من 

سالمتها من النواحي كافة”.
وأكــد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم 
“ســيقوم المجلس األعلى للشباب 
متكامــل  تقريــر  برفــع  والرياضــة 
اإلداريــة  اإلجــراءات  يتضمــن 
الســالمة  واشــتراطات  والفنيــة 
المماشــي  مرتــادي  تحفــظ  التــي 
برامــج  تنفيــذ  علــى  والعمــل 
متكاملــة توعويــة وتثقيفيــة عــن 

كيفية التعامل مع الحاالت”.
لتعــاون  تقديــره  عــن  وأعــرب 
لهــا عالقــة  التــي  جميــع الجهــات 
بمثــل هذه األمــور؛ من أجل تنفيذ 
توجيهــات ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد لدراســة حاالت الوفاة ورفع 

التقرير الخاص بذلك.
العــام  األميــن  تكليــف  وتــم 
المســاعد للمجلس األعلى للشباب 
عســكر  عبدالرحمــن  والرياضــة 
للمتابعــة والتنســيق مــع الجهــات 
المعنية؛ إلعداد الدراسة وعرضها 

على المجلس.

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة أن االهتمام بالشــباب 
والعمــل علــى تدريبيهــم يحتــل أولويــة بارزة ضمن اهتمامات المجلس األعلى للشــباب والرياضة وسياســته الرامية إلى تنفيذ الرؤية الســامية لعاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة في العمل على تأهيل الشــباب وتزويدهم بكل اإلمكانات إلفســاح المجــال أمامهم؛ إلطالق طاقاتهم نحــو مواصلة عملية 

البناء والتحديث.

وقال سموه في تصريح بمناسبة انطالق النسخة 
العاشرة من مدينة شباب 2030 بتنظيم من وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة “تعتبــر مدينــة شــباب 
2030 في النســخة العاشــرة مكانا مناســبا للتركيز 
علــى مبــادرات الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء 
الوطني وترســيخ قيم المواطنــة )بحريننا( والتي 
إطــار  فــي  )#بحريني_وأفتخــر(  شــعار  ســتحمل 
االهتمام بتعزيز المواطنة واالنتماء للوطن، وذلك 
عبــر تدريــب الشــباب وتأهيلهــم بطريقــة متميــزة 
وتجعلهــم نمــاذج فاعلــة فــي المجتمــع وقادريــن 
علــى الدخــول في ســوق العمل متســلحين بالعلم 
والمعرفــة والتدريــب االحترافي الــذي توفره لهم 

مدينة الشباب”.
وأضــاف ســموه “نســعى عبــر مدينــة الشــباب إلــى 
البحريــن  شــباب  إلعــداد  جهدنــا  قصــارى  بــذل 
وتمكينهــم وفــق متطلبــات المرحلــة المقبلــة مــن 
العمــل الوطنــي التــي تتطلــب جهــودا اســتثنائية 
المملكــة  رؤيــة  لتحقيــق  الجميــع  مــن  مضاعفــة 
2030، وإننا نرى أن مدينة الشباب التي استمرت 
لنســختها العاشــرة خطــوة مهمــة مــن أجــل تعزيز 
ســوق  دخــول  فــي  البحرينــي  الشــباب  فــرص 

العمــل، وذلــك عطفــا علــى مــا تقدمــه المدينــة من 
البرامــج العمليــة والعلمية التي ســتقدمها المدينة 
والمتطابقة مع تدريب الشــباب ومتطلبات ســوق 

العمل في المملكة”.
وتابع ســمو الشــيخ ناصر بن حمد “شــهدت مدينة 
بــزوغ نجــم العديــد مــن المواهــب   2030 شــباب 
الشــابة التــي كانــت ســمتها الغاليــة القــدرة علــى 
اإلنتاج واإلبداع والتعاون؛ باعتبارها سمة راسخة 
من سمات الشباب البحريني، ونتطلع مع انطالقة 
مدينة الشــباب أن تواصــل المدينة تخريج أفواج 

لنمــو  المشــرقة  الواجهــة  يمثلــون  الشــباب  مــن 
وازدهــار المجتمــع البحرينــي وتقــع علــى عاتقهــم 
مســؤولية عظيمة في تكوين المخزون الحضاري 

للمملكة وصياغة مفردات تطورها”.
المشــاركة  إلــى  البحرينــي  الشــباب  ســموه  ودعــا 
مــن  واالســتفادة  الشــباب  مدينــة  فــي  الفاعلــة 
برامجهــا التدريبيــة التــي تقدمهــا والحــرص على 
نهل العلم والمعرفة ومواكبة روح العصر والتحلي 
بــروح اإلبــداع والتميــز والحــرص أخــذ موقعهــم 

الحقيقي في التنمية.

المنامة - بنا
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سلمان بن إبراهيمسمو الشيخ ناصر بن حمد

local
@albiladpress.com

الرفاع - قوة الدفاع

وّقع القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بــن  خليفــة  الشــيخ  الركــن  المشــير 
العامــة،  بالقيــادة  خليفــة  آل  أحمــد 
مــع الملحــق العســكري المقيــم فــي 
المملكــة  لــدى  والمعتمــد  الريــاض 
لجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة العقيــد 
تفاهــم  مذكــرة  علــى  جيهــو  شــون 
مشــتركة بيــن قــوة دفــاع البحريــن 

ووزارة الدفــاع الوطنــي بجمهوريــة 
وذلــك  الصديقــة،  الجنوبيــة  كوريــا 
والتــي  العســكري،  المجــال  فــي 
تســهم فــي دعــم وتعزيــز العالقــات 
العســكرية الثنائيــة المشــتركة بيــن 
البلديــن الصديقيــن، بحضــور وزيــر 
شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا 

النعيمي.

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العسكري الكوري،  «
وبهذه المناسبة أشاد بعمق العالقات القائمة بين البلدين الصديقين 
والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجاالت، خصوصا 

في مجال التعاون العسكري المشترك.

تعزيز التعاون العسكري مع كوريا

السمو  الــوزراء صاحب  تلقى رئيس 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
خــلــيــفــة، بــرقــيــة شــكــر جــوابــيــة من 
فيتنام االشتراكية  رئيس جمهورية 
رًدا على  وذلـــك  فــوتــرونــغ،  نــجــويــن 
وفــاة  فــي  لــه  المعزية  سموه  برقية 
فيتنام االشتراكية  رئيس جمهورية 
خالص  ضمنها  آن،  دوك  لي  األسبق 
شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــصــاحــب الــســمــو 
الملكي رئيس الوزراء على مشاعره 
ــســمــوه مــوفــور  ــة، مــتــمــنــًيــا ل ــب ــطــي ال

الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى 

شكر رئيس فيتنام

المنامة - بنا
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استقبل وزير شؤون اإلعالم رئيس مجلس 
السياســية  للتنميــة  البحريــن  أمنــاء معهــد 
علــي الرميحــي فــي مكتبــه وفــًدا فرنســًيا 
الفرنســي  الوطنــي  المعهــد  خبــراء  مــن 
لإلعالم المســموع والمرئي؛ في إطار بحث 
تفعيــل مذكــرة التفاهم الموقعــة بين وزارة 
شــؤون اإلعــالم والمعهد الوطني الفرنســي 
المســموع والمرئــي علــى هامــش  لإلعــالم 
زيــارة جاللــة الملــك األخيــرة لباريس.وتــم 
اســتعراض ترتيبات تفعيــل مذكرة التفاهم 

تقييــم  مجــال  فــي  التعــاون  تشــمل  التــي 
المحفوظــات الســمعية والبصريــة الخاصــة 
قــدرات  وبنــاء  عليهــا،  والحفــاظ  بالــوزارة 
الفــرق اإلداريــة والتنفيذيــة وتطويرها في 

مختلف مراحل اإلنتاج اإلعالمي.
وأكــد الوزيــر الحــرص علــى تطويــر قطــاع 
اإلعــالم واالتصــال وتعزيــز فاعليتــه علــى 
المالئــم  المنــاخ  وإقليميــا، وتوفيــر  محليــا 
الــوزارة  فــي  العاملــة  الوطنيــة  للكــوادر 

الستدامة االبتكار واإلبداع اإلعالمي.

أقيــم بقــوة دفــاع البحريــن صباح أمــس، حفل تخريج إحــدى الدورات 
العســكرية المتخصصــة فــي القريــة النموذجيــة بــرأس البــر، بحضــور 
مســاعد رئيــس هيئــة األركان للعمليــات اللــواء الركــن غانــم إبراهيــم 

الفضالة.

وبــدأ الحفل بتالوة آيات من الذكر 
الحكيــم، ثم قدمــت كلمة ترحيبية 
شــرحا  تضمنــت  المناســبة  بهــذه 
موجــزا لمــا اشــتملت عليــه الــدورة 
من مواد نظرية وتطبيقات عملية، 
تلــى ذلــك تقديــم عــرض ميدانــي 
العســكرية  التطبيقيــة  للتماريــن 
الــدورة،  عليهــا  اشــتملت  التــي 

خــالل  مــن  الخريجــون  أظهــر  إذ 
إتقانــا  العمليــة  التطبيقــات  تنفيــذ 
واحترافيــة عكســت مــدى الكفاءة 
الميدانيــة العاليــة التــي يتمتعــون 
بها. بعدها قام مساعد رئيس هيئة 
األركان للعمليات بتوزيع الشهادات 
والجوائــز  الخريجيــن،  علــى 

التقديرية على المتفوقين.
اســتقبل وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركــن عبدهللا بن حســن النعيمــي بمكتبه 
فــي القيــادة العامــة صباح أمــس، الملحق العســكري لجمهورية كوريــا الجنوبية 
العقيــد شــون جيهــو  المملكــة  لــدى  الريــاض والمعتمــد  فــي  المقيــم  الصديقــة 
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وبعــد أن رحــب وزيــر شــؤون الدفــاع 
كوريــا  لجمهوريــة  العســكري  بالملحــق 
اســتعرض  تــم  الصديقــة  الجنوبيــة 
عالقــات التعــاون والتنســيق العســكري 

البلديــن  بيــن  القائمــة  المشــترك 
الصديقيــن. حضر اللقــاء مدير التعاون 
العســكري اللــواء الركــن بحــري محمــد 

هاشم السادة.

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفــة فــي مكتبــه بالقيــادة العامــة صبــاح أمــس، قائــد قيادة قــوة الواجب 
المشــتركة )CTF 151( العقيد ركن بحري حســين فهيد العجمي، وذلك بمناســبة 

انتهاء فترة عمله.

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بقائــد قيــادة قــوة الواجــب المشــتركة 
)CTF 151(، حيــث أثنــى علــى الجهــود 
التي بذلها خالل فترة توليه قيادة قوة 
الواجب المشــتركة )CTF 151(، متمنيا 
لــه التوفيــق والســداد لمــا ســيوكل إليه 

من مهام في المستقبل.
حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة 
اللواء الركن حســن محمد سعد، ومدير 
التعــاون العســكري اللــواء الركن بحري 
محمــد هاشــم الســادة، وعــدد مــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

تفعيل مذكرة التفاهم بين “اإلعالم” و“الفرنسي”

تخريج دورة عسكرية متخصصة

استعراض التنسيق العسكري مع كوريا

القائد العام يودع قائد “الواجب المشتركة”
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ساهم معنا في التطبيق السليم

مرحلة التسجيل القادمة
يتعين على كافة الشركات والمنشآت التي بلغت أو من المتوقع أن تبلغ 

توريداتهم السنوية بين 500 ألف و 5 ماليين دينار بحريني التسجيل في 

القيمة المضافة في موعد أقصاه 20 يونيو 2019.

20
يونيو

إلتمام عملية تسجيل منشأتك في القيمة المضافة، اتبع الخطوات التالية:

ل في موقع الجهاز الوطني لإليرادات سجِّ
وستصلك تفاصيل تسجيل الدخول لحسابك

ل الدخول  سجِّ
في الموقع اإللكتروني

للجهاز الوطني لإليرادات

امأل استمارة التسجيل
وقم برفع كافة 

الوثائق المطلوبة

مراجعة كافة الوثائق المطلوبة
من قبل الجهاز الوطني لإليرادات

بعد أن تتم الموافقة،
بإمكانك تحميل شهادة

القيمة المضافة ووضعها 
في مكاٍن بارز

.1

.2

.4

.5
.3

www.nbr.gov.bh



04local@albiladpress.com

الخميس
20 يونيو 2019 
17 شوال 1440

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن 
علــي خليفــة آل خليفــة بالمجلس األســبوعي وجهاء 
وأعيــان وأهالــي المحافظــة، بحضــور أخيــه رئيــس 
االتحاد البحريني لكرة الســلة سمو الشيخ عيسى بن 
علي بن خليفة آل خليفة، ومدير عام مديرية شرطة 
المحافظــة العميــد حمــد بن حويــل المــري، وعدد من 

المسؤولين والضباط بوزارة الداخلية.
وفي مســتهل اللقاء، رحب ســمو المحافظ بالحضور، 
مؤكــدا ســموه أن مــا يحظــى بــه المجلس األســبوعي 
ضمــن  يأتــي  األهالــي،  مــع  المســتمر  التواصــل  مــن 
التوجيهــات الســديدة لقيــادة عاهــل البــاد صاحــب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وبدعــم 
رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن سلمان ال خليفة، ومؤازرة ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشــار ســموه إلــى أن المحافظة الجنوبيــة، أصبحت 
التنمويــة  أبــرز المشــاريع  وجهــة حضاريــة تحتضــن 
الرائــدة على مختلف األصعدة، وفي شــتى الميادين، 

مبينا ســموه حــرص المحافظة علــى المتابعة والعمل 
الحثيــث فــي تقديــم الخدمــات الرائــدة التــي تعكس 
الصورة المســتقبلية المشرقة بالشراكة مع القطاعات 

كافة.
وزيــر  مــن  الكبيــر  والدعــم  األمــن  دور  ســموه  وأكــد 

خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  الداخليــة 
واحــد  عمــل  كفريــق  األمنيــة  الجهــات  ومختلــف 
فــي التعــاون والتنســيق األمنــي، وبمــا يؤكــد دعائــم 
الشــراكة المجتمعيــة فــي إبــراز المبــادرات والبرامــج 
الهادفــة ألفــراد المجتمــع، مثمنــا ســموه دور األهالــي 

والتطوعيــة؛  الخيريــة  والمشــاركة  المســاهمة  فــي 
األمــر الذي يبــرز دور القطاع األهلي فــي تعزيز القّيم 
اإليجابيــة ونشــرها بيــن مختلــف الشــرائح والفئــات 

المجتمعية.
مــن جهتهــم، عبــر الحضــور عــن شــكرهم وتقديرهــم 

للتواصــل الدائــم الــذي يحــرص على تجســيده ســمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة مع األهالي، 
مشــيدين في الوقت نفســه بالجهود والمســاعي التي 
يقوم بها ســموه لبلوغ الغايات المنشــودة التي تحقق 

النماء واالزدهار في أرجاء المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة بن علي: “الجنوبية” حاضنة ألبرز المشاريع التنموية
الرائــدة الخدمــات  لتقديــم  الحثيــث  والعمــل  المتابعــة  علــى  المحافظــة  حــرص 

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، سفير كوريا الجنوبية المنامة - وزارة الداخلية
لدى مملكة البحرين تچونغ كون لي نائب. 

رئيــس  رحــب  اللقــاء،  مســتهل  وفــي 
الجمــارك بتچونــغ كــون لــي، حيــث تــم 
بحث الجهود المبذولة لتطوير مجاالت 
التعــاون وتبادل الخبــرات بين البلدين 
الجمركــي،  الشــأن  فــي  الصديقيــن 

والعمــل علــى تعزيزها بشــكل مســتمر. 
وقــد أعــرب نائــب الســفير عــن شــكره 
بالحــرص  مشــيدا  الجمــارك،  لرئيــس 
علــى فتــح مزيد من آفــاق التعاون بين 
البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

تحــت رعايــة مديــر عــام مديريــة شــرطة 
المحافظة الشمالية، نظمت وحدة الشؤون 
القانونيــة بالمديريــة، ورشــة عمــل بعنــوان 
للســجناء  الدنيــا  النموذجيــة  “القواعــد 
والمحتجزيــن الصادرة من األمم المتحدة” 
موفــق  محمــد  القانونــي  الباحــث  قدمهــا 
الدليمــي. وتناولت الورشــة بالتفصيل تلك 
القواعــد التــي ُأرســيت فــي مؤتمــر األمــم 
ومعاملــة  الجريمــة  لمنــع  األول؛  المتحــدة 

 ،1955 العــام  المنعقــد بجنيــف  المجرميــن 
ومواكبــة المشــرع البحريني لتلــك القواعد 
مــن خــال إصــدار القانــون رقم )18( لســنة 
2014 بشــأن مؤسســة اإلصــاح والتأهيــل 
والئحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزير 

الداخلية رقم )131( لسنة 2015.
ضبــاط  مــن  عــدد  الورشــة  فــي  وشــارك 
المديريــة إلــى جانب مختصين في تطبيق 

هذه القواعد في مجال العمل الشرطي.

اســتقبل رئيس األمن العام اللواء طارق الحســن، مدير مكتب اتصال المديرية 
العامــة لمكافحــة المخــدرات بســفارة المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة لدى 

مملكة البحرين العقيد خالد الدايل.

 ورحــب رئيــس األمــن العــام، بالعقيــد 
األخويــة  بالعاقــات  مشــيًدا  الدايــل، 
والروابط الراســخة التي تجمع البلدين 

خــال  وتــم  الشــقيقين.  والشــعبين 
اللقــاء بحث عدد من مجــاالت التعاون 

والتنسيق في المجاالت األمنية.

تطوير التعاون الجمركي مع كـوريا

ورشة عن “القواعد النموذجية للسجناء”

الحسن يشيد بالعالقات مع السعودية

رئيس األمن العام: اإلسعاف الوطني مشروع حضاري رائد
ــز ــركـ ــمـ ــة الـ ــ ــوزي ــ ــه ــ ــات وأكــــــــد ج ــ ــب ــ ــرك ــ ــم ــ ــد ال ــقـ ــفـ وفــــــد فـــرنـــســـي طـــبـــي تـ

فــي إطــار توجيهــات وزيــر الداخليــة الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفــة بالوصول 
إلــى أعلــى مســتويات الجهوزيــة وجــودة خدمــة اإلســعاف الوطنــي، ومواصلــة تبــادل الخبرات 
والتجــارب الدوليــة الناجحة في مجال اإلســعاف والســامة، اســتقبل رئيس األمــن العام اللواء 
طارق الحسن، وفدا فرنسيا رفيع المستوى في مجال اإلسعاف برئاسة مسؤول قسم اإلسعاف 
بالمؤسســة العامة لمستشــفيات باريس نيكوال باريوت، بحضور المكلف بتســيير إدارة العمليات 

بمركز اإلسعاف الوطني والمستشار الطبي للمركز.

وفــي بدايــة اللقــاء، رحــب رئيــس األمــن العــام 
بالوفــد الفرنســي، مؤكدا أن مشــروع اإلســعاف 
الوطني، الذي أعلن وزير الداخلية، بدء تنفيذه 
اعتبــارا مــن 15 يونيــو الجــاري، يعــد مشــروعا 
حضاريا رائدا، يعكس ما حققته مملكة البحرين 
في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين، فضا 
عــن انطــاق المشــروع بعد الوقــوف على أعلى 
مســتويات االســتعداد واتخاذ كافة اإلجراءات 

التي تضمن االرتقاء بجودة خدمة اإلسعاف.
وأشــاد رئيس األمن العام بدعــم وزير الداخلية 

جميــع  وتوفيــر  الوطنــي  اإلســعاف  لمشــروع 
التجهيــزات والمعدات وبرامج التأهيل للكوادر 
العاملــة، بمــا يحقــق الجــودة المطلوبــة خــال 
مراحــل تقديم الخدمة، مضيفا أن هناك خططا 
مســتقبلية عديــدة لتطويــر الخدمــات المقدمــة 
كما ونوعا. وأعرب رئيس األمن العام عن شكره 
وتقديــره لدور المجلس األعلى للصحة برئاســة 
الفريق الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة على 
دعمــه ومتابعتــه وكذلك مستشــفى الملك حمد 
ومــا يقدمــه من دعم مســتمر وتعــاون وتدريب 

للمسعفين.
وتم خال اللقاء، بحث الخطوات واإلجراءات 
المعمــول بهــا فــي المشــروع واتخــاذ كل مــا من 
شأنه تحقيق الجاهزية التامة واالنضباط العام 
بما يسهم في سرعة االستجابة للباغات ونقل 

الحاالت للعاج وفق أعلى معايير السامة.
وكان الوفــد الفرنســي قــد قــام خــال زيــارات 
التابعــة  اإلســعاف  ســيارات  بتفقــد  ميدانيــة 

الحديثــة  تجهيزاتهــا  خــال  مــن  للمشــروع 
والمتطــورة فــي مجــال طــب الطــوارئ، إضافة 
إلــى كل مــا يتعلــق بتجهيــزات مراكز اإلســعاف 
وكذلــك  العاملــة  الطبيــة  الطواقــم  وتأهيــل 
عمليــات  مركــز  وبيــن  بينهــا  التنســيق  عمليــة 
إدارة اإلســعاف الوطنــي وأقســام الطــوارئ في 
مجمع الســلمانية الطبي والمستشفى العسكري 

ومستشفى الملك حمد.

وأشــاد الوفد الفرنســي بتوجيهــات ودعم وزير 
الداخليــة لمشــروع اإلســعاف الوطنــي ومتابعة 
معاليــه الدائمــة لجميــع مراحــل اإلعــداد حتــى 
انطــاق المشــروع، مشــيدا كذلك بما لمســه من 
جهوزيــة واســتعداد والتــزام كامــل لــدى جميــع 
فرق اإلســعاف الوطني والمســتوى الذي أظهره 
اإلسعاف الوطني من حيث الكادر والتجهيزات 
والمركبــات وســرعة االســتجابة، مــا يزيــد مــن 

التقــدم  مواكبــة  إطــار  فــي  الجــودة  معــدالت 
العالمي في هذا المجال.

وقال رئيس الوفد “قمنا بزيارة مركز اإلســعاف 
وأجرينا مناقشات مع الفرق، وواثقون جدا من 
كفــاءة المركــز الوطنــي لإلســعاف”، منوهــا إلــى 
أن المســاعدة الفنية ســتكون فــي تقييم خدمة 
الطــوارئ الطبية وفــي اإلدارة والهدف الرئيس 

هو ضمان جودة سامة المريض.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، بحضور عدد 
من المحافظين وعدد من الضباط والمســؤولين 
وممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، معــرض 
“مًعــا” للتوعيــة األمنيــة 2019 فــي مجمــع وادي 
الســيل، والــذي يعقــد فــي الفترة مــن 19 وحتى 

21 يونيــو الجــاري. وأكــد ســمو المحافظ أهمية 
الــدور الــذي يقــوم بــه المعــرض من نشــر الوعي 
اإلدمــان  بمخاطــر  المجتمــع  أفــراد  وتثقيــف 
وســبل التوعيــة األمنيــة حفاًظــا علــى المجتمــع 
الوقــت  فــي  مشــيًدا  المترابطــة،  ومرتكزاتــه 
نفســه، بالــدور الــذي تقــوم بــه وزارة الداخليــة 
الشــيخ  معالــي  أول  الفريــق  وتوجيــه  بدعــم 

الداخليــة  وزيــر  آل خليفــة  عبــدهللا  بــن  راشــد 
مــن خــال طــرح البرامــج التوعويــة والتأهيلية 
لضمــان إيصال صور اإلرشــاد والتوجيه بأفضل 
الســبل األمنية والمجتمعية.  وثّمن ســموه كافة 
الجهود التي يبذلها القائمون على المعرض، في 
تعزيــز إطــار الشــراكة المجتمعية فــي مثل هذه 

المعارض والبرامج األمنية الّقيمة.

ــان ــ ــر اإلدمـ ــاط ــخ ــم ــمــجــتــمــع ب ــة لــتــثــقــيــف ال ــص ــن م

سمـو محافـظ الجنوبيـة يفتتـح معـرض “مًعـا” للتوعـيـة األمنـيـة



05 local@albiladpress.com

الخميس
20 يونيو 2019 
17 شوال 1440

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  اســتقبل 
خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفة 
أمــس، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، 
أوراق  تســّلم  إذ  بيتيناتــو،  ســتيفانو 
تفويضــه ممثــا مقيمــا لبرنامج األمم 
لــدى   )UNDP( اإلنمائــي  المتحــدة 

البحرين.
علــى  المملكــة  حــرص  الوزيــر  وأكــد 
األمــم  مــع  التعــاون  عاقــات  تعزيــز 

المتحــدة ووكاالتهــا، ضمــن سياســتها 
والتواصــل  االنفتــاح  علــى  القائمــة 
والعمــل الجماعــي، وإدراكهــا العميــق 
األمــم  بــه  تقــوم  الــذي  الــدور  أهميــة 
المتحدة، مشيًدا بالبرامج والمبادرات 
المتميــزة التــي يطلقهــا برنامــج األمم 
المتحــدة اإلنمائــي والهادفة إلى دعم 
جهود تحقيق التنمية المستدامة في 

مختلف دول العالم.

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر 
بمكتبــه بديوان الــوزارة النائب األول 
لرئيــس مجلــس النــواب النائــب عبــد 
النبي سلمان، حيث تم استعراض عدد 
مــن المواضيــع المتعلقــة بمســتجدات 
الملــف اإلســكاني.وتطّرق اللقــاء إلــى 
ســبل تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن 
النــواب،  ومجلــس  اإلســكان  وزارة 

ودعم خطــط الوزارة لتلبيــة الطلبات 
المدرجــة علــى قوائــم االنتظــار، مــن 
خال تســريع وتيرة العمل بالمشاريع 
اإلســكانية، كما جرى اســتعراض سير 
المشــاريع اإلســكانية قيد التنفيذ في 
وخطــط  الجديــدة،  البحريــن  مــدن 
اإلســكان  الطلبــات  لتلبيــة  الــوزارة 

بالمحافظة الشمالية.

والفنــون  الثقافــة  عــام  التقــت مديــر 
واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  بهيئــة 
الشــيخة هــا بنــت محمــد آل خليفــة، 
التعــاون  لمجلــس  العــام  األميــن 
الزيانــي  عبداللطيــف  الخليجــي 
بمدينــة  العامــة  األمانــة  مقــر  فــي 
الريــاض أمس.وشــهد اللقــاء حضــور 
المديــر العــام لمكتــب هيئــة الشــؤون 
االقتصاديــة والتنمويــة لدول مجلس 
لجنــاح  العــام  المفــوض  التعــاون، 
مجلــس التعــاون فــي معرض إكســبو 

2020 دبــي خالــد آل الشــيخ، ومديــر 
إدارة مســرح البحريــن الوطني بهيئة 
البحرين للثقافة واآلثار هاني جمال.

وتباحث المجتمعون في ســبل تعزيز 
التعــاون المشــترك؛ من أجــل االرتقاء 
فــي دول مجلــس  الثقافــي  بالحــراك 
التعــاون. كمــا تطــرق اللقــاء إلــى آخر 
التحضيــر  علــى  العمــل  تطــورات 
لمشــاركة األمانــة العامــة فــي إكســبو 
الــدول  مــع  بالتعــاون  دبــي   2020

األعضاء.

ممثل “اإلنمائي” لدى البحرين يسلم أوراق تفويضه

الحمر وسلمان يستعرضان الملف اإلسكاني

مناقشة التحضيرات إلكسبو 2020 دبي

سمو الشيخة ثاجبة تدعم المصممين الشباب على مدى 18 عاما
صلبيبيخ لـ “^”: “أزياء وهدايا” فرصة لتبادل االبتكار في مجال األزياء الخليجية

أكــدت حرم رئيس جهاز المســاحة والتســجيل 
العقــاري الشــيخ ســلمان بــن عبــدهللا بــن حمــد 
آل خليفــة، ســمو الشــيخة ثاجبــة بنــت ســلمان 
علــى  صحافيــة،  تصريحــات  فــي  خليفــة،  آل 
هامــش انطــاق برنامج إبــداع وإنجاز الخيري 
العالمي في نسخته الثامنة عشرة للعام 2019، 
أن دعمهــا للبرنامــج يأتــي مــن إيمانهــا بعطــاء 
الشــباب البحريني من الجنســين عندما تتوافر 
لهــم الفــرص الازمة للعمل واإلبــداع، موضحة 
أن مــا يقدمــه البرنامج منــذ انطاقه ولآلن من 
وفعاليــات  ومشــاركات  عمــل  وورش  دورات 
والعالــم،  البحريــن  مــن  خبــراء  عليهــا  أشــرف 
يصــب فــي مظلــة إعــداد جيــل مــن المصممين 
البحرينييــن المشــاركين بالبرنامــج وتأهيلهــم 
لســوق العمــل، وكان لــه األثــر األكبــر فــي خلــق 

جيل من الشباب الذين نفتخر بهم.
ويأتــي البرنامــج تحــت مظلــة مــن لــدن ســمو 
الشــيخة ثاجبــة بنت ســلمان آل خليفة وإيمانا 
من ســموها بأن العمــل التطوعي والخيري في 
البحريــن يــؤدي دورا رائــدا ال يقــل عــن الــدور 
أبنــاء  مســاعدة  فــي  والحكومــي،  المؤسســي 
وبنــات البحريــن فــي أن يكونــوا رواد أعمــال 
منتجيــن وضمــن بيئــة تنافســية لهــا دور فــي 

التنميــة المســتدامة التي يشــهدها بلدنا الغالي 
دول  مــن  المشــتركة  التجــارب  مــع  بالتعــاون 

الجوار.
ومــن جانبــه، أوضح مصمــم العــروض العالمي 
إبــداع  برنامــج  انطــاق  أن  صليبيــخ  وفيــق 
إنجاز للعام 2019 تحت عنوان “أزياء وهدايا” 
يأتــي   ،2019 للعــام  والثانــي  األول  بجزئيــه 
ضمــن احتفــال البرنامــج بمــرور 16 عامــا على 
انطاقه تحت الرعاية الكريمة لســمو الشــيخة 
إلــى أن ســموها  بنــت ســلمان، مشــيرا  ثاجبــة 
كانــت الراعــي الرســمي لبرنامج إبــداع وإنجاز 
منــذ انطاقــه من جمعية الطفــل واألمومة، ثم 
رعايتهــا للبرنامج العالمي “أنــا أحب البحرين”، 
الــذي تأتي تصميماته من قبل مخرج العروض 

العالمي وفيــق صليبيخ بألوان العلم البحريني 
الغالــي األحمــر واألبيض،إضافــة إلــى عــدد من 
المنتجــات الخاصــة بمملكة البحريــن، مبينا أن 
هنــاك العديــد مــن المشــاركات، التي ســتضيف 
لمســات عالميــة ببصمــات مصمميــن معروفين 
على مســتوى العالم من األزياء أو المجوهرات 

المعروضة.
وأضــاف: ينطلــق هــذه الســنة برنامــج خــاص 
تحــت عنــوان “أزيــاء وهدايا 2019” وســتكون 
باكورتــه مــن العديــد من دور األزيــاء من أرقى 
المحــات في مجال تصميم األزياء وصناعتها 
فــي مملكــة البحريــن كــدار “رانــواي” لصاحبته 
المصممة العالمية الشــيخة شــيماء المنصوري، 
ثم ينطلق بعدها من دار”اتيليه سارة األنصاري 

فاشــن ديزاين” المشــروع المفتــوح للمصممات 
المبدعات وهو لصاحبته ســيدة األعمال ســارة 

األنصاري.
وقــال صليبيــخ إن برنامــج هــذه العام ســيضم 
مشــاركة 3 مصممــات عربيــات وهــن دار نارنج 
من تونس، وسفيرة األناقة المصممة اإلمارتية 
صاحبــه  دبــي  مــن  الشــيباني  مريــم  العالميــة 
العامة التجارية “ماس كتور”، ودار األزياء من 
المملكــة العربية الســعودية، إذ تعد مشــاركتهم 
فرصة مميزة للمصممات البحرينيات لمشاهدة 
آخــر التطــورات فــي مجــال األزياء، كمــا يمنح 
المشــاركين فرصــة لانضمــام لفريــق اإلبــداع 
التنميــة  فــي  شــريكا  أصبــح  الــذي  واإلنجــاز 

المستدامة ورؤية 2030.

إخالء 8 مدارس ونقل طلبتها إلى أخرى
المطلوبة بالصورة  التعليمية  العملية  سير  لضمان  بدائل  النعيمي: 

التقى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وفًدا من النواب، برئاسة النائب األول 
للرئيس عبدالنبي سلمان؛ بهدف عرض خطة الوزارة إلخالء عدد من المدارس مع 
بــدء العــام الدراســي المقبل 2019 - 2020؛ نظًرا لوضعها اإلنشــائي، وشــرح جميع 

اإلجراءات المتخذة بهذا الشأن لضمان استمرار توفير المقعد الدراسي للجميع.

وفــي معــرض تقديمــه لموضــوع هــذا اللقاء، 
الموضوعــة  الخطــة  أن  إلــى  الوزيــر  أشــار 
مــن قبــل الــوزارة تأتي تنفيــًذا لقــرار مجلس 
الــوزراء الصــادر بتاريــخ 31 ديســمبر 2018 
بشــأن اإلخــاء العاجــل للمــدارس والمبانــي 
التي ال يتناســب وضعها اإلنشــائي مع جودة 
للعمليــة  المســاندة  والمرافــق  الخدمــات 
التعليميــة التــي تقدمهــا الحكومــة، مبيًنــا أن 
هذا الوضع اســتثنائي مؤقت، وســيتم العمل 
علــى إعادة بناء المــدارس والمبانــي؛ تمهيًدا 

إلعادة تشغيلها الحًقا.

اإلجراءات المتخذة
معــزز  شــامل  عــرض  علــى  النــواب  واطلــع 
بالصــور، بدأت فــي تقديمه الوكيل المســاعد 
نــوال  بالــوزارة  والمعلومــات  للتخطيــط 
الخاطــر، مســتعرضة الوضــع العــام للمدارس 
تنقســم  أنهــا  مبينــة  إخاؤهــا،  ســيتم  التــي 
إلــى 3 مجموعــات، تشــمل المجموعة األولى 
المدارس التــي تحتاج إلى معالجات داخلية 
التعليميــة،  العمليــة  ســير  علــى  تأثيــر  دون 
التــي  المــدارس  هــي  الثانيــة  والمجموعــة 
عــزل  نتيجــة  الجزئــي،  اإلخــاء  سيمســها 
واســتبعاد مبنــى أو أكثــر مــن الخدمــة، مــع 
إمكان إضافة عدد من المباني المتنقلة فيها، 
غالبيــة  المــدارس  هــذه  تســتوعب  وســوف 
ســتضطر  الــوزارة  أن  إال  الحالييــن،  الطلبــة 
إلــى نقــل جــزء منهــم إلــى مــدارس أخــرى، 
أمــا المجموعــة الثالثــة فهــي المــدارس التــي 
تحتــاج إلــى إخــاء بالكامل، وتوزيــع طلبتها 
علــى مــدارس أخــرى، قريبــة قــدر اإلمــكان، 
وعددها 8 مدارس. كما ســيتم توزيع أعضاء 
الهيئــات اإلداريــة والتعليمية علــى المدارس 

بحسب الحاجة.
الماليــة  وزارة  أن  الخاطــر  وأوضحــت 
واالقتصــاد الوطنــي وفرت المبالــغ المطلوبة 
إلنشــاء مبانــي متنقلــة جديــدة، مــع اختيــار 
يتكــون  )بعضهــا  مناســب  جديــد  تصميــم 
مــن طابقيــن أرضــي وعلــوي(، حيــث ســيتم 
أو  كصفــوف  المبانــي  هــذه  مــن  االســتفادة 

والخدمــات  لألنشــطة  أماكــن  أو  مكاتــب 
مــن  ذلــك  غيــر  أو  المــدارس  فــي  المســاندة 
الخدمــات، بمــا يعيــن علــى اســتيعاب الطلبة 
التربويــة  الخدمــات  تقديــم  ومواصلــة 
والتعليميــة لهــم بالصــورة المطلوبة، مشــيرًة 
المبانــي  عــزل  فــي  البــدء  تــم  قــد  أنــه  إلــى 
المتضررة فــي المدارس التي أوصى التقرير 
اإلنشــائي بإخائهــا جزئًيــا عبر عــزل مبنى أو 
أكثــر منهــا، مــع توفيــر البدائــل للطلبــة داخل 
المواصــات  توفيــر  إلــى  إضافــًة  المدرســة، 
للطلبــة إلــى المــدارس المنقــول إليهــا، وفًقــا 

للمعيار المعتمد، كلما دعت الحاجة.

مدارس العاصمة
والمشــاريع  التخطيــط  إدارة  مديــر  وقامــت 
التربويــة شــيخة مفيــز بتقديــم عــرض عــن 
مــدارس العاصمــة التي ســوف يتــم إخاؤها 
بصــورة شــاملة، واإلجــراءات المتخــذة لنقل 
أوضحــت  إذ  أخــرى،  مــدارس  إلــى  الطلبــة 
أنــه ســيتم إخــاء مدرســة الحــورة الثانويــة 
التــي  الرياضيــة  صالتهــا  باســتثناء  للبنــات، 
ســيتم االســتفادة منهــا فــي تنفيذ األنشــطة، 
مــع توزيع طالبات المدرســة على مدرســتي: 
خولــة الثانويــة للبنات، وأم ســلمة اإلعدادية 
للبنــات التــي ســتتحول بذلــك إلــى إعداديــة 
مدرســة  إخــاء  إلــى  إضافــًة  ثانويــة، 
عبدالرحمــن الداخل اإلعداديــة للبنين، ونقل 
االبتدائيــة  المأمــون  مدرســة  إلــى  طلبتهــا 
للبنين، والتي ســيتوزع طلبتها بدورهم على 
مدرســتي الرشيد االبتدائية للبنين والمتنبي 

االبتدائية للبنين.
وأشــارت إلــى أن اإلخــاء سيشــمل مدرســة 
الســلمانية اإلعداديــة للبنيــن، والتــي ســينقل 
طلبتهــا إلــى مبنى مدرســة أبوبكــر االبتدائية 
للبنيــن، والتــي ســينقل طلبتهــا بدورهــم إلى 
مدرســة العاء الحضرمــي االبتدائية للبنين، 
مــع أخــذ اعتبــارات عــدة فــي اختيــار جميــع 
المــدارس المنقــول إليها، ومنهــا توفر الطاقة 
االســتيعابية الكافيــة، وقرب المســافة، ونقل 

الطاب إلى مدارس ذات أداء جيد.

مدارس المحرق
التعليــم  لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  قــام  كمــا 
مفصــل  بشــرح  الجــودر  فــوزي  والمناهــج 
لوضع المدارس التي ســيتم إخاؤها بصورة 
كليــة فــي محافظــة المحــرق، وهــي مدرســة 
عبدالرحمــن الناصر اإلعداديــة للبنين، والتي 
سيوزع طلبتها على المبنى المستخدم حالًيا 
لمدرســة زبيــدة االبتدائيــة للبنات، ومدرســة 
طــارق بــن زياد اإلعداديــة للبنين، في الوقت 
ابتدائيــة  فيــه توزيــع طالبــات  الــذي ســيتم 
االبتدائيــة  المحــرق  مدرســتي  علــى  زبيــدة 
للبنات، ومريم بنت عمران االبتدائية للبنات.

كما ســيتم إخاء مدرســة أبو العــاء المعري 
االبتدائيــة للبنيــن، ونقــل طلبتهــا إلــى مبنــى 
مدرســة زبيــدة االبتدائيــة للبنــات ومدرســة 
أبوفراس الحمداني للبنين ومدرســة حســان 
بن ثابت االبتدائية للبنين، مع أخذ اعتبارات 
عــدة فــي اختيــار جميــع المــدارس المنقــول 
إليهــا، ومنهــا نقــل الطــاب إلى مــدارس ذات 
البنــاء،  حديثــة  ومرافــق  أكاديميــة  مبانــي 
وتوفــر الطاقــة االســتيعابية الكافيــة، وقرب 

المسافة.

مدارس الشمالية
ثم استعرضت الوكيل المساعد للتعليم العام 
والفنــي لطيفــة البونوظــة الجانــب المتعلــق 
أشــارت  إذ  الشــمالية،  المحافظــة  بمــدارس 
مدرســة  سيشــمل  الكلــي  اإلخــاء  أن  إلــى 
ســينقل  والتــي  للبنيــن،  االبتدائيــة  كــرزكان 
طلبتهــا إلــى مبنــى المدرســة المجــاورة وهي 
الخليــل بــن أحمــد اإلعدادية للبنيــن؛ لتصبح 
مدرســة ابتدائيــة، فيمــا ســيوزع طلبــة هــذه 

مدينــة  مدرســتي  علــى  بدورهــم  المدرســة 
حمــد اإلعداديــة للبنيــن، والميثــاق الوطنــي 
اإلعداديــة للبنين، إضافًة إلى إخاء مدرســة 
باربــار االبتدائية للبنين، وتوزيع طلبتها على 
مدرســتي البديع االبتدائيــة للبنين وجابر بن 
حيــان االبتدائيــة للبنيــن، إلــى جانــب دمــج 
مدرســة عالــي اإلعداديــة للبنيــن مع مدرســة 
الضيــاء االبتدائيــة للبنيــن؛ لتصبح المدرســة 
مــن  إعداديــة،  ابتدائيــة  الجديــد  بشــكلها 
الثالــث اإلعــدادي،  إلــى  الســادس االبتدائــي 
ونقــل طلبــة الضيــاء من األول إلــى الخامس 
االبتدائيــة  عالــي  مدرســة  إلــى  االبتدائــي 
راعــت  الــوزارة  أن  إلــى  مشــيرًة  للبنيــن، 
فــي اختيــار المــدارس المنقــول إليهــا قــرب 
المسافة، وأن يكون طلبة المرحلة االبتدائية 
في نفس منطقة ســكنهم، توفير المواصات 
للطلبــة، وتوفــر الطاقة االســتيعابية الكافية، 

ونقل الطاب إلى مدارس ذات أداء جيد.

مدارس الجنوبية
وأخيــًرا قدمت مدير إدارة التعليم االبتدائي 
مــدارس  عــن  عرًضــا  البوعينيــن  فاطمــة 
إلــى  خالــه  أشــارت  الجنوبيــة،  المحافظــة 
تحويــل مدرســة جــو االبتدائيــة اإلعداديــة 
للبنــات إلــى مدرســة ابتدائيــة للبنيــن، ونقــل 
مــوزة  الشــيخة  ســمو  مدرســة  إلــى  طلبتهــا 
ســيتم  والتــي  للبنــات،  الشــاملة  حمــد  بنــت 
أول  وهــي  المقبــل،  العــام  خــال  افتتاحهــا 
مدرســة حكوميــة مــن نوعهــا فــي المملكــة، 
تضــم المراحــل التعليمية الثــاث )االبتدائية 
واإلعداديــة والثانويــة(، أمــا مدرســة عســكر 
االبتدائيــة اإلعداديــة للبنيــن فســتحول إلــى 

مدرسة إعدادية فقط.

جانب من لقاء كبار مسؤولي الوزارة مع النواب
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تدشين مشروع تعزيز حوكمة البحث العلمي بالجامعات
مشاركة خبراء بمؤسسات التعليم العالي الحكومية واإلقليمية والخاصة

تحــت رعاية وزير التربية والتعليم رئيس 
النعيمــي،  ماجــد  العالــي  التعليــم  مجلــس 
التعليــم  لمجلــس  العامــة  األمانــة  دّشــنت 
العالــي، بالتعــاون مــع الجمعيــة األمريكيــة 
لتقــدم العلــوم، فعاليــات مشــروع “تعزيــز 
حوكمة البحث العلمي بمؤسســات التعليم 
ومســؤولي  عمــداء  بمشــاركة  العالــي”، 
التعليــم  بمؤسســات  العلمــي  البحــث 
العالــي الحكوميــة واإلقليميــة والخاصــة، 
بالمركــز اإلقليمــي لتكنولوجيــا المعلومات 
لمجلــس  العــام  األميــن  وأكــد  واالتصــال. 
الحفــل  راعــي  نائــب  العالــي،  التعليــم 
عبدالغنــي الشــويخ، أن تدشــين المشــروع 

يأتي انســجاًما مــع أهداف االســتراتيجية 
أقرهــا  التــي  العلمــي  للبحــث  الوطنيــة 
مجلــس التعليــم العالي، والتي تســعى إلى 
تعزيــز حوكمــة البحــث العلمــي، والتكامــل 
بيــن مؤسســات التعليــم العالــي بالمملكــة 
ومؤسسات البحث العلمي العالمية. وأشار 
االرتقــاء  إلــى  يهــدف  المشــروع  أن  إلــى 
التعليــم  بمؤسســات  العلمــي  بالبحــث 
العالــي، بمــا يواكب أحــدث التوجهات في 
هــذا المجال، فضًا عن تحقيق االنســجام 
بيــن خطط البحث العلمي لكل مؤسســات 
االســتراتيجية  والخطــة  العالــي  التعليــم 
علــى  والعمــل  العلمــي،  للبحــث  الوطنيــة 
العلمــي  البحــث  تمويــل  مصــادر  تنويــع 

بمؤسسات التعليم العالي.
 ويقــدم فعاليــات البرنامــج 3 خبــراء فــي 
المتحــدة  الواليــات  مــن  البحــوث  مجــال 
األميركيــة وهــم مديــر برنامج التنافســية 
والمديــر  دانلــوب،  تشــارلز  البحثيــة 
البحثيــة  التنافســية  لبرنامــج  المســاعد 

هيــذر ماكينيس، والمتخصــص في مجال 
االبتــكار الجامعي ونائب الرئيس لشــؤون 
االبتــكار والتنميــة االقتصادية في جامعة 
الملــك عبــد هللا للعلــوم والتقنيــة بالمملكة 
العربية الســعودية المستشار الدولي مارك 

كرويل.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بدور المالكي



“العربية المفتوحة” تنظم يوم البحث السنوي للطالب

مجلس األوقاف الجعفرية يعقد اجتماعه األول

والتحليل التفكير  ــي  ف الــذاتــي  ــاد  ــم ــت االع عــلــى  الــطــالــب  تمكين 

ــمــجــلــس ــا لـــرئـــيـــس ال ــًبـ ــائـ ــاب عـــلـــي حـــســـن مـــحـــمـــود نـ ــخـ ــتـ انـ

تحــت رعايــة عضــو مجلس الشــورى منــى المؤيــد، نظمت الجامعــة العربيــة المفتوحة 
يوم البحث السنوي لطالب الجامعة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات في المملكة. 

وأشــار مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع 
مملكــة البحريــن بــدر الديــن إبراهيــم إلى أن 
عــرض عينة من البحــوث الطالبية المرتبطة 
بالمقررات يأتي بهدف إبراز دور الجامعة في 
مجــال دعم البحــث العلمي وتشــجيع الطلبة 
للمضــي قدمــا في هــذا المجال بعــد التخرج، 
مؤكــدا أن أهــم خصائــص الجامعــة العربيــة 
ونظامهــا  البريطانيــة  بمناهجهــا  المفتوحــة 
المدمــج، هــو تمكيــن الطالــب علــى االعتمــاد 
الذاتي في التفكير والتحليل، مضيفا أن لدى 
الجامعــة 12 مــادة علميــة تحتــوي مقرراتهــا 
على أساسات ومناهج وطرق كتابة البحوث 

العلمية وعرضها.
العربيــة  الجامعــة  اهتمــام  أن  وأضــاف 
تماشــيا  يأتــي  العلمــي  بالبحــث  المفتوحــة 
مــع  والمتوافقــة  الجامعــة  سياســة  مــع 

العلمــي  للبحــث  الوطنيــة  اإلســتراتيجية 
بمملكــة البحريــن 2014 -  2024 والمتوافقــة 
مع أهداف البحرين 2030 لتحويل االقتصاد 
البحريني من اقتصاد معرفة منتج ومنافس 
االقتصــادي  الرفــاه  تحقيــق  بهــدف  عالميــا؛ 
والبيئــي والثقافــي مــع توفير فــرص التعليم 

والبحث العلمي للمواطنين البحرينيين.
بعد ذلك ألقى عميد الدراســات اإلدارية بمقر 
الجامعــة العربيــة المفتوحــة بدولــة الكويــت 
عــن  خاللهــا  أعــرب  كلمــة  الحــالق،  ســعيد 
ســعادته لحضــور العــرض الســنوي للبحــوث 
العلميــة التــي قدمها عدد مــن طلبة الجامعة، 
والتــي تميزت بتنــوع مواضيعهــا ومصادرها 
واتخاذهــم  للبيانــات  وجمعهــا  العلميــة 
للتحليــل النقــدي واالســتغالل األمثــل لتقنية 
المعلومــات، منوهــا بأهميــة البحــوث العلمية 

الســوق  ورفــد  المجتمــع  تنميــة  مجــال  فــي 
بالمعلومات والبحوث.

وفــي الختــام، قامــت عضو مجلس الشــورى 
منى يوسف المؤيد مع مدير الجامعة العربية 
بتكريــم  البحريــن،  مملكــة  فــرع  المفتوحــة 
البحــوث  تقديــم  فــي  المشــاركين  الطلبــة 
العلمية، معربة عن شكرها وتقديرها للجامعة 
العربيــة المفتوحــة على تنظيم هــذه الفعالية 

عمليــة  تســهيل  إلــى  تهــدف  التــي  العلميــة 
التعلم واســتغالل بحوث الطلبــة العملية في 
تقديــم الوصــف الكافي للمواضيــع والظواهر 
ذات  العلميــة  المالحظــات  إلــى  والوصــول 
الصلة بالدراسة وبالتالي تطوير المجتمع في 
جميــع القطاعــات، متمنية التوفيــق والنجاح 
للطلبــة واالســتفادة مــن هــذه المعلومات في 

تنفيذها على أرض الواقع.

أمــس  الجعفريــة  األوقــاف  مجلــس  عقــد 
دورتــه  فــي  األول  االعتيــادي  االجتمــاع 
الصالــح وحضــور  يوســف  برئاســة  الجديــدة 
أعضــاء المجلــس، إثــر صــدور األمــر الملكــي 
األوقــاف  مجلســي  تشــكيل  بإعــادة  الســامي 

السنية والجعفرية.
الصالــح  رحــب  الجلســة  مســتهل  وفــي 
باألعضــاء، وهنأهــم علــى نيــل الثقــة الملكيــة 
الســامية، متمنًيــا لهــم التوفيــق والســداد فــي 
والوطنيــة.  الشــرعية  المســؤولية  هــذه  أداء 
وعاهــد المجلــس جاللــة الملــك علــى المضــي 
قدًما في خدمة ديننا الحنيف ووطننا العزيز، 

وتلبية التطلعات.
كمــا عّبــر المجلــس عــن عميــق الشــكر التقدير 
لرئيــس المجلــس األعلى للشــؤون اإلســالمية 
الشــيخ عبدالرحمــن بــن محمــد بــن راشــد آل 
خليفــة، ووزيــر العــدل والشــؤون اإلســالمية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على 

دعمها ومساندتها لمجلس األوقاف الجعفرية 
ولتوجيهاتهما الســديدة، بما يســهم في تعزيز 
دور اإلدارة فــي خدمة بيوت هللا تعالى ودور 
العبــادة وإدارة الوقفيــات وصــرف إيراداتهــا 
وحفــظ أعيانهــا وتعميرهــا بمقتضــى أحــكام 
الشــريعة، مؤكدين أهمية التعاون الوثيق بين 

مختلــف الجهــات ذات العالقــة بــروح التعاون 
والتكامل لخدمة األوقاف وتطويرها.

جــدول  لمناقشــة  المجلــس  انتقــل  ذلــك  بعــد 
رئيــس  نائــب  بانتخــاب  واســتهلَّها  األعمــال، 
المجلــس، إذ تــم اختيــار علــي محمــود نائًبــا 
الالئحــة  عليــه  نصــت  لمــا  وفًقــا  للرئيــس، 

الداخليــة لمجلــس األوقاف الجعفريــة، بعدها 
النحــو  علــى  اللجــان  تشــكيل  المجلــس  أقــر 
لجنــة  واإليجــارات،  الكشــف  لجنــة  التالــي: 
المســاجد والمآتــم، اللجنة الفنيــة، لجنة المال 
واالســتثمار، اللجنــة التنفيذيــة والمناقصــات 

والمزايدات.

اجتماع مجلس األوقاف الجعفرية

المنامة - الجامعة العربية المفتوحة

المنامة - األوقاف الجعفرية

الجفير - وزارة الصحة القضيبية - مجلس النواب

أكــدت وزارة الصحــة متابعتهــا وأهتمامها بموضوع الصحافــي عباس رضي الذي 
يعمل بصحيفة األيام، وأفادت أن المريض تم استقباله بطوارئ السلمانية وقدم 
له التشــخيص والعالج الفوري، ومن ثم تم تحويله لالستشــاري المختص، والذي 
ناقش حالته مع المجلس الوطني لألورام، وتم تحديد البروتكول العالجي الالزم 

للحالة بعد التشاور واإلتفاق مع المعنين. 

وقام الطبيب المعالج بتوضيح خطة العالج 
ومــا تــم االتفاق عليه مع المعنين وتم شــرح 
وذويــه،  للمريــض  العالجيــة  الخطــة  هــذه 

بشكل واف.  
المريــض  أســرة  أن  إلــى  الــوزارة  وأشــارت 
طلبــت تقريرا عــن حالته الصحية رغبة منها 
لطلــب رأي طبي ومشــورة أخــرى، وإمكانية 
تحويــل عالجــه للخــارج، حيــث إن تقاريــره 
الطبيــة بينــت أن مثــل هــذه الحــاالت تتوفر 
الخدمة العالجية الالزمة لها داخل البحرين، 
وللــه  جيــدة  شــفاء  معــدالت  حققــت  وقــد 
الحمــد، إضافــة إلى توافر جميــع اإلمكانيات 

الحديثة والمتطور لمثل هذه الحاالت. 
وبعد نشر شكوى في وسائل اإلعالم، علمت 
العــالج  لتلقــي  ســافر  المريــض  أن  الــوزارة 
خــارج البحريــن علــى نفقتــه الخاصــة. كمــا 
أكــدت أنهــا وفــي إطــار مســؤوليتها ســتقدم 

للمريــض  العالجيــة  المســتلزمات  جميــع 
بالمملكــة، ولــن تتــردد فــي تقديــم أي خدمة 
عالجيــة مــن شــأنها أن تســاهم فــي ســرعة 
الــوزارة  تقــوم  وســوف  وشــفائه،  تعافيــه 
التابعــة  الطبيــة  التقاريــر  جميــع  بتحويــل 
للمريــض إلى لجنــة العالج بالخارج لدراســة 
للعــالج  المريــض  إبتعــاث  إمكانيــة  وبحــث 

خارج البحرين.

قــال عضــو لجنــة التحقيــق النيابيــة فــي البحرنــة النائــب يوســف زينــل: إن وزيرة 
الصحــة فائقــة الصالــح أكــدت تقاعــد 1800 موظف مــن وزارة الصحــة اختياريا، 
بينهم 58 طبيبا. وأضاف: جاء ذلك، خالل حديثها مع أعضاء اللجنة يوم الثالثاء 

الماضي.

قدمتهــا  تطمينــات  إلــى  النائــب  ولفــت 
خدمــات  تضــرر  عــدم  بشــأن  الصالــح 
القطــاع الصحــي، وذلــك باالعتمــاد على 

تدابير بينها توظيف البحرينيين.
وعــن نســبة البحرنــة فــي الــوزارة، قــال 
زينــل: تبلــغ النســبة فــي الوقــت الحالــي 
وبحســب ما بينتــه الوزيرة 79 %، وهي 
نســبة بالنســبة لنــا كنــواب غيــر مرضيــة 
وأقــل مــن الطموح، مضيفــا: الواجب أن 
تتــراوح النســبة بيــن 90 - 95 %، وتــرك 
ما تبقى من نسبة للوظائف المتخصصة 
التــي ال يتوفر فيها البحريني المؤهل أو 

تلك التي ال يرغب في شغلها.
الصالــح، وجــود  الوزيــرة  أكــدت  ونــوه: 
إحــالل  أجــل  مــن  الــوزارة؛  لــدى  خطــة 
البحرينييــن محــل األجانب فــي الوزارة 
والبالــغ عددهــم 1451 موظفــا فقط في 

قطاع التمريض.

“الصحة” تدرس ابتعاث رضي للعالج بالخارج تقاعد 1800 موظف من “الصحة” اختياريا
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الخميس
20 يونيو 2019 
17 شوال 1440

زينل: الصالح 
قدمت تطمينات 

بعدم تأثر 
الخدمات

تلقى التشخيص 
والعالج الفوري 

لحالته بطوارئ 
“السلمانية”

إن العالقــات بيــن الواليــات المتحــدة ومملكــة البحريــن قوية، حيــث إن رؤيتنا المشــتركة 
لألمــن اإلقليمــي واالزدهــار االقتصادي تشــكل الركيزة للتنمية في بلدينــا. في العام 2018، 
تجــاوزت تجارتنــا الثنائيــة فــي البضائــع 3 مليــارات دوالر، وهو رقم قياســي جديد ومثال 
ملمــوس لفوائــد شــراكتنا. ومــع ذلك، فــإن أهم صلة بيننا هــي الصداقة التــي نتمتع بها من 
خالل العالقات الشــخصية والمهنية بين الشــعبين البحريني واألميركي. إن إحدى الطرق 
التــي نعمــل بهــا لتوســيع هــذه العالقــات هــي مــن خــالل برامــج التبــادل الثقافــي. التبــادل 

الثقافي يعزز التفاهم المتبادل ويظهر أفضل ما يمكن أن يقدمه كل مجتمع.
وعليه تنظم سفارة الواليات المتحدة في المنامة عشرات البرامج الثقافية كل عام، حيث 
تجلــب الفنانيــن والمتحدثيــن وفــرق األداء إلى البحريــن لعرض الجوانــب الفريدة للثقافة 
األميركيــة - بمــا يتجــاوز عــادة مــا يتــم مشــاهدته من خالل شاشــات هوليــوود والمجالت 
الترفيهيــة. وعلــى امتــداد العالقــات األميركيــة البحرينية، خلقــت برامج التبــادل الثقافي 
واألكاديمي تفاهم مشترك وتقدير متبادل. إن نجاح تلك البرامج يمكن أن يعزى إلى الدعم 

الكبير الذي تقدمه هيئة البحرين للثقافة واآلثار )BACA(، والتي نقدر عاليا شراكتها.
فــي الواقــع، فإنــه في الفترة 26 إلى 28 يونيو الجاري ســتبدأ فعاليــة ثقافية ممتعة للغاية، 
حيــث ســتصل إلــى البحريــن مجموعــة Step Afrika من الواليــات المتحدة للمشــاركة في 
مهرجــان الصيــف التابــع لهيئة الثقافــة. هذه الفرقــة الراقصة الموهوبة تمزج بين أســاليب 
الرقــص اإليقاعــي التــي احتضنتهــا تاريخيــا النــوادي االجتماعيــة لألميركييــن مــن أصول 
إفريقيــة فــي الواليــات المتحــدة مــع الرقــص اإلفريقــي التقليــدي بينمــا تدمج الموســيقى 
ورواية القصص ومشــاركة الجمهور في الوقت نفســه. وتقدم هذه الفرقة الراقصة تجربة 

أميركية فريدة تجعلنا متحمسون لمشاركتها مع البحرين.
وفي شــهر يوليو المقبل ســنرحب بعودة مســرح ميســوال لألطفال إلى البحرين؛ للمشــاركة 
فــي مهرجــان صيــف البحريــن وذلك للمــرة الثالثة. ســتقوم المجموعة المســرحية بإحضار 
القصة الكالســيكية “رابونزيل” إلى البحرين، والتي ستســعد الجماهير من الصغار والكبار. 
وبدعم كبير من هيئة الثقافة، ُستتاح لألطفال في البحرين فرصة التألق على المسرح في 

هذه القصة الخيالية الكالسيكية التي يعرفها األطفال في جميع أنحاء العالم ويحبونها.
فــي الوقــت نفســه، يتــوق األميركيــون لمعرفــة المزيد عــن الثقافــة البحرينية. فــي الواقع، 
لــدى زمالئنــا فــي ســفارة البحرين في العاصمة األميركية واشــنطون تقويم نشــط يحتوي 
على عروض ثقافية موجهة للجمهور األميركي. فخالل شــهر رمضان الماضي، اســتضافت 
الســفارة مأدبة إفطار تخللتها ندوة حول حوار وتقارب األديان، حيث قدمت لألميركيين 

جوانب مهمة من ثقافة البحرين الغنية والحيوية.
إن التبــادل الثقافــي يبيــن للمشــاركين والمتفرجيــن الجانــب اإلنســاني فــي الدبلوماســية 
والعالقــات الدوليــة. ومــع ذلــك، يعتمــد نجــاح العالقــات والشــراكات بشــكل أســاس علــى 
األشــخاص الذين يدخلون فيها. في حال العالقة بين الواليات المتحدة والبحرين، يتبنى 
الشــعبين هــذه الفــرص؛ للتعــرف علــى بعضهمــا البعــض، وبالتالي تعزيــز صداقتنــا الطويلة 
األمــد. إننــا نتطلــع إلــى االســتفادة مــن هــذا التاريــخ مــن خــالل استكشــاف فــرص التبادل 

الثقافي على مدار العام.

التبادل الثقافي يبني الروابط بين 
األميركيين والبحرينيين

بقلم: جاستين سيبيريل

 سفير الواليات المتحدة لدى مملكة البحرين

المانع لـ “^”: انطالق العمل في “باركات السلمانية”
ــا ــي ــوم ي ــارة  ــ ــي ــ س آالف   10 ــل  ــب ــق ــت ــس ي الـــطـــبـــي  الــمــجــمــع 

أكد وكيل وزارة الصحة وليد المانع أنه تم الحصول على رخصة البناء الخاصة بمشــروع مواقف الســيارات في 
مستشفى السلمانية من البلدية، مردفا” “أنهت شركة إدامة التفاوض تقريبا مع المقاول المتوقع تعيينه للمشروع، 
وستتم الموافقة من قبل اإلدارة العليا في الوزارة إلدامة لتوقيع العقد مع المقاول، موضحا أن العمل بالمشروع 

سينطلق في شهر يوليو المقبل”.

وأشــار المانع في تصريــح لـ “البالد” 
مجمــع  مواقــف  أزمــة  أن  إلــى 
السلمانية الطبي في طريقها للحل؛ 
مــن أجــل إنهــاء معانــاة المتردديــن 
على خدمات المجمع الطبي، والتي 
اســتمرت خالل الســنوات األخيرة، 
مبينــا أن هذه األزمــة تعود لإلعداد 
الكبيــرة مــن المرضــى والمتردديــن 
مختلــف  علــى  يحصلــون  الذيــن 
أنــواع الرعاية الطبية في العيادات 

التخصصيــة في الســلمانية والذين 
فــي  ومركبــات  ســيارات  يتركــون 
مواقف السلمانية، ويتجاوز عددها 
10 آالف مركبــة يوميــا وبمختلــف 
المرضــى  ضمنهــم  ومــن  األحجــام، 
“المنوميــن” فــي مختلــف األقســام 
الطبيــة، وســيارات الكــوادر الطبية 

والموظفين العاملين بالسلمانية.
وأوضــح أن هــذا الكــم الهائــل مــن 
الســيارات هــو الســبب الرئيــس في 

الزحمــة التــي يعانــي منهــا المجمع، 
المراجعيــن  عــدد  لزيــادة  إضافــة 
يقصــدون  الذيــن  والمرضــى 
خــالل  مــن  للعــالج  الســلمانية 
الطــوارئ والذين يتجاوز عددهم الـ 
1000 متردد أو من خالل العيادات 
التخصصيــة، مؤكــدا ومجددا الثقة 
الطبيــة  الكــوادر  بيــن  المتبادلــة 
المتردديــن  والمرضــى  العاملــة 
الطبيــة  الخدمــة  علــى  للحصــول 

بالســلمانية، والتــي أدت إلــى زيادة 
زيــادة  وبالتالــي  المتردديــن،  عــدد 

عدد السيارات.

 بدور المالكي

وليد المانع

المنامة - وزارة الداخلية

عقــدت لجنــة تقييــم وفحص برك 
الشــمالية،  بالمحافظــة  الســباحة 
علــى  بنــاء  تشــكيلها  تــم  التــي 
واســتنادا  المحافــظ  توجيهــات 
األمنيــة،  اللجنــة  توصيــات  إلــى 
اجتماعها األول برئاسة المهندس 
إدارة  مديــر  عبداللطيــف  خالــد 
الخدمــات الهندســية واالســتثمار 
وحضور ممثلــي الجهات المعنية.

العمــل  أهميــة  اللجنــة  رئيــس  وأكــد 
وفًقــا لسياســات الحمايــة والســالمة، 
النابعة من توجيهــات وزير الداخلية؛ 
مــن أجل حمايــة وســالمة المواطنين 

ومرتــادي بــرك الســباحة، مشــيًرا إلــى 
أن هــدف اللجنــة التأكــد مــن تطبيــق 
اشــتراطات تراخيــص بــرك الســباحة، 
والحــد مــن الحــوادث التــي قــد تقــع 
الوقايــة  اشــتراطات  إهمــال  نتيجــة 
ونشــر  العامــة،  والصحــة  والحمايــة 
الوعــي بأهميــة تطبيــق االشــتراطات 
والحصــول علــى التراخيــص الالزمــة 
لمزاولــة نشــاط تأجيــر برك الســباحة، 
مراعــاة  بأهميــة  الجمهــور  وتوعيــة 
لضمــان  المرخصــة؛  البــرك  اختيــار 
سالمتهم وحماية أسرهم من مخاطر 

التعامل مع البرك غير المرخصة.

دعوة للتقيد باشتراطات السالمة في برك السباحة

المحرق - محافظة المحرق

أشــاد محافظــة المحــرق ســلمان بن 
هنــدي بالحمــالت الوطنيــة التوعية 
خاصــة فــي المجال الصحــي مؤكدا 
بــأن البحرين تولــي القطاع الصحي 
توفيــر  فــي  يتمثــل  كبيــرا  اهتمامــا 
الرعاية واألجهزة الطبية المتقدمة.

جــاء ذلــك خالل اســتقبال بن هندي 
األســبوعي  المحافظــة  بمجلــس 
استشــاري أمــراض الجهــاز الهضمي 
الجامعــي  حمــد  الملــك  بمستشــفى 
الــذي شــرح لألهالــي  عمــر شــريف، 
التــي  التوعويــة  الحملــة  أهــداف 

أطلقهــا المستشــفى للكشــف المبكــر 
والمســتقيم  القولــون  ســرطان  عــن 
مــن  للمواطنيــن  مجانيــة  بصــورة 
45 - 75، وذكــر أن ســرطان  أعمــار 
القولــون يعــد ثانــي أكثــر األمــراض 
شــيوعا بالبحريــن ويســهم الفحــص 
المــرض  علــى  القضــاء  فــي  المبكــر 

بنسبة كبيرة.
المرحلــة  أن  االستشــاري  وأشــار 
المحــرق  محافظــة  تشــمل  األولــى 
فــي حيــن ســتكون المراحــل التالية 

بالمحافظات األخرى.

محافظ المحرق يشيد بحمالت التوعية الصحية
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المدرسة: الخوارزمي االبتدائية للبنين 
 يتطلــع  لمواصلــة التفوق والتميز الدراســي لبلوغ حلمه والعمل كطبيب 

للمساهمة في خدمة وطنه الغالي البحرين.

التخصص: علمي
المدرسه: النعيم الثانوية للبنين

المدرسة: غازي القصيبي الثانوية للبنات
التخصص:  علمي - فيزياء ورياضيات

اإلهــداء:  أهــدي تخرجــي ألمــي وأبــي وأختــي وعائلتــي الذين ســاهموا 
في وصولي لهذه المرحلة شــاكرة لجهودهم التي بذلوها طوال الطريق 

وتشجيعهم المستمر لي.

 المدرسة: عراد اإلعدادية
 اإلهداء: أهدي نجاحي وتفوقي إلى أمي وأبي وعائلتي لمساندتهم لي.

علي محمد 
الجلواح

أحمد عقيل 
جعفر سلطان

زينب عبدالحسين 
محمد آل ضيف

أبرار خالد خميس 
القالف

% 98.17 

% 96 

٪٩٥.٦% ٩٦.٩

% 90.5   

المدرسة: الحد الثانوية للبنات
 التخصص: علمي - كيمياء وأحياء

 اإلهــداء: أهــدي تخرجــي وتفوقي إلــى والدي العزيزيــن اللذين دعماني 
فــي شــتى المجــاالت وإلــى جدي عيســى وجدي مــال هللا اللذيــن لطالما 

افتخرا بإنجازاتي.

تخرجــت الطالبة ريم أحمد 
مدرســة  مــن  كريــم  حســن 
للبنــات،  االبتدائيــة  الســام 
أعلــى  ريــم  حققــت  حيــث 
مقرراتهــا  فــي  الدرجــات 
تفوقهــا  بعــد  الدراســية 
 -  2018 الدراســي  للعــام 
مواصلــة  متمنيــة   ،2019 
التوفيق والنجاح بمسيرتها 
المرحلــة  فــي  الدراســية 

اإلعدادية.

عائشة خالد 
البورشيد

ريم أحمد حسن كريم

%٩٥.٤

المدرسة: الحد االعدادية للبنات
 اإلهداء: إلى أمي وأبي الغاليين.

المدرسة: سترة الثانوية للبنات
التخصص: العلوم التجارية 

 اإلهداء: إلى أمي وأبي وخالتي ومعلماتي.

هجر علي 
الخال

سارة ياسين 
كويد

 %  96.75 

 %  94.8 

المدرسة: معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا
اإلهــداء: أهــدي نجاحــي وتفوقي إلــى الوالدين العزيزيــن وإلى إخواني 

وأصدقائي.

أحمد حسين 
محمدي % 90.7   

المدرسة : مدينة عيسى اإلعدادية للبنات
 اإلهداء: لم أكن ألستطيع أن أكمل هذه الرحلة الشاقة إال بمساعدة هللا 
عّز وجّل وبعون عائلتي العزيزة التي وقفت بجانبي في أحلك األوقات 

وإدارة مدرستي ومعلماتي الجليات.

سارة فواز مبارك 
خميس % 99.5   

وعد موهوب إبراهيم الرفاعي
المدرسة: الحد اإلعدادية للبنات

وعد موهوب 
الرفاعي

الخميس
20 يونيو 2019 
17 شوال 1440



حجــزت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى النظر في قضية متهــم “58 عاما” بتزوير 
اســتمارتي بيــع ســيارتين مملوكتيــن إلــى طليقتــه، وذلــك للنطــق بالحكــم عليــه في 
جلســة يــوم 10 يوليــو المقبــل، فيمــا تطالــب المجنــي عليهــا بإيقــاع أقصــى عقوبــة 
عليــه، والحكــم بإلزامــه بدفع مبلغ 50 دينارا على ســبيل التعويــض المدني المؤقت 
مــع احتفاظهــا بحقهــا في تعديــل المبلغ بالزيــادة فيما بعد، وكذلك إلزامه بالرســوم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة.

كانــت تفاجأت ســيدة آســيوية “37 عاما” بعد 
خالفــات مــع زوجها وتطليقهــا منه من جانب 
المحاكم الشــرعية أن ســيارتها التي اشــترتها 
طليقهــا  إليهــا  اشــتراها  وأخــرى  بأموالهــا 
البحرينــي الجنســية قــد تــم تغييــر ملكيتهمــا 
دون علمهــا إلــى ملكيــة طليقهــا بالرغــم مــن 
أنها لم تقم بإجراءات بيع أي من الســيارتين، 
وبعــرض إحــدى اســتمارتي تحويــل الملكيــة 
عليهــا أفــادت أنهــا لــم تحررهــا وأن التوقيــع 
المنســوب إليها مــزور، وتقدمت ببالغ جنائي 
ضــد طليقها تتهمه بالتزوير واالســتيالء على 

سيارتيها.

وقالــت المجنــي عليهــا فــي بالغها لــدى مركز 
الشــرطة أنهــا كانــت الزوجــة الرابعــة للمتهــم، 
وأثنــاء فتــرة زواجهــا بــه اشــترت ســيارة من 
طــراز 2012، فيمــا قام المتهم بشــراء ســيارة 
بينهمــا  حدثــت  وأن   ،2015 طــراز  مــن  لهــا 
خالفات أدت في نهاية المطاف إلى الطالق.

بتلــك  احتفــظ  المتهــم  أن  إلــى  وأشــارت 
الســيارتين، إال أنهــا وتقدمت ببالغ لدى مركز 
الســيارتين،  تســليمها  منــه  تطلــب  الشــرطة 
وعندمــا راجعــت اإلدارة العامــة للمــرور بهــذا 
الشــأن تبين لها بأن الســيارتين قد تم تحويل 
ملكيتهمــا إلــى المتهــم دون علمهــا، حيــث تــم 

الملكيــة  تحويــل  اســتمارات  علــى  التوقيــع 
الخاصــة بــاإلدارة العامــة للمرور باســمها جهة 

البائع دون علمها ولصالح طليقها.
وأوضحــت أنهــا تربطهــا بطليقهــا العديــد مــن 
المشــكالت، حيــث إنــه كان دائمــا مــا يعتــدي 
عليهــا بالضرب واإلهانة والبصق على وجهها، 
وعندمــا أرادت االنفصــال عنــه بعــد تقديمهــا 
العديــد مــن البالغات ضــده بشــأن اعتداءاته 
المتكــررة بحقهــا رفعــت دعــوى عليــه بشــأن 
خلعــه مــن المحاكم الشــرعية، وهــو ما انتهت 
فيــه المحاكــم إلى القضاء لصالحهــا بتطليقها 
عنه، إذ انفصلت عنه بتاريخ 28 مايو 2017.

وأفــادت أنهــا وأثنــاء فتــرة زواجهــا بالمتهــم 
كانت قد اشترت لنفسها المركبة األولى، فيما 
اشــترى لها هو المركبة الثانية بموديل أحدث 
مــن األولــى، مؤكــدة أنهــا هي مــن دفعت ثمن 

السيارة األولى واألخرى دفع ثمنها طليقها.
لكــن وبتاريــخ 6 نوفمبر 2016 طردها طليقها 
مــن منــزل الزوجيــة دون أن تأخذ ســيارتيها، 

8 ديســمبر  المنــزل، وبتاريــخ  فتركتهمــا فــي 
بشــأن  ضدهــا  ببــالغ  طليقهــا  تقــدم   ،2016
ســرقتها السيارتين ســالفتي البيان رغم أنهما 
ال تزاالن في منزله ولم تأخذهما منه، فأبلغت 
محضــر  تحريــر  وتــم  األمــر  بذلــك  الشــرطة 

بأقوالها. 
وبينــت أنــه وبعــد تحريــر المحضــر بـــ7 أيــام 
وتحديــدا بتاريــخ 15 ديســمبر 2016 وردهــا 
منهــا  وطلــب  الشــرطة،  مركــز  مــن  اتصــال 
لتوقيــع  وذلــك  للمركــز؛  الحضــور  الشــرطي 
اســتمارتي تحويل ملكية السيارتين سالفتي 
البيــان إلــى طليقهــا، فقررت للشــرطي أنها لن 

تحضر ولن تقوم بذلك.
وتابعــت، أنهــا تقدمــت بعــدة بالغــات بشــأن 
الســيارتين وأنهــا تطلــب اســتعادتهما، إال أن 
الشــرطة لــم يتمكنــوا من فعل شــيء لها على 
فتوجهــت  التحقيــق،  بــأوراق  وصفهــا  حــد 
إلــى اإلدارة العامــة للمــرور للمراجعــة، وهنــاك 
تفاجأت بأن السيارتين تم تغيير ملكيتهما من 

اســمها إلى طليقها في شــهر مــارس من العام 
2017، وبالفعل عرضوا عليها اســتمارة إحدى 
االســتمارة  أن  لهــا  تبيــن  والتــي  الســيارتين، 
موقعه بتوقيع يشــبه توقيعها، كما تم تحرير 
البيانات الخاصة بها، مشــيرة إلى المختصين 
أنهــا لم تقم بالتوقيــع وال تحرير البيانات ولم 
تشــاهد االســتمارة مــن قبــل، فتقدمــت ببالغ 
بهــذا الشــأن ضــد طليقهــا متهمة إياه بســرقة 

سيارتيها وتزوير محررات رسمية.
وثبــت بتقريــر خبيــر التزييــف والتزويــر مــن 
أن المجنــي عليهــا لــم تحــرر أيــا مــن بيانــات 
صلــب وتوقيــع االســتمارتين تحويــل ملكيــة 
الســيارتين موضوع االتهام والمنســوب إليها، 
وإنما هما توقيعان مزوران عليها تقليدا ألحد 
توقيعاتهــا الصحيحــة، وأنه ال يمكــن إثباتهما 
أو نفيهمــا عــن أي شــخص آخــر غيرهــا يجيد 
الكتابة، كما ثبت بأن المتهم هو الكاتب بخط 
يــده للتوقيعين المذيلين باســتمارتي تحويل 
ملكية الســيارتين موضوع االتهام، غير أنه ال 

يمكن إثبات أو نفي التوقيع المنسوب للمالك 
-المجنــي عليهــا- أو أي شــخص آخــر غيرهــا 

يجيد الكتابة.
وعقــب التحقيــق مــع المتهــم أحالتــه النيابــة 
العامــة للمحاكمــة على اعتبــار أنه في غضون 
مجهــول  وآخــر  اشــترك  أوال:   ،2017 العــام 
ارتــكاب  فــي  والمســاعدة  االتفــاق  بطريقــي 
تزويــر فــي محــرر رســمي، وهمــا اســتمارتي 
العامــة  بــاإلدارة  المركبــات  ملكيــة  تحويــل 
كافــة  تحريــر  بطريــق  ذلــك  وكان  للمــرور، 
بيانــات االســتمارتين، وإضافــة توقيــع مــزور 
منسوب للبائع، وهي المجني عليها -طليقته- 
وتمــت الجريمة بناء على ذلــك االتفاق وتلك 

المساعدة.
ثانيا: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة 

السابقة، فيما زور من أجله مع علمه بذلك.
ثالثا: استولى على المركبتين المبينتين النوع 
للمجنــي  والمملوكتيــن  بــاألوراق  والوصــف 

عليها -طليقته- باتخاذ طرق احتيالية.

بحريني يزور توقيع طليقته ويستولي على سيارتيها
ــل ــ ــب ــ ــق ــ ــم ــ ال ــو  ــ ــ ــي ــ ــ ــول ــ ــ ي  10 الـــــمـــــتـــــهـــــم  ــى  ــ ــ ــل ــ ــ ع ــم  ــ ــ ــك ــ ــ ــح ــ ــ ال

تدشين خزانات مياه مولدة للكهرباء بالطاقة المتجددة
%  3.6 زاد  الـــمـــائـــي  والـــمـــخـــزون  جـــمـــالـــي...  ــع  ــابـ طـ ذات 

دشن الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة خزانات أرضية وعلوية ذات طابع 
جمالي ومنتجة للطاقة المتجددة بمحطة السيف لتوزيع المياه والتي قد أسهمت في زيادة المخزون المائي للمملكة 

بنسبة 3.6 %، وفي نفس الوقت تمت المحافظة على الناحية الجمالية للمناطق التي بها هذه الخزانات.

وتميــزت هــذه الخزانــات بتصاميمهــا الهندســية الفريــدة 
التــي جعلــت الخزانــات أحــد المعالــم الجماليــة الممزوجــة 
مــع الواجهــات الجمالية المجــاورة للمنطقة بحيث ال يمكن 
تمييزهــا عنهــا، وتــم اســتغالل ســطح الخــزان وواجهتــه 

لتركيب خاليا شمسية إلنتاج الطاقة المتجددة.
وأكد الشــيخ نواف بن إبراهيم أنه ســوف يتم تعميم هذه 
التجربة على خزانات نقل المياه الجديدة المزمع إنشاؤها 
والقائمــة فــي المناطق المختلفة لتســهم فــي إظهار الطابع 

الجمالي لهذه المناطق.
وصــرح الرئيــس التنفيــذي لهيئــة الكهرباء والمــاء بأن هذا 
المشــروع يأتي ضمن الخطة اإلســتراتيجية التي تنتهجها 
الهيئــة للمحافظــة علــى المظهر الجمالــي لمملكتنــا الغالية، 
والتي تضمنت تدشــين خزانات مياه أرضية وعلوية ذات 

طابع جمالي ومنتجة للطاقة المتجددة. 
وأردف أن هذا التصميم الهندســي الجديد لخزانات المياه 

ســاهم فــي توفير التخزيــن المطلوب للميــاه بطابع جمالي 
متناسق مع المنشآت المجاورة ومنتج للطاقة المتجددة.

يذكــر أن محطــة الســيف لتوزيــع المياه تضــم خزانا أرضيا 
للمحطــة  5 مالييــن جالــون وكذلــك خــزان علــوي  بســعة 
بســعة 1 مليــون جالــون ضمــن مشــروع الحديقــة المائيــة 

االستثماري بمنطقة السيف.
وأردف الشــيخ نــواف بــن إبراهيــم أن هذا المشــروع يأتي 
ضمن الخطة الرئيســة التي وضعتها هيئة الكهرباء والماء 
لتطوير وتوســعة شــبكات نقل المياه فــي مملكتنا الحبيبة 
علــى ضــوء توجيهــات واهتمامــات مــن القيــادة الرشــيدة 
وعلــى رأســها عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة وحكومتــه الرشــيدة بقيــادة رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان 
آل خليفــة وبدعــم ومســاندة مــن ولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

الملكــي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة، لتوفير خدمتي 
الكهرباء والماء وتلبية الطلب المتنامي على استخداماتها 
ألغراض التنمية والتوســع العمرانــي والصناعي والتجاري 
مع المحافظة على الطابع الجمالي للمملكة ومن ثم توفير 
خدمــة أفضــل للمواطنيــن والمقيمين في المملكــة والعمل 

على جذب االستثمارات األجنبية للمملكة.
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األشغال: إنجاز 53 % من تطوير الطرق بالسنابس17 شوال 1440

ديـــنـــار مـــلـــيـــون   2.6 ــغـــت  ــلـ بـ إجـــمـــالـــيـــة  بــتــكــلــفــة 

أفاد وكيل شــؤون األشــغال بوزارة األشــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد 
الخيــاط بــأن نســبة اإلنجــاز بمشــروع تطوير 
الطــرق فــي قريــة الســنابس فــي المجمعــات 

التالية )402 و 404 و 406( بلغت 53 %.
 جــاء ذلــك، خــالل زيــارة تفقديــة قــام بهــا 
الدائــرة  ممثــل  النائــب  يرافقــه  للمشــروع 
الثالثــة بمحافظــة العاصمة، ممــدوح الصالح 
وصيانــة  مشــاريع  إدارة  مديــر  وبحضــور 
علــوي،  بــدر  ســيد  األشــغال  بــوزارة  الطــرق 

باإلضافة إلى عدد من مهندسي الوزارة.
إلــى مالحظــات األهالــي  الخيــاط   واســتمع 
مــن خالل ممثلــي المؤسســات األهلية الذين 

رافقــوا ســعادته أثنــاء الزيــارة، حيــث وّجــه 
الفريــق المشــرف للنظــر فــي تلــك الطلبــات، 
وإمكانيــة تنفيذهــا وذلــك بمــا يتناســب مــع 

تطلعات وميزانية الوزارة.
 ويبلــغ طــول الطــرق فــي المشــروع 23.311 
كيلومتــر طولي، وتشــمل أعمال التطوير في 
المشروع على إعادة تأهيل طرق مجمع 402 
إلــى  الســنابس، باإلضافــة  فــي  و404 و406 

تحسين التقاطعات الحالية.
 الجديــر بالذكر أنه تم ترســية هذا المشــروع 
من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على 
الشــركة الوطنيــة للحفريات بتكلفــة إجمالية 

قدرها 2,618,000.

الجنائيــة  الصغــرى  المحكمــة  أرجــأت 
القانونــي  المستشــار  محاكمــة  األولــى 
الجنســية(  )مصــري  الشــركات  إلحــدى 
والمتهــم بالتحريــض على بغــض طائفة، 
بعدمــا وصــف متبعيها أنهــم ممولين من 
قبل إيران، كما اعتدى على سالمة جسم 
3 مــن أعضــاء الجمعيــة العمومية لغرفة 
تجــارة وصناعــة البحريــن أثنــاء انعقــاد 
اجتماعها وتســبب لهم بإصابات، وأخلي 
ســبيله فــي وقــت ســابق عقــب القبــض 

عليــه أثنــاء محاولتــه الهــرب مــن البــالد 
عبــر المطــار، بعدمــا انتشــر عــن طريــق 
“البالد” مقطع فيديو مصور للواقعة عبر 
وســائل التواصل االجتماعــي المختلفة؛ 
البيــان  ســالف  الفيديــو  لعــرض  وذلــك 
فــي قاعــة المحكمــة بجلســة 25 يونيــو 

الجاري. 
ومــن جهــة أخرى، قــررت تأجيــل قضية 
نــادر عــالوي لجلســة 24 يونيــو الجاري؛ 

للمرافعة.

المحكمة: عرض فيديو “هوشة الغرفة” 25 يونيو

Û  نطــل علــى قرائنــا األعزاء بمســاحة اليوم من عمود “فجر جديد”، برســائل الخميس، وهي 9 رســائل
كالتالي:

Û  1. ُيصعــب كثيــًرا الطقــس الحار هــذه األيام من واجبات عمــال الحفريات والنظافة بالشــوارع، فكم
هــو رائــع لــو اهتممنا بتوزيع قــارورات الماء الباردة عليهم، “كســقيا ماء” ألحبائنــا، وألمواتنا، وبذلك 

خير كثير.
Û  2. متــى تتحــول سياســات الدولــة االقتصاديــة، من تحميل المواطن دفع الرســوم كوســيلة لحلحلة

أزماتهــا االقتصاديــة، إلــى جنــي األمــوال هذه عبر إيــرادات المشــاريع الكبرى المتنوعــة، في الداخل 
والخارج، أسوة بدول الجوار؟

Û  3. 40 نائًبا، ال نرى منهم في وسائل اإلعالم وحسابات التواصل االجتماعي وحديث العامة إال قرابة
15 نائًبا فقط، فعسى المانع خير؟

Û  4. عشــرات النواب والشــوريين والبلديين الســابقين لم نعد نرى لهم حًســا يذكر، ال في التواصل مع
المجتمع وال الناس، وال في ترك األثر الخير لغيرهم، فهل يقتصر هذا الدور وهم في المنصب فقط؟

Û  5. الــكل يشــكو، نــواب وبلديون ومواطنيون ومســؤولون وناشــطون اجتماعيــون وصحافيون، من
أزمة سكن العزاب اآلسيويين في كل حدب وصوب بالبحرين، ولكن، ال حياة لمن تنادي.

Û  6. ال يخشى البعض هللا عز وجل في “الخادمة”، فيكلفها مقابل 60 أو 70 دينارا أجًرا، بمهام مرهقة
ومتعبة وقاسية، ال يقدر عليها أعتى الرجال، كما ينتزع منها حقوقها في الراحة واإلجازة، والحياة 
الكريمة وحسن المعاملة لتقضية مصالحه هو، وبذلك ظلم وجور، فكما ألفراد األسرة حقوق عليها، 

فلها - بالمقابل - حقوق تخصها.
Û  7. يبــادر البعــض مــن اإلخــوة، فــي “قروبــات” تطبيــق “الواتســاب” وغيرهــا - بتعجل - بنشــر األخبار

المتنوعة، خصوًصا األمنية، دون التيقن من مصداقيتها ومصادرها. فمن األهمية التيقن من صحة 
هذه األخبار قبل نشرها، لضررها البالغ على الدولة والمجتمع، والفرد.

Û  8. أخالقيات السياقة في تدهور خطير ومتسارع، من قبل المواطن واألجنبي على حد سواء، ومن
األهمية النظر في األسباب والمسارعة بحلها، ولو بالتغريمات.

Û  9. ركــن التقاعــد عــدًدا وافــًرا مــن المستشــارين القانونيين والسياســيين واإلعالمييــن المخضرمين
المتقاعدين في بيوتهم، بال أي استثمار لهذه الخبرات الكبيرة، فمتى نعي دورهم المؤثر واإليجابي 

في بناء الدولة والمجتمع؟
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إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

آسيويتان تستنجدان بسفارة بالدهما بعد إجبارهما على الدعارة
عليهما الــمــجــنــي  ــت  ــص ــّل وخ متهمين   8 ــى  عــل وقــبــضــت  ــرت  ــض ح ــة  ــرط ــش ال

أغلقت المحكمة الكبرى الجنائية األولى باب المرافعة في قضية إتجار بالبشــر، 
تضــم 8 متهميــن آســيويين، اســتغلوا حاجة آســيويتين للعمل عبــر إعالن تم بثه 
عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي بالدهمــا وجلبوهمــا للعمــل فــي المملكــة 
بالدعــارة، حتــى تمكنت المجنــي عليهما من التواصل مع ســفارة بالدهما وإبالغ 
الجهــات المختصــة بالواقعــة، وحجــزت المحكمــة القضية للحكم في جلســة 30 

يونيو الجاري.

وتشــير أوراق القضيــة إلــى أن مركــز شــرطة النعيــم 
عليهمــا  المجنــي  بلــد  ســفارة  مــن  بالغــا  تلقــى  كان 
اآلســيويتين، إذ أفــاد منــدوب الســفارة بأنهــم تلقــوا 
رســالة من إحدى رعاياهم تســتغيث الحتجازها في 
أحــد الفنــادق برفقة أخرى، وبإرســال دورية شــرطة 

إلى الموقع تم جلب الفتاتين إلى مركز الشرطة.
إلــى مملكــة  تــم إحضارهمــا  أنهمــا  أقــرا  وبســؤالهما 

البحريــن بنــاء علــى إعــالن شــاهداه مضمونــه عــن 
وبالفعــل  للمســاج،  محــل  فــي  عمــل  فرصــة  توافــر 
أنهيــا اإلجــراءات، ووصال إلــى البحرين واســتقبلهما 
وتــم  الفنــادق،  ألحــد  أوصلهمــا  بحرينــي  شــخص 
علــى  أجبرتهمــا  التــي  الرئيســة  للمتهمــة  تســليمهما 

ممارسة الدعارة.
فتوجــه عــدد مــن أفــراد الشــرطة بشــكل فــوري إلــى 

الفنــدق ســالف البيــان، وتــم القبــض علــى المتهميــن 
الثمانيــة، حيــث تبيــن أن المتهمــة األولــى )آســيوية( 
قامــت وأخــرى بتشــكيل العصابــة، حيــث يســتقبل 
الضحايــا مــن المطــار شــخص بحرينــي يكــون دوره 
إيصالهــم إلــى الفنــدق الــذي يتواجــد فيــه موظفــو 
االســتقبال، ودورهمــا تنســيق المواعيــد، إضافة إلى 

آخرين يعملون على جلب الزبائن للفندق.
تواصلــت  أنهــا  عليهمــا  المجنــي  إحــدى  وأوضحــت 
مــع المتهمــة األولــى قبل حضورهــا للبحريــن، والتي 
أبلغتهــا أنهــا ســتعمل في التدليــك مقابــل 600 دينار 
شــهريا، وأن عمولتهــا علــى ذلــك ســتكون مدخولهــا 
ألول 15 يــوم عمــل، فوافقــت، وحضــرت بنــاء علــى 
ذلــك االتفــاق، ووصلت هي وصديقتهــا إلى البحرين 
واســتقبلهما المشــار إليه في المطار وقــام بإيصالهما 
مــن المطــار إلــى أحــد الفنــادق وقابلــت المتهمــة في 

غرفة تضم 8 فتيات أخريات.
إال أنهــا تفاجــأت بعــد مكوثهــا فــي الفنــدق بحضــور 
أحــد العامليــن فــي الفنــدق وبرفقته شــخص ضخم، 
والــذي أشــار بيــده عليهــا، فلــم تفهــم معنى إشــارته؛ 
لذا أبلغتها المتهمة األولى أنه اختارها ليمارس معها 
الجنس، فرفضت، وقالت لها إنها حضرت للعمل في 
التدليــك وليــس الدعــارة، إال أن المذكــورة قررت لها 
أنها ستكون مجبرة على دفع مبلغ 1500 دينار قيمة 
جلبهــا للمملكة، فضال عن األجرة األســبوعية للفندق 
بقيمة 180 دينارا تســلمها للمســؤولة عن العمل، وأن 
ال ســبيل لهــا لدفــع تلــك التكاليــف ســوى بالعمــل في 
الدعــارة علــى أن يتــم ترتيــب عودتهــا لبالدهــا فــي 

وقت الحق.
 16 مــع  الدعــارة  فــي  مجبــرة  عملــت  أنهــا  وبينــت 
شخصا، في فترة ال تتجاوز الـ 10 أيام، وأنه لم يكن 

بحوزتهــا أي وســيلة لالتصــال مــع العالــم الخارجــي، 
كمــا أنهــم ال يملكون كلمة الســر الخاصــة بالواي فاي 
فــي الغرفــة التــي تحــوي الفتيــات أمثالهــا، وبمجــرد 
أن تمكنــت صديقتهــا مــن الحصــول علــى كلمــة ســر 

اإلنترنت أرسلت طلب نجدة لسفارة بالدهما.
الثمانيــة  المتهميــن  أحالــت  العامــة  النيابــة  وكانــت 
للمحاكمــة على اعتبار أنهم فــي غضون العام 2019، 

أوال: المتهمتان األولى والثانية:
-1 أتجرتــا فــي شــخص المجني عليهما بــأن نقلوهما 
واســتقبالهما وآووهمــا فــي شــقة وحجــزا حريتهما؛ 

بغرض إساءة استغاللهما في الدعارة.
-2 اعتمدتــا فــي حياتهمــا علــى مــا تكســبه المجنــي 

عليهما والغير من ممارسة الدعارة.
المجنــي عليهمــا والغيــر مــن  -3 حرضتــا وســاعدتا 

ارتكاب الدعارة.

-4 أدارتا محال لممارسة الدعارة.
ثانيــا: المتهــم الثالــث: اعتمــد في حياتــه بصفة كلية 

على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة.
فــي  اعتمــدا  والثامــن:  الســادس  المتهمــان  ثالثــا: 
حياتهمــا بصفــة جزئيــة علــى مــا يكســبه الغيــر مــن 

ممارسة الدعارة.
رابعا: المتهمون الثالث والســادس والثامن: اشتركوا 
بطريــق االتفــاق والمســاعدة مــع المتهمتيــن األولــى 

والثانية على إدارة محل للدعارة.
محــال  أدارا  والخامــس:  الرابــع  المتهمــان  خامســا: 
لممارســة الدعــارة وحرضــا علنــا علــى الفجــور فــي 

مكان عام وارتكاب الدعارة.
سادســا: المتهمتــان األولــى والســابعة: اعتمدتــا فــي 
حياتهمــا بصفــة كليــة على ما يكســبانه من ممارســة 

الدعارة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني



النفط يصعد وسط 
آمال اتفاق التجارة

مكاســبها  النفــط  أســعار  واصلــت 
األربعــاء،  أمــس  الثانيــة  للجلســة 
بدعــم مــن انتعــاش اآلمــال بخصوص 
بيــن  تجــاري  اتفــاق  إلــى  التوصــل 
الواليــات المتحــدة والصين والتحفيز 
البنــك  مــن  المحتمــل  االقتصــادي 
أســواق  وتلقــت  األوروبــي.  المركــزي 
النفــط دعمــا أيضــا مــن التوتــرات في 
الشــرق األوســط عقب الهجمــات التي 
اســتهدفت ناقالت بالمنطقة األسبوع 

الماضي.
وارتفع خام القياس العالمي برنت في 
العقود اآلجلة 20 ســنتا أو 0.3 % إلى 
62.34 دوالر للبرميــل بحلول الســاعة 

06:44 بتوقيت جرينتش. 

طوكيو - رويترز

المنامة - جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تدشــن جمعيــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة البحرينيــة، بالتعــاون مع مركز 
ميلينيــوم للتدريــب برنامجا للمبتدئين في ريادة األعمال بحيث تشــمل معلومات 
تفصيلية عن إعداد جدوى المشــروع، التخطيط للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة، 
إدارة الميزانيــة والشــؤون الماليــة، إســتراتيجيات التســويق والتســويق الرقمــي، 
قانــون العمــل ونظــام التقاعــد فــي البحريــن، وأساســيات المــوارد البشــرية إلدارة 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. ويســتهدف البرنامــج المبتدئيــن فــي ريــادة 
األعمــال ومــن ضمنهم المتقاعديــن اختياريا بحيث يتم تدريبهــم وتوجيهم لفتح 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واالستفادة من خبراتهم العملية السابقة إلثراء 

السوق المحلية بجودة ونوعية جديدة من الخدمات والسلع التجارية. 
وعبر رئيس الجمعية عبدالحسن الديري عن أهمية منظمات النفع العام في تنفيذ 
خطــط برنامــج التــوزان المالي، والتي تأتي مع توجهات ســمو ولي العهد باشــراك 
المتقاعدين اختياريا من االنضمام الى سوق العمل من خالل البدء بريادة األعمال 
وهــي خطــوة أثبتــت نجاحها في دول عديدة وبالذات فــي الواليات المتحدة بعد 
األزمــة الماليــة العام 2008، والتي على إثرهــا توجه ماليين المواطنين األميركان 
إلــى العمــل الحــر في مجال ريــادة األعمال، وبالتالي اســتطاعوا الدخول إلى دول 
أخرى. عليه، ســتنظم جمعية المؤسســات الصغيرة والمتوسطة البحرينية )والتي 
هي أول مؤسســة بحرينية تهتم بشــؤون المؤسســات الصغيرة والمتوســطة منذ 
العــام 1999، والتــي تحتفــل هــذا العــام بعيــد ميالدهــا العشــرين مــن التأســيس( 
برنامجا تعريفيا لهذا الحدث وذلك يوم اإلثنين 24 يونيو 2019 الســاعة الســابعة 
والنصــف مســاء فــي الجامعــة البريطانيــة في البحريــن في مجمــع االوتيريم في 

سار. 
يذكــر أن هــذا البرنامج يســتهدف أيضا فئــات أخرى. لحضور البرنامــج التعريفي، 
يرجــى التواصــل مــع مديــرة الجمعيــة علــى هاتــف رقــم 33585606، ولمزيــد من 

.smes_bh @المعلومات يمكنكم زيارة موقع الجمعية على االنستغرام

تدريب المتقاعدين لريادة األعمال

المنامة - البحرين والكويت

المنامة - البحرين والكويت المنامة - المنتدى البحريني البريطاني

دبي - جي إف إتش

وّقــع بنــك البحريــن والكويــت، أمــس، مذكــرة 
تفاهــم مــع شــركة أوركيــد للتطويــر واإلنشــاء، 
بمــا يمهــد الطريق لشــراكة اســتراتيجية أخرى 
يقــوم بموجبها بنــك البحرين والكويت بتوفير 
تمويل عقاري لزبائن مشروع سبايرل أوركيد. 
 تعــد أوركيــد للتطويــر واإلنشــاء شــركة رائدة 
متخصصــة في مجــال التطوير العقــاري، ومن 
بيــن أولــى الشــركات فــي البحريــن التــي توفر 
أن  ســبق  وقــد  وتجاريــة.  ســكنية  مشــاريع 
أبــرم بنــك البحريــن والكويــت مذكــرة تفاهــم 
مــع اوركيــد للتطويــر واإلنشــاء العــام الماضي 
لتمويــل مشــروع “أوركيــد بــالزا” والــذي لقــي 
االتفاقيــة،  شــروط  وبموجــب  كبيــًرا.  نجاًحــا 
ســيتمكن عمالء مشروع “سبايرل أوركيد” من 
االســتفادة مــن خدمــة التمويــل العقــاري التــي 

يوفرها البنك. 
البحريــن  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال   
تزويــد  هــو  “هدفنــا  ســاتر  ريــاض  والكويــت، 
بيــع  وتســهيل  الخدمــات  بأفضــل  زبائننــا 

الحــر ومنــح  التملــك  فــي مشــاريع  الوحــدات 
زبائننــا حريــة انتقاء واختيار ســكنهم الجديد، 
فإننا ســعداء باإلعالن عن شراكة استراتيجية 
أخــرى مــع شــركة أوركيــد للتطويــر واإلنشــاء، 
وهــي شــركة عقاريــة تتمتــع بســمعة مرموقــة، 
وتعمــل علــى توفيــر حلــول ســكنية متطورة و 
حديثــة يمكــن لزبائننــا مــن جميــع الجنســيات 
والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي 
بنــك  يوفــر  المقابــل،  فــي  منهــا.  االســتفادة 
البحريــن والكويــت التســهيالت العقاريــة مــن 

خــالل أســعار فائدة تنافســية وشــروط تمويل 
متميــزة للزبائن الراغبين في امتالك وحداتهم 

الخاصة في المشروع”.
 من جانبه، قال المدير اإلداري لشــركة أوركيد 
“يســعدنا  أحمــدي  بشــار  واإلنشــاء،  للتطويــر 
الدخــول فــي شــراكة اســتراتيجية أخــرى مــع 
بنــك البحريــن والكويــت والتــي تمهــد الطريق 
نحــو مســتقبل يوفر الراحــة لزبائننا في مجال 
شراء العقارات والتي تسهم في تعزيز عالقتنا 

مع البنك”. 

 A*Star أعمــال  زار وفــد بحرينــي مســرعة 
فــي منطقة وادي الســيليكون الســنغافوري، 
الذراع التجاري لوكالة العلوم والتكنولوجيا 
المســرعة  هــذه  تقــود  حيــث  واألبحــاث، 
تعــّزز  التــي  للمهمــات  الموجهــة  األبحــاث 
االكتشــافات العلمية واالبتكار التكنولوجي، 
“أفضــل  عمــل  ورشــة  أجنــدة  وذلــك ضمــن 
الممارســات الدوليــة فــي تنمية المؤسســات 
الصغيرة والمتوسطة” المنعقدة بسنغافورة.

نائــب  الوفــد مســاعد  اســتقبال  فــي   وكان 
الرئيس في مســرعة أعمال A*Star، أنتوني 
برامــج  علــى  الوفــد  أطلــع  والــذي  جونــغ، 
مســرعة  تقدمهــا  التــي  والدعــم  التطويــر 
للمؤسســات  ــا  حكوميًّ المدعومــة  األعمــال 
وتيــرة  وتســريع  تطويرهــا  بهــدف  الناشــئة 
أعمالهــا. كمــا ســلط الضــوء علــى دورها في 

رعايــة وتطويــر المواهب والرواد في مجال 
البحــوث والتكنولوجيــا والصناعة باإلضافة 
وتنميــة  عمــل  فــرص  لخلــق  الســعي  إلــى 
االقتصــاد عبــر ســد الفجــوة بيــن األوســاط 
مــن خــالل تطويــر  األكاديميــة والصناعيــة 
قطاعــات الصناعــة بالتعــاون مــع الشــركات 
التنافســية العالميــة.  وقــام الوفــد بعــد ذلك 
بجولــة فــي منشــأة Block 71 والتــي تضــم 
كافــة عناصــر منظومــة البيئــة االقتصاديــة 
لدعــم رواد األعمــال والمؤسســات الناشــئة، 
حيــث تــم االلتقــاء خــالل الزيــارة بعــدد من 
المحتضنــة  الناشــئة  المؤسســات  أصحــاب 
التــي تتشــارك بالعديــد مــن عناصــر النظــام 
اكتســاب  وتــم  بالمنطقــة  لدينــا  البيئــي 
العديــد مــن الخبــرات والمهارات عبــر تبادل 
الخبــرات.  وقد كان لهذه الزيارات بالغ األثر 

فــي اكتســاب الخبــرات ذات العالقــة ببيئــة 
األعمال الجاذبة لرواد األعمال والمؤسسات 
الناشــئة في مجاالت التكنولوجيا والبحوث 
والصناعــة األمر الــذي يثري تجربة البحرين 
ويعــّزز مــن خبراتهــا لالســتمرار بدعــم هــذا 

القطاع الحيوي المهم.

البحرينــي  األعمــال  منتــدى  اســتضاف 
البريطانــي”BBBF” خالل اجتماعه الشــهري 
المتحــدث الرئيــس المدير التنفيــذي للمعهد 
الدولي للدراسات اإلستراتيجية في الشرق 
تــوم  )متقاعــد(  الركــن  الفريــق  األوســط، 
بيكيت. ورحب رئيس المنتدى خالد الزياني 
بكل من توم بيكيت والسفير البريطاني في 
البحريــن ســيمون مارتــن، و100 عضــو مــن 
أعضــاء المنتــدى. وتحــدث تــوم بيكيت عن 
أهمية الدراســات اإلســتراتيجية للحكومات 
الشــركات  اســتفادت  وكيــف  والشــركات، 
حــول العالــم من بيانــات وتحليــالت المعهد 
واآلن،  اإلســتراتيجية.  للدراســات  الدولــي 
علــى  عامــا  وســتين  واحــد  مــرور  وبعــد 
للدراســات  الدولــي  المعهــد  يعــد  تأسيســه، 
يقــدم  دولــي  أبحــاث  معهــد  اإلســتراتيجية 

التطــورات  عــن  موضوعيــة  معلومــات 
والجغرافيــة  والجيوسياســية  العســكرية 
االقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى نشوب 
نزاع ما. وساعد المعهد في صياغة األجندة 
والشــركات  للحكومــات  اإلســتراتيجية 

ووسائل اإلعالم والخبراء حول العالم.
وقــال تــوم بيكيــت “غالبا مــا ترى الشــركات 
أنهــا  علــى  السياســية  الجغرافيــا  مخاطــر 
إدارتهــا.  يصعــب  التــي  المخاطــر  أكثــر 
العنايــة  بــذل  الشــركات  علــى  ويتوجــب 

الواجبــة المتعلقة بالجوانب الجيوسياســية 
وتكييــف دبلوماســية الشــركات الخاصة بها 
لمعالجــة المخاطــر واغتنــام الفــرص. وفــي 
عالــم يرتبــط فيــه كل شــخص وكل شــيء، 
الدولــي  المعهــد  أبحــاث  تســاعد  أن  يمكــن 
توضيــح  فــي  اإلســتراتيجية  للدراســات 
جوانــب المنافســة اإلســتراتيجية لمســاعدة 
قادة األعمال اإلقليميين وصناع القرار على 
التنقــل فــي عالم مزدحــم وفوضوي ومليء 

بالنزاعات”.

إتــش”  إف  “جــي  مجموعــة  وقعــت 
اتفاقيــة مــع مجموعــة “H إلدارة الفنــادق 
والمنتجعــات”، وذلــك لتشــغيل فنــدق فئة 
خمــس نجــوم وشــقق فندقيــة بمشــروع 
“الهاربــر رو” الواقع علــى الواجهة البحرية 
بالمنامــة. وأشــارت المجموعــة فــي بيــان 
 % 60 أن  إلــى  الماليــة  دبــي  بســوق  لهــا 
مــن األعمــال الخاصــة بمبنــى الفنــدق قــد 
اســتكملت بجانــب تقــدم ســير العمــل في 

األبــراج الســكنية الواقعــة علــى الجانبيــن 
الشــرقي والغربــي للمشــروع، والتي تضم 
مــن  مجموعــة  إلــى  إضافــة  شــقة،   322
والمميــزة.  الفاخــرة  التجاريــة  المرافــق 
وبدأت “جي أف أتش” خالل 2017 أعمال 
األساســات بشــكل رســمي فــي مشــروعها 
“هاربــر رو” الســكني التجــاري، بكلفة 150 

مليون دوالر.
ويشــكل “هاربــور رو” جــزءا مــن مشــروع 

“مرفــأ البحريــن المالــي” بمدينــة المنامــة، 
ويضــم 475 وحــدة ســكنية تقــع ضمــن 6 
مبــان، ومجموعــة من المحــالت التجارية 
رو”  “هاربــور  ويعــد  الخدميــة.  والمرافــق 
أول المشــاريع المملوكــة للشــركة العقارية 
بالبحريــن، ويفتــرض أن يكــون المشــروع 
الجــاري،  العــام  منتصــف  جاهــزا  بكاملــه 
بأســعار تتراوح بين 1,000 و1,500 دينار 

للمتر المربع.

أثناء توقيع االتفاقية

الوفد البحريني أثناء زيارته مسرعة األعمال 

 الحضور في فعالية المنتدى البحريني البريطاني

للمــرة الثانية.. وتهدف لتوفير تمويل مشــروع ســبايرل

متخصصة بأبحاث االكتشافات العلمية واالبتكار التكنولوجي إدارتهــا يصعــب  غالبــا  الجيوسياســية  المخاطــر 

المنتجعــات” اتفاقيــة مــع مجموعــة “H إلدارة  وقعــت 
“جي إف إتش” تدير فندقا بـ “الهاربر رو”

“البحرين والكويت” يبرم شراكة مع “أوركيد للتطوير”

وفد بحريني يطلع على المسرعة A*Star بسنغافورة “BBBF” يناقش أهمية الدراسات اإلستراتيجية

8 % نمــو موظفي الشــركات بالبحرين وفًقا لدراســة عالمية

7.7 % متوسط زيادة اإلنفاق واالستثمار

كشف المدير العام لمؤسسة إنستتيوشنال إنفستور لألبحاث المتخصصة، سام 
نوكس، عن أن متوســط زيادة اإلنفاق واالســتثمار في البحرين بلغ 7.72 % في 

العام 2019.

وأشار إلى أن 40 % من كبار المديرين 
اإلنفــاق  زيــادة  توقعــوا  التنفيذييــن 
واالســتثمار بنســبة تتجــاوز 8 %، و50 
بنســبة  اإلنفــاق واالســتثمار  زيــادة   %
تصــل إلــى 8 %، فــي حيــن أن 10 % 
فــي  تغييــر  أي  حــدوث  عــدم  توقعــوا 
اإلنفاق واالســتثمار، وذلك وفًقا لنتائج 
دراســة اســتطالعية لتوقعــات اإلنفــاق 
 2019 للعــام  األعمــال  علــى  العالمــي 
أجرتها أمريكان إكســبرس مع مؤسسة 
إنستتيوشــنال إنفســتور وتــم اإلعــالن 

عنها في مؤتمر صحافي أمس.
وأكد تفاؤل لكبار المديرين التنفيذيين 
فــي البحرين ومنطقة الشــرق األوســط 
حيــال الوضــع االقتصــادي والتوقعــات 
واســتثماراتهم  لشــركاتهم  المســتقبلية 
وضــوح  عــدم  رغــم  المســتقبل،  فــي 

الوضع االقتصادي.
بدوره، كشــف الرئيس التنفيذي لشركة 
األوســط  الشــرق  إكســبريس  أمريــكان 
مــازن خــوري، عــن نمو عــدد الموظفين 
 ،% 8 بنســبة  البحريــن  فــي  للشــركات 
جميــع  فــي   %  8.6 المتوســط  وفــي 
أنحاء منطقة الشــرق األوســط، أي أقل 
نســبًيا من المتوســط العالمي الذي يبلغ 

 .% 9.2
كبــار  مــن   %  40 أن  خــوري  وأوضــح 
زيــادة  توقعــوا  التنفيذييــن  المديريــن 
اإلنفاق واالستثمار في البحرين بنسبة 
الشــرق  منطقــة  وفــي   ،%  8 تتجــاوز 
األوســط بنســبة 42 %، كمــا توقــع 61 
% مــن كبــار المديريــن التنفيذييــن في 
الشــرق األوســط زيــادة عــدد موظفــي 
شركاتهم في جميع أنحاء العالم بين 8 
% و15 %. وفي البحرين فإن أكثر من 
67 % مــن كبــار المديريــن التنفيذييــن 
توقعــوا زيــادة عــدد موظفي شــركاتهم 
بنســبة تتجــاوز 8 %. وبــدالً مــن ذلــك، 
الشــركات ســتركز علــى تحســين  فــإن 

وبيئــات  الوظيفــي  التطويــر  فــرص 
العمل.

وأكــد أن الشــركات فــي جميــع أنحــاء 
التنافــس  فــي  ستســتمر  المنطقــة 
علــى اســتقطاب المواهــب فــي ســوق 
تنافســي شــديد حتى العــام المقبل، إال 
فــي  التنفيذييــن  المســؤولين  كبــار  أن 
الماليــة ينظرون إلــى حوافز أخرى غير 
الكفــاءات  أفضــل  الســتقطاب  ماديــة 
والمهــارات مــن الموظفيــن واالحتفاظ 
بهم ومنها التطوير الوظيفي بنسبة 56 
% وتحســين بيئــات العمــل مــن خــالل 
المكتبيــة  المســاحات  هيكلــة  إعــادة 
وزيــادة وســائل الراحــة بنســبة 56 % 
والســماح بمزاولــة العمل بأوقــات مرنة 
بنســبة 45 %، الفًتا إلى أن %31 فقط 
مــن المشــاركين ينــوون رفــع األجور أو 
الرواتب لجــذب الموظفين واالحتفاظ 

بهم في العام 2019.

شركات إيراداتها 500    
مليون دوالر

وشارك بالدراسة االستقصائية العالمية 
لتوقعات اإلنفــاق العالمي على األعمال 
للعام 2019، 901 من المديرين الماليين 
التنفيذييــن وغيرهم من كبار المديرين 
تبلــغ  لشــركات  المالييــن  التنفيذييــن 
الســنوية 500 مليــون دوالر  إيراداتهــا 
أو أكثــر فــي 21 دولــة، ويتواجــد 180 
مــن هــؤالء المشــاركين فــي االســتبيان 
بمنطقة الشــرق األوسط، وتحديًدا في 
اإلمــارات، الســعودية ومصــر و35 مــن 
البحريــن.  فــي  التنفيذييــن  المديريــن 
وأجريــت فــي أواخــر شــهر نوفمبــر من 
العام 2018، وهي الســنة الثانية عشرة 

على التوالي التي يتم فيها إجرائها.
وأوضــح أنــه علــى الرغــم مــن أن كبــار 
المســؤولين التنفيذيين أشاروا إلى أنه 

مــن غيــر المحتمــل أن يشــهد االقتصاد 
نمــوا فــي المنطقــة كما حدث فــي العام 
الماضي إذ كان 72 % في 2019 مقابل 
انخفــاض  بســبب  2018؛  فــي   %  92
أســعار النفــط، إال أن توقعات النمو في 
الشــرق األوســط تتماشى مع التوقعات 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، إذ يتوقع 71 
االســتبيان  فــي  المشــاركين  مــن   %
توســًعا كبيــًرا أو معتــدال فــي بلدانهــم 

األصلية. 
فــي  النمــو  توقعــات  أن  إلــى  ولفــت 
مــن   %  67 بيــن  تراوحــت  المنطقــة 
المشــاركين في البحريــن توقعوا زيادة 
مرتفعة أو معتدلة، وحتى نسبة 77 % 

في مصر.
ذكــر  العالميــة،  للتجــارة  وبالنســبة 
اليقيــن  عــدم  مــن  بالرغــم  أنــه  خــوري 
العالــم،  حــول  العالميــة  التجــارة  فــي 
 %  64 بنســبة  الغالبيــة  توقعــت  فقــد 
فــي  التنفيذييــن  المديريــن  كبــار  مــن 
التغيــرات  تــؤدي  أن  األوســط  الشــرق 
وسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
التجــارة العالميــة إلــى تعزيز آفــاق نمو 

شركاتهم في المستقبل القريب.
الجيــل  فــي  االســتثمار  أن  وأضــاف 
الجديــد مــن التقنيــات الناشــئة يتصدر 
واإلنفــاق  اإلســتراتيجيات  أولويــات 
لــدى هــذه الشــركات، مــع زيــادة الوعي 
بتأثيرهــا المهــم علــى أعمال الشــركات، 
منطقــة  فــي  الشــركات  أن  إلــى  الفًتــا 

الشــرق األوســط وفــي البحريــن بــدأت 
التكنولوجيــا  هــذه  فــي  االســتثمار 
الــذكاء  تقنيــة  مثــل  الجديــدة 
االصطناعــي، إذ ذكــر 66 % مــن كبــار 
المشــاركين  التنفيذييــن  المســؤولين 
فــي  االســتثمار  بــدؤوا  الدراســة  فــي 
تقنيــة الــذكاء االصطناعــي )ومثل ذلك 
ارتفاًعا من 40 % في العام 2018(، كما 
شــملت مجــاالت أخــرى للتركيــز عليهــا 
مثــل تقنية إنترنت األشــياء بنســبة 57 
% فــي 2019، والخدمات التكنولوجيا 

المالية “فينتك” بنسبة 44 %.

”Z استمرار ظهور “الجيل

المواضيــع  أبــرز  مــن  أن  إلــى  وتطــرق 
فــي  لهــا  التطــرق  تــم  التــي  الرئيســة 
اســتطالع هذا العام هو استمرار ظهور 
“الجيــل Z” في الســاحة االقتصادية، إذ 
تمثــل هذه الظاهرة “الزبون والموظف” 
فــي نفــس الوقــت. ويمثــل هــذا الجيل 
شــريحة الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم 
عــن 24 عاًما وتبلغ نســبتهم بين 50 % 
و 65 % مــن ســكان الشــرق األوســط، 
التنفيذييــن  المديريــن  كبــار  ويعتقــد 
فــي المنطقــة أن شــركاتهم علــى أهبــة 
االســتعداد لهــذا الجيــل )Z( والتغيــرات 
التــي  واالقتصاديــة  التكنولوجيــة 

يجلبونها معهم.

سام نوكس متحدًثا في المؤتمر الصحافي أمس
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أظهرت بيانات مالحية نشرت حديثًا أن حجم مناولة البضائع والسلع عبر ميناء خليفة بن سلمان، وهو الميناء التجاري الرئيسي في البحرين، 
قد انخفض بصورة طفيفة في األربعة أشهر األولى من العام 2019 وذلك على أساس سنوي.

التــي  الحاويــات  عــدد  أن  إلــى  البيانــات  وأشــارت 
تمــت مناولتهــا مــن خــال الرافعات والمعــدات التي 
تخدم السفن الراسية في الميناء، بلغت 133.4 ألف 
حاويــة خال هذا العام وذلــك بنهاية أبريل الماضي 
بالمقارنــة مــع 143.8 ألف حاوية في ذات الفترة من 

العام السابق 2018.
وبلغــت نســبة االنخفاض الســنوية بين شــهري يناير 

وإبريل 2019، نحو 7%.
وفــي التفاصيــل فقــد بلــغ معــدل حركــة الحاويــات 
لشــهر أبريل نحو 38.3 ألف حاوية، فيما بلغ إجمالي 
الحاويــات المملــوءة بالبضائع والســلع خال األربعة 
أشــهر األولــى نحــو 127.1 ألــف حاوية فــي حين بلغ 

عدد الحاويات الفارغة حوالي 44.6 ألف حاوية.

الحاويات حجم 40 قدما تسيطر على المناولة 

قدمــا   40 حجــم  المملــوءة  الحاويــات  وســيطرت 

علــى إجمالــي حركة المناولة وذلــك بواقع 72.3 ألف 
حاويــة فــي حيــن جــاءت الحاويات حجــم 20 قدما 

في المرتبة الثانية وذلك بعدد 54.6 ألف حاوية.
وفيمــا يتعلــق بالبضائع العامة ففــد أظهرت البيانات 
ارتفــاع حركــة البضائع العامة من نحو 313 ألف طن 
نولــي فــي األربعــة أشــهر األولى إلى قرابــة 356 طن 
نولي في الربع األول من العام الجاري وذلك بارتفاع 

بلغ قرابة 13.7 على أساس سنوي.

غالبية البضائع منتجات حديد 

حركــة  علــى  الحديــد  منتجــات  وســيطرت 
مناولــة البضائــع العامة بواقع 137.5 ألف طن 
نولــي، إذ تســتضيف البحرين عدد من مصانع 
الحديــد الثقيلــة فــي منطقة الحــد الصناعية، 
أو  كبريتيــة  مــواد  مناولــة  جــرى  حيــن  فــي 

كميائيــة بواقــع 52.8 ألــف طن خــال األربعة 
أشهر األولى من العام الجاري.

يشــار إلــى أن مينــاء خليفــة بــن ســلمان الذي 
تديــره شــركة اي بــي ام تيرمينالــز البحريــن، 
نما في أعداد الحاويات بمعدل ســنوي مركب 

قدره 10 % بين العامين 2009 و2017.
وبدأ تشغيل ميناء خليفة بن سلمان في أبريل 
2009، ويقــع على مســاحة 110 هكتارات من 
األراضي المســتصلحة ويتضمن رصيفًا طوله 
علــى  للحاويــات  محطــة  يشــمل  متــر   1800
مســاحة 900 متــر مربــع تخدمهــا 4 رافعــات 
تتمكــن من مناولة ســفن الحاويات بعرض61 
متــرًا، باإلضافــة إلــى مرافق لمناولــة وتخزين 
وســفن  الدحرجــة  وســفن  العامــة  البضائــع 

الركاب.

مناولة 133 ألف حاوية عبر ميناء خليفة بن سلمان
ــي ــاض ــم ــل ال ــ ــري ــ ــة بــنــهــايــة أب ــامـ ــعـ ــة الـــبـــضـــائـــع الـ ــركـ ــي حـ ــ ارتــــفــــاع ف

ا لـ “المستثمر الذكي” “تمكين” راعًيا استراتيجيًّ
ــاز الــبــحــريــن” ــجـ ــاون مـــع “إنـ ــع ــت ــال ــج تــنــظــمــه الــبــورصــة ب ــام ــرن ــب ال

أعلنت بورصة البحرين عن مشاركة صندوق العمل “تمكين”، كراٍع استراتيجي لبرنامج 
المســتثمر الذكــي فــي نســخته الثانيــة، وهــو البرنامــج الــذي تنظمــه بورصــة البحريــن 
بالتعــاون مــع مؤسســة “إنجــاز البحرين” بهدف نشــر الثقافة االســتثمارية والمالية بين 

طلبة المرحلة االبتدائية في المملكة.  

 وأشــاد لرئيــس التنفيــذي لبورصــة 
البحرين الشــيخ خليفة بن إبراهيم 
آل خليفة بجهود “تمكين” في دعم 
برامــج ومبــادرات بورصة البحرين 
للمسؤولية االجتماعية التي تهدف 
بيــن  الماليــة  المعرفــة  تعزيــز  إلــى 

الطلبة في جميع أنحاء البحرين.
 ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لـــ “تمكيــن” إبراهيــم جناحــي “يأتي 
صميــم  فــي  البرنامــج  هــذا  دعــم 
لنشــر  الهادفــة  تمكيــن  مبــادرات 
المهارات المهنية بين مختلف فئات 
يأتــي  حيــث  البحرينييــن،  األفــراد 

الطلبة في صدارة أولويات أهداف 
وبرامــج تمكيــن لتطويــر المهــارات 
بمــا فــي ذلــك إشــراك المجتمــع في 
مــن  االقتصاديــة  التنميــة  عجلــة 
العمريــة.  فئاتــه  مختلــف  خــال 
إن برنامــج المســتثمر الذكــي يعــد 
هــذه  تأثيــر  لزيــادة  جيــدة  فرصــة 
باإلضافــة  المجتمــع  البرامــج علــى 
التــي  المعرفيــة  المشــاركة  تعزيــز 
تســاعد الطلبــة فــي عالــم األعمــال 
علــى اكتســاب المزيد مــن الخبرات 

العملية المتخصصة”.
 ويتوقــع أن يتــم إطــاق البرنامــج 

في الســنة األكاديمية 2019-2020 
بمجموعة أنشــطة تستهدف العامة 

خال فترة الصيف.
وتم خال الســنة الدراسية -2018

المســتثمر  برنامــج  تطبيــق   2019
الذكــي فــي 76 مدرســة مــن خــال 

مــع  بالتعــاون  محاضــرة   212
مدرســين ومتطوعين مــن مختلف 
الشــركات الذين ساهموا في تعزيز 
ألــف   5.5 مهــارات االســتثمار عنــد 
الرابــع  الصــف  طــاب  مــن  طالــب 

االبتدائي.

إبراهيم جناحي الشيخ خليفة بن إبراهيم

المنامة - بورصة البحرين

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريـــن العام يـــوم أمــس األربعاء عنــد مســتوى 1,453.74 بارتفاع 
وقــدره 2.32 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم الثالثــاء، في حيــن أقفل مؤشــر البحرين 
اإلسالمي عند مستوى 755.84 بارتفاع وقدره  4.34 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

الماليــة  األوراق  كميــة  إجمالــي  وبلــغ 
وســند،  ســهم  مليــون   9.17 المتداولــة 
مليــون   2.35 قدرهــا  إجماليــة  بقيـــمة 
دينار، تم تنفيذها من خال 115 صفقة.
بورصــة  فــي  المســتثمرون  وتــداول 
البحرين 9.15 مليون سهم بقيمة قدرها 
مــن  تنفيذهــا  تــم  دينــار  مليــون   2.33
خــال 114 صفقــة، وركــز المســتثمرون 
البنــوك  قطــاع  أســهم  علــى  تعاماتهــم 
أســهمه  قيمــة  بلغــت  والتــي  التجاريــة، 
مــا  أي  دينــار،  1.65مليــون  المتداولــة 
نســبته 70.06 % مــن القيمــة اإلجماليــة 
لألوراق المالية المتداولة وبكمية قدرها 
5.16 مليون سهم، تم تنفيذها من خال 

35 صفقة.
جــاء البنــك األهلــي المتحــد في الـمركـــز 
األول، إذ بلغــت قيـــمة أســهمه المتداولة 
1.61 مليــون دينار، أي ما نســبته 68.42 
% مــن إجـمـالـــي قيمــة األوراق الماليــة 

المتداولة.
أما المركـــز الـثـــاني، فكان لشركة )بتلكو( 
ألــف ديـنـــار، أي   179.42 بقيمــة قدرهــا 
مــا نســبته 7.64 % مــن إجمالـــي قيمــة 

األوراق المالية المتداولة.
الوطنيــة  البحريــن  شــركة  جــاءت  ثــم 
ألــف   166.00 قدرهــا  بقيمــة  القابضــة 
دينار، أي ما نسبته 7.07 % من إجمالي 

قيمة األوراق المالية المتداولة.

“البورصة” تربح 2.3 نقطة

أصــدر وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة، زايــد الزيانــي، قــرار رقم )54( لســنة 
2019 بشــأن اشــتراطات ومعايير الترخيص بمزاولة نشــاط المطاعم المخصصة 
للخدمات الســياحية، وعلى الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســياحة والمعارض 
تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار، ويعمــل به مــن اليوم التالي لتاريخ نشــره فــي الجريدة 

الرسمية التي تم إصدارها في 13 يونيو 2019.

 وقــّرر الوزيــر فــي المــادة األولــى مــن القــرار 
أن تســري أحــكام هــذا القــرار علــى المطاعــم 
المخصصــة للخدمــات الســياحية المســتقلة 
علــى  االطــاع  بعــد  وذلــك  الفنــادق،  عــن 
المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1986 بشأن 

تنظيم الســياحة، وتعدياتــه، وعلى القانون 
وتنظيــم  بإنشــاء   2006 لســنة   )62( رقــم 
هيئــة البحرين للســياحة والمعارض، المعدل 
 ،2015 لســنة   )31( رقــم  بقانــون  بالمرســوم 
بشــأن   1989 لســنة   )2( رقــم  القــرار  وعلــى 

شــروط وإجراءات منــح التراخيص لمزاولة 
وتجديدهــا،  الســياحية  الخدمــات  أعمــال 
المعــدل بالقرار رقم )37( لســنة 2015، وعلى 
القــرار رقــم )1( لســنة 2014 بشــأن تصنيــف 
الســياحية  المرافــق  تراخيــص  وتنظيــم 
المخصصــة لخدمــة المأكوالت والمشــروبات 
بالفنــادق، وعلــى القــرار رقم )1( لســنة 2018 
تراخيــص  وتجديــد  منــح  رســوم  بشــأن 
الخدمــات الســياحية، وعلى القــرار رقم )34( 
نشــاط  مزاولــة  تنظيــم  بشــأن   2019 لســنة 

المطاعم المخصصة للخدمات السياحية.

للترخيــص  اشــترط  الثانيــة  المــادة  وفــي   
المخصصــة  المطاعــم  نشــاط  بمزاولــة 
للخدمــات الســياحية أن تكــون المطاعم في 
مبــان مســتقلة بذاتهــا وبعــد موافقــة هيئــة 
والحصــول  والمعــارض،  للســياحة  البحريــن 
وخاصــة  المعنيــة  الجهــات  موافقــات  علــى 
الموقــع لممارســة نشــاط المطاعــم  ماءمــة 
المخصصــة للخدمــات الســياحية، وااللتــزام 
بالمواصفــات والمعاييــر واالشــتراطات التي 
بهيئــة  والخدمــات  المرافــق  إدارة  تحددهــا 
وااللتــزام  والمعــارض،  للســياحة  البحريــن 

بشــروط الترخيص وعدم استغال المطاعم 
في أي نشاط آخر غير المرخص به.

“التجارة”: مزاولة المطاعم السياحية تتطلب مباني مستقلة

وقعت طيران الخليج أمس اتفاقية رعاية مع شؤون الطيران المدني بوزارة المواصالت 
واالتصاالت لتصبح مجدًدا الناقل الرســمي لمعرض البحرين الدولي للطيران في نســختيه 
السادسة والسابعة في العامين 2020 و2022، وذلك في حفل على هامش معرض باريس 
الدولــي للطيــران فــي لــو بورجيــه بالعاصمــة الفرنســية باريس، بحضــور وزيــر المواصالت 
واالتصــاالت، نائــب رئيــس اللجنــة العليــا المنظمة لمعــرض البحرين الدولــي للطيران كمال 

أحمد و الرئيس التنفيذي لطيران الخليج كريشمير كوتشكو. 

“إن  واالتصــاالت  المواصــات  وزيــر  وقــال   
 2020 للطيــران  الدولــي  البحريــن  معــرض 
انطاقتــه  منــذ  النجــاح  مــن  بعقــد  يحتفــل 

األولــى فــي العــام 2010؛ ويســرنا للغايــة أن 
تكــون طيــران الخليــج هــي الناقــل الرســمي 
عوامــل  وإحــدى  المعــرض  نســخ  لجميــع 
اإلســهام فــي نجــاح المعــرض ونحــن نتطلــع 
إلــى مواصلــة هــذا النجــاح مــن خــال تعزيز 
شــراكتنا مــع طيــران الخليــج وذلك بإشــراك 
وحضــور قــادة صناعة الطيــران العالمية إلى 
البحريــن”.  مــن جهتــه، قــال كوتشــكو “نحــن 
الناقــل  بلقــب  باالحتفــاظ  ا  جــدًّ فخــورون 
الرســمي لمعــرض البحريــن الدولــي للطيران 

منذ تدشــينه حيث إن المعرض يمثل منصة 
رائعــة للترويــج للبحريــن ولناقلتنــا الوطنية، 
للتواصــل مــع  ويعتبــر منصــة دوليــة رائعــة 
الاعبيــن الرئيســيين فــي هــذا المجــال. لقــد 
كنا الناقل الرســمي منذ البداية ويشــرفنا أن 
نواصــل هذه العاقة مع أصدقائنا في وزارة 

المواصــات واالتصــاالت. لقــد شــهد معرض 
مهمــة  لحظــات  للطيــران  الدولــي  البحريــن 
لطيــران الخليــج حيــث أعلنــا عــن طلبيــات 
أســطولنا الجديــد في عــام 2016 وتم عرض 
طائرتــي بوينــغ 787-9 دريماينــر وإيرباص 

320 نيو الجديدة في معرض 2018”.

لو بورجيه - طيران الخليج

ـ “البحرين للطيران” ميا ل “طيران الخليج” ناقال رس

البالد المحرر االقتصادي
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زايد الزياني

مشترطة عدم 
استغاللها في 

أي نشاط آخر غير 
المرخص به

تداول 9.17 
مليون سهم 
وسند بـ 2.4 

مليون دينار

دبي - رويترز

قــال بنــك أبوظبــي األول، أكبــر مصــرف فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أمــس 
األربعــاء إنــه ســيغلق فرعــه الوحيــد في قطر، وعــزا ذلك إلــى إجــراءات تنظيمية 

اتخذتها الدوحة بحق البنك.     

وتأتــي الخطــوة بعدما ذكــرت هيئة تنظيم 
مركز قطر للمال في وقت سابق هذا الشهر 

أنها فرضت مزيدا من القيود على البنك.
أي  مزاولــة  البنــك  علــى  الهيئــة  وحظــرت 
أعمال جديدة لعماء فرعه الذي يتخذ من 

مركز قطر للمال مقرا له.
إغــاق  قــرار  أن  بيــان  فــي  البنــك  وذكــر 
اإلجــراءات  مــن  ”أشــهر  بعــد  جــاء  الفــرع 
الباطلــة التــي اتخذتهــا هيئــة تنظيــم مركز 
قطــر للمــال، والتــي جعلــت من المســتحيل 
مواصلــة أعمــال بنــك أبوظبــي األول فــي 
األول  أبوظبــي  بنــك  ”بــذل  وتابــع  قطــر“. 
الكثيــر من المســاعي الحميــدة للتعامل مع 
هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال لحــل هذه 
المســألة“، مضيفــا أنــه بــدا واضحــا أنــه ال 
يمكن التوصل إلى حل، وبناء على ذلك لم 

يبــق خيار ســوى اتخاذ قــرار بإغاق الفرع 
في مركز قطر للمال.

وأكــد البنك أن اإلجــراءات لن يكون لها أي 
تأثيــر يتعــدى أعمــال فــرع البنك فــي قطر، 
التــي شــكلت أقل مــن 0.03 % مــن صافي 
 .2018 للعــام  األول  أبوظبــي  بنــك  أربــاح 
وأضــاف ”ال يتوقــع أن يكــون إلغــاق فــرع 
مركــز قطــر للمــال أي أثــر مــادي علــى أداء 
فــي  المجموعــة  أعمــال  إســتراتيجية  أو 

المستقبل“.

“أبوظبي األول” ينهي أعماله بقطر

عقب توقيع االتفاقية

في نسختيه 
السادسة والسابعة 

للعامين 2020 
و2022

الدوحة فرضت 
قيودا بحق البنك

علي الفردان
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بدأت هيئة تنظيم االتصاالت بقياس مستوى االنبعاثات الناتجة عن محطات االتصاالت الالسلكية للهاتف المحمول لمشغلي االتصاالت الذين أطلقوا 
بنجــاح خدمــات الجيــل الخامــس فــي البحرين. ويأتي ذلك تماشــًيا مع ضمان امتثال مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلة لشــروط التراخيص المتعلقة 
بســالمة انبعاثــات التــرددات الراديويــة على النحو المنصوص عليه في القرار رقــم )4( لعام 2009 للهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة 

البرية في المملكة.

الطيف  إدارة  في  متخصصة  معدات  وباستخدام   
تم  التي  القياسات  مقارنة  تتم  الهيئة،  في  الترددي 
الدولية  اللجنة  وضعتها  التي  بالتوجيهات  جمعها 
ICNIRP على  المؤينة  اإلشعاعات غير  للحماية من 
بحيث  أعـــاه.  الــمــذكــور  الــقــرار  فــي  المفصل  النحو 
للحماية توصياتها وإرشاداتها  الدولية  اللجنة  تقدم 
ونتائجها البحثية إلى منظمة الصحة العالمية، والتي 
بدورها تعتمد هذه التوصيات والتوجيهات كأساس 
المتعلقة  واإلشـــعـــارات  التنظيمية  الصحة  لــلــوائــح 
بالحماية من شدة إشعاع المجال الكهرومغناطيسي.

والعمليات  التقنية  الـــشـــؤون  إدارة  مــديــر  وقـــال   
ــه وفــًقــا  ــ بــالــهــيــئــة، مــحــمــد بـــن عــبــدهللا الــنــعــيــمــي “إن
للشروط المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة 
من قبل هيئة تنظيم االتصاالت في البحرين، يتعين 

االنبعاثات  أن  مــن  التأكد  االتــصــاالت  مشغلي  على 
ــراديــويــة تــقــع ضمن  الــنــاتــجــة عــن كــل الــواجــهــات ال
ألية  االمتثال  عليهم  يتعين  كما   .ICNIRP حــدود 
تحددها  التي  اإلشــعــاع  النبعاث  مستقبلية  معايير 
تبنيها  أو  اعتمادها  تم  أو  للحماية،  الدولية  اللجنة 
من قبل البحرين”.  تجدر اإلشارة إلى أن الترددات 
نفس  هــي  الــخــامــس  الجيل  لشبكات  المستخدمة 
الوايماكس  لخدمات  سابًقا  المستخدمة  الــتــرددات 
تــم تقديمها  والــتــي  الــرابــع  الجيل  وبــعــض خــدمــات 
 2013 و   2007 عامي  منذ  البحرين  في  وتشغيلها 
الماضية،  األربعة  األعوام  مدار  التوالي. وعلى  على 
قامت هيئة تنظيم االتصاالت بقياس أكثر من 4500 
موقع بما في ذلك المواقع التي تم تزويدها بتقنية 
الجيل الخامس والتي لم يتجاوز أي منها حدود و 

معايير اإلشعاع الخاصة بـ ICNIRP. عاوة على ذلك، 
على  مؤخًرا  أجريت  التي  القياسات  نتائج  أظهرت 
الخامس  الجيل  بتقنية  تزويدها  تم  التي  المواقع 
 % 1 أقل من  كانت  المرصودة  القصوى  القيمة  بأن 
كما هو موضح في  به  المسموح  األقصى  الحد  من 
البحرين  زار  ذلك،  ICNIRP.  عاوة على  إرشــادات 
العالمية،  الصحة  منظمة  من  وفد   ،2019 يناير  في 
بها  تــقــوم  الــتــي  القياسات  نتائج  على  اطــلــع  حيث 
الهيئة بما في ذلك نتائج الوايمكس وبعض خدمات 
الجيل الرابع )والتي تستخدم حالًيا لشبكات الجيل 
الخامس(. وتم تقديم تقرير الوفد إلى جلسة مجلس 
التقرير  ذلك  أظهر  2019 حيث  فبراير  ــوزراء في  ال
بأن مستوى اإلشارات الصادرة عن أبراج االتصاالت 

ا. أقل بكثير من الحد األقصى المسموح به عالميًّ

ضاحية السيف - تنظيم االتصاالت

“االتصاالت”: إشعاعات الجيل الخامس بالبحرين ال تتعدى 1 %
للحماية الـــدولـــيـــة  لــلــجــنــة  ــا  ــًقـ وفـ بـــه  ــوح  ــم ــس ــم ال األقـــصـــى  الــحــد  مـــن  ــل  ــ أق

“السياحة” تطلق جولتها الترويجية بالمملكة المتحدة
القطاع تــطــويــر  لــدعــم  بــلــدكــم”  “بــلــدنــا  الهيئة  إستراتيجية  وفـــق 

دشنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض جولتها 
مدينة  مــن  الــمــتــحــدة  المملكة  فــي  الــتــرويــجــيــة 
وتشمل  الـــجـــاري،  يــونــيــو   17 بــتــاريــخ  مانشستر 
إلى  الترويجية  الجولة  وتهدف  لندن.  العاصمة 
والسياحة  السفر  مكاتب  مــع  الــعــاقــات  توطيد 
في المملكة المتحدة والتعريف بالبحرين كإحدى 
ما  اســتــعــراض  عبر  الــرائــدة  السياحية  الــوجــهــات 
دعــم  سبيل  فــي  ــك  وذلـ لـــلـــزوار،  المملكة  تــقــدمــه 
وفق  المحلي  السياحي  الــقــطــاع  تطوير  جــهــود 
على  القائمة  بلدكم”  “بلدنا  الهيئة  إستراتيجية 
أربعة أعمدة أساسية، وهي: نشر الوعي، وتعزيز 
الــوصــول،  وســهــولــة  للمملكة،  الــجــاذبــة  الــعــوامــل 
ــوفــد الــتــرويــجــي  واإلقـــامـــة. وكــــان عــلــى رأس ال
الناقلة  الــهــيــئــة، ومــمــثــلــون عــن  ــون مــن  مــســؤول
الوطنية طيران الخليج، وكذلك رافقهم عدد من 
ممثلي الفنادق ووكاء السفر. وحظي الوفد الزائر 
وشركات  سفر  وكــاالت  من  ممثلين  لقاء  بفرصة 
الرحات السياحية في بريطانيا. كما قاموا بعقد 

السياحية  المقومات  جميع  ومناقشة  اجتماعات 
ــل زيــــادة حجم  الــمــمــيــزة فــي الــبــحــريــن؛ مــن أجـ
البحرين.  ــى  إل ــوافــدة  ال السياحية  المجموعات 
السياحي  والترويج  التسويق  إدارة  مدير  وقــال 
ــت الــجــولــة  ــدفـ ــان “هـ ــخـ ــدى الــهــيــئــة يـــوســـف الـ ــ ل
الشركات  مــع  الــعــاقــات  تقوية  إلــى  الترويجية 

البحرين  الرائدة في بريطانيا وترويج  السياحية 
وإبـــراز  التركيز  عبر  للعائات  سياحية  كوجهة 
أتاحت  وقــد  األعــمــار.  لجميع  المميزة  مقوماتها 
الجولة فرصة سانحة للترويج بمشاريع وأنشطة 
استقطاب  أجل  من  الجديدة؛  السياحية  المملكة 
الرائدة  العالمية  التجارية  العامات  أبرز  عدد من 

في قطاع الضيافة والتجزئة والترفيه”.
وأضاف “نعمل بشكل وثيق مع المكتب التمثيلي 
المملكة  في  والمعارض  للسياحة  البحرين  لهيئة 
القادمين  ــزوار  الـ أعـــداد  زيـــادة  بغرض  المتحدة؛ 
على  بـــارزة  كوجهة  مكانتها  وترسيخ  للبحرين، 

خريطة السياحة العالمية”.

خالل تدشين الحملة الترويجية للبحرين في بريطانيا

المنامة - البحرين للسياحة والمعارض

ــرون  ــافــ ــســ ــمــ ــ ــيـــع ال يـــســـتـــطـ
من  إيطاليا  إلــى  المتجهون 
الــحــصــول على  ــبــحــريــن،  ال
المعلومات األكثر أهمية عن 
اإليطالي  المركز  إيطاليا من 
الذي  السياحية  للمعلومات 
المنامة،   في  حديًثا  افتتح 
بطلب  التقدم  إلى  باإلضافة 
ــلـــى تـــأشـــيـــرة  لـــلـــحـــصـــول عـ
إيــطــالــيــة فــي مــركــز تقديم 
“في  فــي  التأشيرة   طلبات 

إف إس غلوبال”.
وأطــلــقــت شــركــة  “فـــي إف 

دومينيكو  االفتتاح  حفل  حضر  حيث  إيطاليا،  إلى  الصغير  السفر  دليل  غلوبال  إس” 
بياتو، سفير إيطاليا لدى البحرين، بتاريخ 16 يونيو 2019. تهدف في إف إس غلوبال 
والسفارة اإليطالية في البحرين عبر إطاق المركز اإليطالي للمعلومات السياحية ودليل 
السفر الصغير إلى إيطاليا، إلى تزويد المهتمين بالسفر إلى إيطاليا بمعلومات مباشرة عن 
إجراءات الحصول على التأشيرة ونصائح السفر.   وقال سفير إيطاليا لدى البحرين، 
للمعلومات السياحية في  المركز اإليطالي  السفير دومينيكو بياتو “يسرني أن افتتح 
البحرين. مع إطاق هذا المركز ودليل السفر الصغير إلى إيطاليا، نأمل أن يحصل طالبو 
على  نحن  موثوق.  مصدر  من  المناسب  الوقت  في  سياحية  معلومات  على  التأشيرة 
الذين  والمقيمين  البحرينيين  المواطنين  عدد  زيــادة  في  سيساعد  المركز  أن  من  ثقة 

سيختارون السفر إلى إيطاليا كوجهة للسياحة واألعمال”.

افتتاح “اإليطالي للمعلومات السياحية”

اســتقبل محافظ مصرف البحرين المركزي، رشــيد المعراج، عدًدا من موظفي مصرف الســالم بمناســبة مشــاركتهم في برنامج بناء القدرات التنفيذية 
الذي ينظمه مصرف الســالم بالتعاون مع معهد البحرين للدراســات المصرفية والمالية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الســالم، رفيق نايض 

ومدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، أحمد الشيخ وكبار المسئولين من المصرف المركزي ومصرف السالم.

 يهدف البرنامج لتأهيل موظفي مصرف السام 
ذوي الكفاءة العالية لتولي مناصب قيادية لدى 

المصرف، وذلك على مدى عام واحد. 
 وأعرب المعراج عن شكره لمصرف السام على 
الكفاءات  وتطوير  لتنمية  الهامة  المبادرة  هــذه 
في  الــقــيــاديــة  للمناصب  وإعـــدادهـــم  البحرينية 
كل  بذلتها  التي  الجهود  على  وأثنى  المستقبل، 

الــجــهــات فــي مــصــرف الــســام ومــعــهــد البحرين 
في  والمشاركين  والمالية  المصرفية  للدراسات 
البرنامج من موظفي مصرف السام في سبيل 
منه،  القصوى  واالستفادة  البرنامج  هذا  إنجاح 
مجدًدا دعم المصرف المركزي لكل الجهود التي 
وتأهيليهم  البحرينيين  الموظفين  تطوير  تدعم 
للمناصب القيادية في القطاع المالي وخاصة مع 

التطورات السريعة التي يشهدها هذا القطاع. 
ومـــن الــمــقــّرر أن يــســافــر الــمــشــاركــون إلـــى لندن 
ــيـــر من  األســـبـــوع الــمــقــبــل لــتــنــفــيــذ الـــجـــزء األخـ
الــبــرنــامــج، والـــــذي يــتــضــمــن زيــــــارات مــيــدانــيــة 

ومحاضرات في كلية كاس لألعمال. 
ــال رفــيــق نــايــض “يــتــســم اقــتــصــاد البحرين   وقـ
بقاعدة  ويحظى  والمتجددة،  الــواعــدة  بالفرص 

صلبة تتميز بتنوعها، حيث يقوم قطاع الخدمات 
ــار  ــ ــــدور مــهــم فــي دعـــم الــنــمــو واالزدهـ الــمــالــيــة ب
المستقبلي للمملكة. من خال الرقمنة المتسارعة 
أهمية  ندرك  األعمال،  تدعم جميع جوانب  التي 

سيكونون  الذين  المستقبل  قــادة  مهارات  صقل 
قادرين على مواجهة هذه التحديات بثقة. نعمل 
على تأهيل نخبة من الكوادر البحرينية الواعدة 

وتهيئتهم لتولي مناصب قيادية”.

“السالم” ُيعد موظفيه لتولي مناصب قيادية
المنامة - المصرف المركزي

المعراج ملتقًيا مترشحي برنامج بناء القدرات التنفيذية

هالة معروف... شــابة طموحة تســعى لمســاعدة األســر المنتجة عن طريق بيع وتســويق منتجاتهم المنزلية في متجرها “ســبتمبر كافيه September Cafe”. وتقول 
معرف “قررت وشريكتي فتح محل يستوعب عدد كبير من منتجات األسر المتنوعة بطريقه مهنية ومبدعة بأجر رمزي؛ ألن نجاحهم هو نجاح للمحل بحيث يستطيع 
الزبون أن يتســوق من مكان واحد بمعظم احتياجاته من خالل أكثر من 22 أســرة منتجة عارضة، وهذا المكان مرخص ومراقب من جانب الدولة مما يزيد من ثقة 

المستهلك بالمنتج ويوفر له الكثير من الوقت والجهد”. “البالد” التقت معروف، وفيما يلي نص اللقاء:

هل لِك أن تحدثينا عن طبيعة عملك، ومتى  «
أطلقته؟

تم افتتاح المحل منذ ثاثة أشهر بعد فتره طويلة من 
التخطيط والتجهيز. يتكون نشاط المحل من جزأين: 
األول عبارة عن كوفي شوب يقدم المشروبات الباردة 
والساخنة واألطعمة الخفيفة، والثاني مساعدة األسر 
المنتجة عن طريق بيع والترويج لمنتجاتهم المنزلية 
وسائل  طريق  عن  للدعاية  مبتكرة  طرق  باستخدام 
من  الكثير  هــنــاك  أن  الحظنا  االجــتــمــاعــي.  الــتــواصــل 
ضعف  تعاني  ولكن  عالية،  بإمكانات  المنتجة  األســر 
التسويق وتنوع المنتجات. وبسبب التكاليف العالية 
على  العتماده  نجاحه  عــدم  واحتمالية  محل  لفتح 
صنف أو صنفين من األطعمة. قررت وشريكتي وهي 
عــددا  يستوعب  محا  نفتح  أن  المنتجة  األســر  مــن 
مهنية  بطريقه  المتنوعة  األســر  منتجات  مــن  كبيرا 

للمحل  نجاح  هو  نجاحهم  ألن  رمــزي؛  بأجر  ومبدعة 
واحد  مكان  من  يتسوق  أن  الزبون  يستطيع  بحيث 
معظم احتياجاته من خال أكثر من 22 أسرة منتجة.

هل استفدِت من تجربة الجيل السابق في إدارة  «
األعمال؟

لــطــالــمــا كــنــت مــن مــتــابــعــي نــشــاطــات رواد األعــمــال 
الــســابــقــيــن فــي الــبــحــريــن وخــارجــهــا مــمــا أثـــر بشكل 
تطبيق  طريق  عن  المحل  فكرة  بلورة  على  إيجابي 
مــفــاتــيــح نــجــاح أنــشــطــتــهــم عــلــى مــشــروعــي وجعله 
االبتعاد  وبالمقابل  المحلي.  مجتمعنا  مــع  يتناسب 
التميز  لمسات  إضفاء  دون  من  المشاريع  نسخ  عن 
مميزة  ديــكــورات  خـــال   مــن  والمنافسة  والــحــداثــة 
من  وكــان  تقليدية،  غير  وأطعمة  مشروبات  وقائمة 
والوصول  أسهل  لخدمة  المحل  موقع  اختيار  المهم 

ألكبر نسبة من المجتمع.

كيف تديرين عملِك الخاص، هل تتواجدين  «
باستمرار أم تضع الخطط والبرنامج للعاملين 

لديِك، ما أسلوبِك في اإلدارة، وكيف يتم تطويره؟
بعد االفتتاح، قمت بوضع إستراتيجيه إلدارة المحل 
لابتعاد عن التقليد والتماشي مع متطلبات العمل من 
لإلبداع  مساحة  وإعطائهم  الموظفين  إدمــاج  خــال 
هو  وكما  لابتكار.  وبيئة خصبة  إيجابية  روح  ونشر 
معلوم، مع التقدم بالمشروع تظهر العديد من المعوقات 
التي تتطلب مهارة بمعالجتها، وأحياًنا تتطلب تغيرا 
من أسلوب اإلدارة. أيًضا من خال استخدام البرامج 
الحديثة؛ لتسهيل التعامل مع قواعد البيانات ووضع 
نسبة الخطأ بخانة العدم والتركيز على تسهيل إدماج 
األسر المنتجة لتطوير منتجاتهم بناًء على ردود فعل 

التواصل  وسائل  استخدام  إن  واقتراحاتهم.  الزبائن 
والخدمات  للمنتجات  للترويج  وإدارتها  االجتماعي 
النجاح. كل هذا يتم تحت  يعتبر من أهم أساسيات 

إشرافي المباشر.

هل تفكرين بتطوير وتوسيع أعمالِك؟ «
القطاع  هذا  في  السريع  والتطور  المنافسة  ظل  في 
والــطــمــوح الـــامـــحـــدود ســيــصــبــح مـــن الــضــروريــات 
فروع  واستحداث  المشروع  حــدود  وتوسيع  تطوير 
المنتجة  األســر  إلى  الوصول  لتسهيل  أخــرى  بمناطق 
فـــي تــلــك الــمــنــاطــق بــالــمــســتــقــبــل مــمــا يــســاهــم بنقل 
مستوى المشاريع من صغيرة إلى متوسطة وبالمقابل 
العمل  للمواطنين وتحريك سوق  استحداث وظائف 

مما ينعكس إيجابا على االقتصاد المحلي.

رأي ورؤيـة
إعداد: أمل الحامد

الترويج لمنتجاتها 
باستخدام طرق 
مبتكرة للدعاية

هالة معروف: “سبتمبر كافيه” لدعم األسر المنتجة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 -78275( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه 

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: زينب سعد محمد حسين

االسم التجاري الحالي: بوابة المالكية لاللكترونيات

االسم التجاري الجديد : بوابة المالكية للمالبس الجاهزة 

قيد رقم: 46719-6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )70969( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
 لشركة النور للسمسرة ذ.م.م

القيد: 1-119741 

 تاريخ: 13/6/2019

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 

إليها الس���ادة اصحاب شركة النور للسمسرة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 

رقم 119741-1، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة النور للسمسرة 

ذ.م.م الى شركة بابصيل العقارية ذ.م.م 

فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

الخميس 20 يونيو 2019 - 17 شوال 1440 - العدد 123901
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الـمتاح

تـم البيع

الـمحجوز
104 28

33

 موقع
ممتاز

 سـعـر
ممتاز

مساحة
ممتازة 

 خدمات
متوفرة

مداخل
مباشرة

0102030405

1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967 

15358.120 77,092 

16468.320 100,816 

17300.219 61,396 

18300.319 61,416 

21300.219 61,396 

22300.319 61,416 

23300.219 61,396 

24300.319 61,416 

25300.219 61,396 

27300.219 61,396 

28300.319 61,416 

30300.319 61,416 

34403.320 86,822 

35360.520 77,608 

46300.319 61,416 

50300.319 61,416 

52300.319 61,416 

5336020 77,501 

5430620 65,876 

55309.419 63,277 

56309.519 63,298 

57309.419 63,277 

58309.419 63,277 

59309.519 63,298 

60309.419 63,277 

61309.419 63,277 

62309.519 63,298 

63309.419 63,277 

64309.419 63,277 

65309.419 63,277 

66309.519 63,298 

67309.419 63,277 

68309.419 63,277 

70478.920 103,098 

71429.520 92,463 

72300.319 61,416 

75300.319 61,416 

76300.319 61,416 

77300.319 61,416 

78300.319 61,416 

79300.319 61,416 

80300.319 61,416 

81300.319 61,416 

82300.219 61,396 

83300.319 61,416 

84365.720 78,728 

85315.620 67,942 

8631919 65,241 

8731919 65,241 

8831919 65,241 

8931919 65,241 

9031919 65,241 

9131919 65,241 

9231919 65,241 

9331919 65,241 

9431919 65,241 

9531919 65,241 

9631919 65,241 

97409.920 88,243 

98593.520 127,769 

9938019 77,716 

10038019 77,716 

10138019 77,716 

10238019 77,716 

103300.219 61,396 

104300.219 61,396 

105300.219 61,396 

106300.219 61,396 

107300.219 61,396 

108300.219 61,396 

109368.920 79,417 

11036320 78,147 

112300.219 61,396 

113300.219 61,396 

114300.219 61,396 

115300.219 61,396 

116302.419 61,846 

117403.219 82,461 

118333.919 68,288 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

12154719 111,870 

122384.919 78,718 

12345420 97,737 

124362.720 78,082 

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

129505.620 108,846 

130515.220 110,912 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

13430419 62,173 

135366.620 78,922 

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

150300.119 61,375 

152300.119 61,375 

153300.319 61,416 

154300.219 61,396 

155300.319 61,416 

156300.119 61,375 

158300.119 61,375 

159300.319 61,416 

160300.219 61,396 

161300.319 61,416 

162300.119 61,375 

164300.119 61,375 

166300.219 61,396 

167300.319 61,416 

168300.119 61,375 

170418.320 90,052 

171356.620 76,769 

172402.520 86,650 

173361.720 77,867 

175300.319 61,416 

17633819 69,126 

177300.319 61,416 

17837520 80,730 

17943620 93,862 

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

13 الخميس 20 يونيو 2019 - 17 شوال 1440 - العدد 3901



international
@albiladpress.com

تجّدد االشتباكات بطريق 
المطار في طرابلس

تجددت االشتباكات في طرابلس بطريق 
المطار بين الجيش الوطني الليبي وكتائب 
الوفاق، قام خاللها الجيش الوطني بغارات 
جوية على تمركزات للوفاق جنوب المطار 

العالمي. وكانت شعبة اإلعالم التابعة للجيش 
الليبي قد نشرت، لقطاٍت توضح استهداف 

مقاتالت الجيش لمواقع الكتائب التابعة 
لحكومة الوفاق في طرابلس. يأتي ذلك فيما 

اجتمعت في القاهرة، االثنين، قوى وطنية 
ليبية بهدف دعم جهود الجيش الوطني الليبي 

في محاربة اإلرهاب والتطرف والميليشيات. 
وصّوت مجلس األمن الدولي باإلجماع على 

تمديد حظر األسلحة في ليبيا، االثنين. وفي 
هذا السياق، مّدد المجلس قرار تفتيش السفن 

في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا.

طهران تستبعد الحرب وتنسحب من بعض التزامات االتفاق النووي

البحرية األميركية تؤكد ضلوع إيران بهجوم الناقلتين

عرضت البحرية األميركية، أمس األربعاء، شــظايا لغم الصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان، األســبوع الماضي، 
وقالــت إن األلغــام المســتخدمة تحمــل “تشــابها صارخــا” مع ألغام إيرانية. وقال الكوماندر شــون كيــدو بالبحرية األميركية، في لقاء مــع صحافيين في الفجيرة في 
شرق اإلمارات العربية المتحدة، إن “اللغم الالصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على المأل بالفعل 

في عروض عسكرية إيرانية”.

وأضاف “التقييم هو أن الهجوم على الناقلة 
اليابانيــة كوكوكا كوريغــوس، والضرر الذي 
ألحــق بهــا، كان نتيجــة ألغــام بحرية زرعت 

على الغالف الخارجي للسفينة”.
الــذي  اللغــم  أن  األميركــي  الضابــط  وأكــد 
انفجــر “كان فــوق المياه، وال يبــدو أن النية 
كانت إغراق الســفينة”، مشــيرا إلى لغم آخر 
ثبــت علــى هيكلهــا الخارجــي، وقــد أزالتــه 
قــوة إيرانيــة كانــت علــى زورق ســريع قبل 
انفجــاره. وهي مقولة ســبق لألميركيين أن 

أشاروا إليها.

بناء قضية جنائية

مــع  “يجــرى  وأوضــح أن تحقيقــا مشــتركا 
علــى  الهجــوم  بشــأن  اإلقليمييــن  شــركائنا 

ناقلتي النفط في خليج عمان”.
كمــا قــال أن فريــق التحقيــق فــي الهجــوم 
علــى ناقلة النفط اليابانية في خليج عمان، 
تمكــن مــن جمــع بصمــات ألصابــع واليد من 
علــى هيــكل الناقلــة، تســمح ببنــاء “قضيــة 

جنائية” ضد “المسؤولين” عن الهجوم.
وتابع الضابط في القيادة الوســطى للقوات 
البحريــة األميركية، قائال: “جمعنا معلومات 
يمكــن  اللحظــة،  هــذه  حتــى  بيومتريــة 
اســتخدامها لبنــاء قضيــة جنائية لمحاســبة 

األفراد المسؤولين” عن الهجوم.
وأخــرى  اليابانيــة  النفــط  ناقلــة  وتعرضــت 
لهجوميــن  الماضــي،  الخميــس  نرويجيــة، 
هرمــز،  قــرب مضيــق  تبحــران  كانتــا  فيمــا 
الممــر االســتراتيجي الــذي يعبــر منــه يوميا 
نحو ثلث إمــدادات النفط العالمية المنقولة 

بحرا.

ال سبب لنشوب حرب

قــال األميــن العــام للمجلــس األعلــى لألمــن 
القومــي علي شــمخاني، أمــس األربعاء، إنه 
“لــن تكــون هنــاك أي مواجهة عســكرية بين 
إيــران والواليــات المتحــدة”، وفقمــا نقلــت 

وكالة إيران لألنباء.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة عسكرية 
بيــن طهــران وواشــنطن، منــذ الهجــوم على 
ناقلتــي نفــط بالقــرب مــن الخليج األســبوع 

الماضي.
وقــال شــمخاني: “لــن تكــون هنــاك مواجهة 
ال  حيــث  وأميــركا  إيــران  بيــن  عســكرية 
يوجد ســبب لنشوب حرب. إلقاء االتهامات 
علــى دول أخــرى أصبــح أســلوبا شــائعا بين 
محاولتهــم  أثنــاء  األميركييــن  المســؤولين 

الضغط على دول أخرى”.

تقليص االتفاق النووي

قال الرئيس اإليراني حســن روحاني، أمس 
االلتزامــات  بعــض  تقليــص  إن  األربعــاء، 
“الحــد  يمثــل  النــووي  االتفــاق  بموجــب 
أن  يمكــن  التــي  اإلجــراءات  مــن  األدنــى” 
انســحاب  مــن  عــام  بعــد  طهــران  تتخذهــا 
وإعــادة  االتفــاق  مــن  المتحــدة  الواليــات 

فرضها عقوبات على إيران.

وأضــاف روحاني فــي كلمة بثهــا التلفزيون 
الرســمي أن إيران لن تتفاوض مع الواليات 

المتحدة تحت الضغط.
الذريــة  الوكالــة  باســم  المتحــدث  وكان 
طهــران  إن  كمالونــدي،  بهــروز  اإليرانيــة، 
إلــى  اليورانيــوم  تخصيــب  مــن  ســتزيد 
مستويات جديدة، “بناًء على حاجة البالد”، 
وفق ما نقلت وكالة “األسوشيتد برس” عن 

التلفزيون اإليراني.

واشنطن تريد اتفاقا شامال 

قــال المبعــوث األميركي إلى إيــران، برايان 
هــوك، أمــس، إن بــالده تريــد التوصــل إلــى 
اتفــاق شــامل مع إيران، موضحــا أن الهدف 
دفــع  هــو  المتحــدة  الواليــات  مــن ضغــوط 

طهران إلى تغيير سلوكها.
اســتماع  جلســة  خــالل  هــوك،  وذكــر 
بالكونغــرس، أن االتفــاق مــع إيــران يجــب 
أن يشــمل البرنامجيــن النووي والصاروخي 

ووقف دعمها لإلرهاب واالعتقال التعسفي.
العقوبــات  مفعــول  إلــى  إشــارة  وفــي 
المفروضــة علــى إيران، قال هــوك إن حزب 
هللا اللبنانــي وحركــة حمــاس الفلســطينية 
صــارا يتخــذان إجــراءات تقشــفية، بســبب 

تراجع الموارد اإليرانية.
إيــران  أن  األميركــي،  المبعــوث  وأضــاف 
فــرض  منــذ  العســكري  إنفاقهــا  خفضــت 
العقوبات األميركية، مشــيرا إلى أن االتفاق 
النــووي الــذي أبــرم مــع طهران ســنة 2015، 
جعلها تحصــل على الموارد الالزمة لتمويل 
أنشــطتها الخبيثــة وتدخالتهــا فــي منطقــة 

الشرق األوسط.
بيــن  ملحــوظ  نحــو  علــى  التوتــر  وتأجــج 
واشنطن وطهران، خالل األسابيع األخيرة، 
بتعزيــزات  المتحــدة  الواليــات  وبعثــت 
عســكرية مهمة إلى الشــرق األوســط بعدما 
وردت أنباء عن تحضير إيراني الســتهداف 

مصالح أميركية في المنطقة.

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

شظايا لغم الصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين

الجزائر ـ أ ف بباريس ـ أ ف بالخرطوم ـ وكاالت

جدد رئيس المجلس االنتقالي الســوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان 
“الدعوة لقوى الحرية والتغيير الستئناف التفاوض اليوم قبل الغد”.

وأعــرب عــن ترحيــب المجلــس “بالتفاوض 
مــع قــوى الحرية دون إقصاء ألي ســوداني 

في الحل الوطني”.
وأضــاف البرهــان: “ال نســتهدف أي إقصــاء 
ألحــد، ولكــن هنــاك تدخــالت أعاقــت ســير 
التفــاوض”. وقــال: “نريــد توفير االســتقرار 
فــي الفتــرة االنتقاليــة حتــى الوصــول إلــى 
انتخابــات بمراقبــة دولية”. وأشــار البرهان 
الشــعب  تواجــه  كبــرى  “تحديــات  إلــى 
االنتقالــي،  المجلــس  وليــس  الســوداني 

أمــن  بضيــاع  يرضــى  لــن  والجيــش 
البرهــان  وأقــر  الســودان”.  ووحــدة 
أثنــاء مخاطبــة العامليــن فــي المهن 

أمــس  والصحيــة،  الطبيــة 
األربعاء، “بــأن الكثير من 

الشــعب  مكتســبات 
كانــت  الســوداني 

تذهب لغير مستحقيها”.
وأكــد أن “القــوات المســلحة حينما انحازت 
لثورة الشعب لم يكن هدفها االستيالء على 
الســلطة”. وألمــح إلى أن “الفتــرة االنتقالية 
مــن  الفاســدين  محاســبة  مهــام  تتضمــن 
رمــوز النظام الســابق، ولكن هناك صعوبات 
وعراقيــل تواجهنا في ذلــك، وتحت أيدينا 
حاليــا الكثيــر مــن األصــول واألمــوال التي 
كانــت تخص الشــعب الســوداني، مــن بينها 

فندق قصر الصداقة”.
تجمــع  أعلــن  ســابق،  وقــت  وفــي 
المهنييــن الســودانيين عــن رفضه أن 
يكــون جزءا من أي تســوية “تلتف 
أو  الشــعب”،  طموحــات  علــى 
تكــون مقدمة إلعــادة إنتاج 
األزمــات التي ثار عليها 

السودانيون.

أكد القضاء الفرنسي قرار إحالة الرئيس السابق نيكوال ساركوزي المالحق خصوصًا 
بتهم “فســاد” لالشــتباه بممارســته ضغطًا علــى قاض كبير في محكمــة التمييز بهدف 
الحصــول علــى معلومــات ســرية فــي قضيــة ُكشــفت عبــر مكالمــات هاتفيــة، الــى 

المحاكمة، وفق ما أفادت مصادر متطابقة أمس األربعاء وكالة فرانس برس.

قابــل  غيــر  نهائيــًا  القــرار  هــذا  وأصبــح 
لالستئناف بعد أن رفضت محكمة التمييز 
الثالثاء االلتماسات األخيرة التي تقّدم بها 
الرئيس الفرنســي السابق ومحاميه تييري 
هرتــزوغ والقاضي الســابق جيلبير ازيبير، 
لتجّنــب محاكمة بتهم “فســاد” و”اســتغالل 
نفــوذ”. وُيفتــرض أن تبــدأ المحاكمة، وهي 

فــي  ســاركوزي،  إلــى  بالنســبة  األولــى 
باريس في األشهر المقبلة.

عهــد  فــي  األولــى  المــرة  وهــي 
فــي فرنســا  الخامســة  الجمهوريــة 

التــي ُيحاكم فيها رئيس ســابق 
هــو  وســاركوزي  فســاد.  بتهــم 
أواخــر  منــذ  متقاعــد  سياســي 
عام 2016. وُيشــتبه بأنه حاول 

الحصــول في مطلــع العام 2014 من خالل 
محاميه، على معلومات سرية من القاضي 
أزيبيــر متعلقة بالتحقيــق في قضية هبات 
بيتنكــور،  ليليــان  الميليارديــرة  قدمتهــا 
وريثــة مجموعــة مــواد التجميــل لوريــال، 
إلــى حــزب التجمــع من أجل حركة شــعبية 
منــح  مقابــل  الســابق(،  ســاركوزي  )حــزب 

القاضي منصبًا مرموقًا في موناكو.
ويعــود الكشــف عن هــذه القضية إلى 
الرئيــس  أجراهــا  هاتفيــة  مكالمــات 
الفرنســي الســابق ُكشــف عنهــا 
يتعلــق  آخــر  تحقيــق  فــي 
ليبــي  بتمويــل  باتهامــات 
عــام  االنتخابيــة  لحملتــه 

.2007

أحالــت النيابــة العامــة الجزائريــة ملفــات كل مــن الوزيــر األول الســابق، أحمــد 
أويحيــى، ووزيــر الســياحة الحالــي عبــد القــادر بــن مســعود، والوزير الســابق عبد 

الغني زعالن، وعدد من الوالة السابقين والحاليين إلى المحكمة العليا.

وتهدف الخطوة الستكمال إجراءات متابعة 
المعنييــن بخصــوص التحقيق الذي باشــرته 
القبطيــة القضائيــة فــي حــق رجــل األعمــال 
محيي الدين طحكوت، المودع رهن الحبس 
االحتياطــي. ويســتفيد المعنيــون مــن حــق 
االمتياز القضائي، وألجل ذلك أحالت النيابة 

العامة ملفاتهم إلى المحكمة العليا.
وفــي 13 يونيــو، أمــر قاضــي التحقيــق لــدى 
رئيــس  بإيــداع  بالجزائــر  العليــا  المحكمــة 
الوزراء الســابق أويحيــى، الحبس المؤقت، 

فــي  العليــا  المحكمــة  أمــام  بعــد مثولــه 
قضايــا فســاد، وفــق ما أعلــن التلفزيون 

التلفزيــون  وقــال  الحكومــي. 
التحقيــق  ســيتم  إنــه  الجزائــري 
الــذي رحــل عــن  مــع أويحيــى، 
فــي  وزاري  بتعديــل  الحكومــة 

مــارس، فــي قضايــا فســاد منهــا “منــح مزايا 
التفاصيــل.  مــن  مزيــد  قانونيــة”، دون  غيــر 
وبــدأ القضــاء الجزائــري منذ مايو اســتدعاء 
تشــغل  كانــت  وشــخصيات  أعمــال  رجــال 
مناصــب فــي أعلــى هــرم الســلطة، للتحقيــق 
معهم واالســتماع لشــهاداتهم، كما قرر إيداع 
بعــض منهــم الســجن، خاصــة مــن المقربيــن 
من الرئيس المســتقيل عبد العزيز بوتفليقة، 
وكذلك ممول حمالته االنتخابية علي حداد، 
ويواجــه هــؤالء تهمــًا تتعلــق باالســتفادة 
مــن امتيــازات وقــروض كبيــرة دون 
ضمانات، إلى جانب إجراء تحويالت 
وتهريــب  مشــبوهة  ماليــة 
أمــوال مــن العملــة الصعبــة 
نحــو الخــارج بطــرق غيــر 

قانونية.

الجزائر.. إحالة ملف أويحيى للمحكمة العلياإحالة ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فسادالسودان.. البرهان يدعو الستئناف التفاوض
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الهاي ـ أ ف ب

قــال الجيــش العراقي، أمــس األربعاء، 
المعلومــات  جمــع  علــى  يعكــف  إنــه 
االســتخبارية عــن الجهــات التــي تقف 
وراء إطــالق صواريــخ وقذائــف علــى 
مواقــع عســكرية ومدنيــة فــي البــالد، 

متوعدا هذه الجهات برد حازم.
وذكــر بيــان صــادر عــن خليــة اإلعــالم 
األمنــي لقيادة العمليات المشــتركة إنه 
جــرى تكليــف جميــع األجهــزة األمنيــة 
بجمــع المعلومات وتشــخيص الجهات 

التي تقف خلف إطالق هذه الصواريخ 
اإلجــراءات  األمنيــة  القــوات  “لتتخــذ 

الرادعة ضدها، أمنيا وقانونيا”.
المواقــع  مــن  عــدد  وتعــرض 
والعســكرية  المدنيــة  الحيويــة 
فــي بغــداد ومحافظــات عدة إلى 
هجمــات بالصواريخ والكاتيوشــا 
مــدار  علــى  الهــاون  وقذائــف 
أســبوع، فيمــا لــم تعلــن أي جهــة 

مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

فلبــرت  الهولنديــة  الشــرطة  قائــد  قــال 
وأوكرانــي  روس  ثالثــة  إن  باوليســين 
وجهت لهــم اتهامات بالقتل على خلفية 
إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية 
رقــم 17 فــي يوليــو 2014 والــذي أســفر 

عن مقتل 298 شخصا.
الــروس،  أســماء  باوليســن  وحــدد 
دوبينســكي  وســيرغي  غيركيــن  إيغــور 
ليونيــد  واألوكرانــي  بوالتــوف،  وأوليــغ 
خارشــينكو، كمشــتبه بهــم فــي إســقاط 

أن محاكمتهــم ســوف  الطائــرة، وأعلــن 
تبــدأ فــي مارس 2020. لكــن على الرغم 
مــن ذلك، فلــن يطلب المحققون تســليم 
الطائــرة  ركاب  كافــة  ولقــي  المتهميــن. 
مــن  رحلــة  خــالل  حتفهــم  وطاقمهــا 
يوليــو   17 فــي  لكوااللمبــور  أمســتردام 
2014، عندما ضرب صاروخ الطائرة من 
طــراز بوينــغ 777 في الجو، مــا أدى إلى 
تســاقط الحطــام والجثــث علــى حقــول 

دوار الشمس.

العراق يتوعد مطلقي الصواريخ “الغامضة”

اتهام 3 روس وأوكراني بإسقاط الماليزية

الرياض ـ واس بغداد ـ وكاالت

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس األربعاء، أن قواته تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة حوثية دون طيار، كانت في 
اتجاهها إلى السعودية.

)واس(،  الســعودية  األنبــاء  وكالــة  وحســب 
العقيــد  التحالــف  باســم  المتحــدث  صــرح 
المســيرة  الطائــرة  أن  المالكــي،  تركــي  الركــن 
تــم رصــد إطالقهــا مــن قبــل ميليشــيا الحوثي 
مــن محافظــة الحديــدة، وتــم اعتراضهــا فوق 
األجــواء بمحافظــة حجة قبــل دخولها للمجال 
الجوي للملكة. وأضاف: “الميليشيات الحوثية 
اإلرهابيــة مســتمرة بمخالفة اتفاق ســتوكهولم 
وخــرق وقف إطالق النــار بالحديدة، وتواصل 
النطــالق  مكانــا  الحديــدة  محافظــة  اتخــاذ 
األعمال العدائيــة والعمليات اإلرهابية بإطالق 
الصواريــخ البالســتية والطائــرات دون طيــار، 
المفخخــة  القــوارب  إطــالق هجمــات  وكذلــك 

والمسيرة عن بعد”.
واعتبــر المالكــي ذلــك “يمثــل تهديــدا حقيقيــا 
لألمــن اإلقليمــي والدولــي، وتقويــض للجهــود 
كمــا  ســتوكهولم،  اتفــاق  النجــاح  السياســية 

تواصــل الميليشــيات مخالفــة القانــون الدولي 
اإلنســاني باتخــاذ المناطــق المأهولــة بالســكان 
واتخــاذ المدنييــن كــدروع بشــرية لنشــاطاتها 
اإلرهابية المتعلقة بتخزين وإطالق الصواريخ 
وتفخيــخ  طيــار،  دون  والطائــرات  البالســتية 
عــن  والمســيرة  المفخخــة  القــوارب  وإطــالق 

بعد”.
وأوضح المتحدث أن “قيادة القوات المشتركة 
للتحالــف تؤكد الحق المشــروع باتخاذ وتنفيذ 
إجــراءات الــردع المناســبة للتعامــل مــع هــذه 
األعمــال العدائية واإلرهابيــة، وبما يتوافق مع 

القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية”.

ذكــرت وكالــة األنبــاء الكويتيــة أمــس األربعاء أن الكويت والعــراق حثا على التحلــي بالحكمة والعقل في التعامــل مع التطورات 
األخيرة في منطقة الخليج من أجل تجنب التوتر والصدام.

أهميــة  علــى  الجانبــان  ”أكــد  الوكالــة  وقالــت 
تضافــر الجهــود لمواجهــة التطــورات األخيــرة 
بالدعوة إلى الحكمة والعقل بالتعامل معها بما 
يحقق للمنطقة النأي بها عن الصدام والتوتر“.

وأجــرى أميــر الكويــت، الشــيخ صبــاح األحمــد 
لبغــداد،  نــادرة  زيــارة  خــالل  الصبــاح،  الجابــر 
مباحثــات مــع قــادة البــالد تناولــت األزمة بين 
إيران والواليات المتحدة، بحسب ما نقل بيان 

رسمي، أمس.
ونقــل بيان رســمي عن الرئيــس العراقي برهم 
إلــى طبيعــة  ينظــر  “العــراق  إن  قولــه،  صالــح 
األزمــة الحاليــة فــي المنطقــة بمنظــار واســع، 
ويسعى إلى تحقيق توافق إقليمي شامل على 
قاعــدة الحــوار والجيرة الحســنة بيــن الدول”، 

نقال عن “فرانس برس”.
مــن جانبــه، أكــد األميــر الصباح، وفــق المصدر 

نفســه، أن “الكويت تؤمن بشكل راسخ بأهمية 
أن ينعم العراق باألمن واالستقرار”.

وشــدد علــى “حرص بــالده على دعــم وتمكين 
العــراق مــن تجــاوز تداعيات ما تعــرض له من 

أعمال إرهابية وإعادة إعماره”.

وعلى الرغم من ســنوات القطيعة التي ســببها 
نظام صدام حســين بغــزوه الكويت في الثاني 
العالقــات  ميــاه  فــإن   ،1990 أغســطس  مــن 
الكويتيــة العراقيــة عــادت إلــى مجاريهــا بقوة  

في اآلونة األخيرة.

طائرة درون حوثية في اليمن

أمير الكويت وبجانبه الرئيس العراقي في بغداد )أ ف ب(

تم رصد إطالقها من قبل ميليشــيا الحوثــي من الحديدة حثا على التحلي بالحكمة في التعامل مع التطورات األخيرة
التحالف يسقط طائرة ُمسّيرة باتجاه السعودية الكويت والعراق يدعوان لتجنب التوتر في الخليج
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هنــاك ســبب اســتراتيجي آخــر لإلعــان المتكرر عن رفــض الحرب واســتبعادها من 
جانــب مالــي إيــران، وهو أنــه ال نظام عاقل يقول علنًا إنه يســعى للحرب ويريدها 
خصوصــًا إذا كان الطــرف اآلخــر القــوة العظمــى الوحيــدة التي تهيمن علــى النظام 
العالمــي بــكل مــا تمتلــك من ترســانة عســكرية متطورة وقــدرات هائلة علــى الردع 
وشــل قدرة خصم عســكري بحجم إيران وترسانتها العســكرية المتهالكة ومزاعمها 
الفارغة عن قدرات وهمية، فضاً عن القدرات العسكرية المتطورة لحلفاء الواليات 
المتحدة الذين تربطهم اتفاقات تعاون دفاعي سيتم تفعيلها حتمًا في حال دخول 

أحد أطراف هذه االتفاقات في صراع عسكري.
ناهيــك عــن أن نفــي الســعي للحــرب يجلــب للنظــام اإليراني حــدًا ما مــن التعاطف 
اإلقليمــي والدولي على الصعيد الرســمي على األقــل، في ظل الخافات المحتدمة 
بيــن العديــد مــن الدول وإدارة الرئيس ترامب ســواء ألســباب تجاريــة واقتصادية 
مثل الصين، أو ألسباب استراتيجية وسياسية مثل روسيا. ولكل ما سبق على أي 
عاقــل أال يقــع بســهولة فــي فخ عدم رغبــة نظام المالــي في الحــرب، إذ أكاد أجزم 
أنــه بــات أكثــر توترًا عندما الحظ أن الرئيس ترامب يعمــل على تفادي الحرب بكل 
الســبل، وقــد لجــأ المالــي إلــى ارتكاب حماقــات تحــرج البيت األبيــض وال تترك له 
مجــاالً لإلفــات مــن ســيناريو ال يرغــب فيه أو االبتعــاد عن اســتحقاق الحرب التي 
يريد المالي فرضها عليه فرضًا، ومن ثم لم يجد الرئيس ترامب مفرًا وال مهربًا من 
التخلي تدريجيًا عن نبرة التهدئة السياسية، التي التزمها في أيام سابقة، خصوصًا 
أنــه يحــرص على الحفاظ على هيبة الواليــات المتحدة وكرامتها بنفس القدر الذي 

يحرص فيه على عقد “الصفقات” وعدم التورط في صراع عسكري جديد.

قناعتي أن نظام الماللي تعمد التورط في تفجير ناقلتي النفط في خليج  «
عمان ليحرج الرئيس ترامب ويضعه أمام األمر الواقع كي يعجل بالضغط 
على الزر ويأمر بضرب إيران، فإيران تنفي تورطها على طريقة “يكاد المريب 

يقول خذوني”، إذ لم تقدم أي دليل، ولو ضعيف، يثبت كذب االتهامات 
األميركية بشأن تورطها في الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، 

والعالم الذي شاهد مقاطع الفيديو التي قالت واشنطن إنها تظهر القوات 
اإليرانية على متن قارب صغير تزيل لغًما لم ينفجر من على جسم إحدى 

السفن، لم ير أي دليل يثبت براءة الميلشيا اإليرانية من هذا االتهام 
الخطير، وهكذا تتحقق للماللي رغبتهم في نشوب صراع عسكري يمثل 
بالنسبة لنظامهم طوق اإلنقاذ األخير للبقاء على قيد الحياة ولو ألشهر 

معدودات. “إيالف”.

ماللي إيران يحاصرون إدارة ترامب )2(
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أدب الطفل في الخليج 
يسير إلى اإلفالس

خال تواجدي في المنتدى العالمي لثقافة الســام الذي أقامته مؤسســة 
عبدالعزيــز ســعود البابطين الثقافيــة في مدينة “الهاي” بهولندا األســبوع 
الماضي، أثار أحد األصدقاء في جلسة تعارف موضوعا في غاية األهمية 
يتعلــق بــأدب األطفــال فــي دول الخليــج، حيــث ذكــر أن أدب الطفــل فــي 
الخليــج ســينتهي به المطــاف حتما إلى اإلفــاس، فالمتخصصون يعدون 
علــى أصابــع اليــد الواحدة وعملهم غيــر منظم، وقال بما معنــاه أن الطفل 
الخليجــي خــارج اهتمــام الجهــات الرســمية وكل مــا يقــدم إليــه مجــرد 

محاوالت متواضعة.
فــي حقيقــة األمــر وأقولهــا كمتابــع إن أدب األطفــال فــي دول الخليــج 
يعانــي أزمــة وذلــك لغيــاب الكاتــب المتخصــص “مــن يكتب أســماء قليلة 
فقــط”، الــذي تكونت لديه الخلفيــة الحياتية والثقافيــة المتعمقة في هذا 
المجال، ليتقن لغة التواصل مع األطفال بشكل مثمر، ويبقى ما يطرح في 
األســواق خاضعــا لمزاجيــة الكاتب غير المتخصص من جهــة، أو لمزاجية 
الناشــر التاجــر مــن جهة أخــرى، وهكذا يبقــى ما يلقى إلــى األطفال بعيدا 
عن كونه أدبا لألطفال حقا سواء في لغته المكتوب بها البعيدة عن اللغة 

التــي يجــب أن يخاطــب بهــا األطفــال، أو فــي موضوعاتــه التــي ال تصلح 
لتثير اهتمامات الطفل وميوله وتنمي دوافعه األولية والثانوية وتشبعها 
إشــباعا طبيعيا، بحيث يعيش الطفل في صحة نفســية وعقلية وجسدية 

وال تتناسب إطاقا مع سلم تطور عمره العقلي والزمني.

كما أنه ال يوجد تخطيط منظم وواع لبناء مكتبة للطفل الخليجي  «
تشرف عليها جهات رسمية، تعمل متعاونة وتبقى محاوالت 
قليلة هنا أو هناك ال تفي بالغرض المطلوب وغالبا ما تكون 

مبادرات فردية ال تملك القدرة على االستمرار، وبات من الواجب 
إدخال األسلوب العلمي إلى هذا المجال المهم والحيوي سواء 

كان ذلك في التأليف أو النشر أو التوزيع أو في تحديد الكتب 
الصالحة لكل مرحلة زمنية، أو في دراسة ميدانية لتأثير ما يلقى 

إلى األطفال من كتب وردود األفعال التي تخلقها في عقولهم 
ونفوسهم. ال عليكم من آالف الكتب التي نشاهدها في معارض 

الكتاب، فهي كلها قصص مكررة وقديمة ورسوم حيوانات الغابة 
وال تتناسب مع طبيعة العصر.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

fatin.hamza@gmail.com

المدارس الخاصة... 
مناشدات لوقف زيادة 

الرسوم
وصلتني عدة مناشدات من أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة لوقف زيادة 
الرســوم التــي تمــت الموافقــة عليهــا مؤخرًا، األهالــي يطالبــون بالتخفيف عن 
كاهلهــم فــي ظــل األوضــاع الماديــة واالقتصاديــة التــي يعانــي منهــا الجميــع 
ووســط االلتزامــات الثقيلــة، متمنيــن أن تحظى مناشــداتهم باهتمــام ورعاية 
المســؤولين خصوصــًا بعد أن عجــزوا من تغيير الواقع مع الــوزارة والمدارس 

وال أحد يرغب في تحمل المسؤولية.
أوليــاء األمــور يشــكون عدم تمكنهم من تحمل الضغوط المادية على حســاب 
ميزانياتهم، تحملوا الكثير من تلك المدارس المادية وجشــعها وعدم التزامها 
بالمعايير التي يدفعون اآلالف نظير التمتع بها، فهل مطلوب منهم االســتمرار 
فــي هــذا االســتغال دون رادع أو محاســبة؟ أو أن يكــون الحــل تكــرار عبارة 
“موعاجبكــم نقلــوا عيالكــم(؟! هــل هــذه الــردود تربويــة وتعليميــة أو حتــى 

إنسانية؟!
  15  -  10( بيــن  تراوحــت   )2020  -  2019( المقبــل  الدراســي  للعــام  الزيــادة 
%( رســوم ال تتناســب مــع مــا يتــم تقديمــه مــن خدمــات تعليميــة أو تربويــة، 
هنــاك تــدن ملحــوظ فــي المســتوى األكاديمي لبعــض المعلمين غيــر المؤهلين 

واإلدارة غير المتعاونة، باإلضافة إلى كثرة الطلبات المستمرة والتكاليف غير 
المبــررة والمســاومات الفجــة علــى الدرجــات والصــرف الباذخ علــى الحفات 
والمســرحيات واألنشــطة والتبرعــات اإلجباريــة التــي ال نعلــم مصيرهــا وأين 

تذهب في أغلب المدارس!
أهــداف تجاريــة ربحية بحتة لبعــض المدارس الخاصة، وبكل أســف مجالس 
إدارات المدارس الخاصة احتمت بموافقة غير قانونية من مجالس اآلباء في 
رفع الرسوم أكثر من نسبة الـ 5 % المنصوص عليها في القرار الوزاري لوزارة 
التربيــة والتعليــم، والمفاجــأة أن أوليــاء األمــور ال يعلمون شــيئًا عــن مجالس 

اآلباء وال عن موافقاتهم واجتماعاتهم بل ال يعرفون المجلس وأعضاءه! 

األمر يتطلب وقفة متأنية للوقوف على أسباب هذا التهافت على  «
هذه المدارس، حتى من أولئك الذين يكابدون من أجل تأمين قوتهم 

وقوت من يعيلون، البد من القيام بدراسة تتسم بشيء من السرية 
والمصداقية مع أولياء األمور لدوافعهم وتجشمهم مشقة االنضمام 

إلى هذه المدارس.

فاتن حمزة

مــن الــذي قــام بضــرب ناقلتــي النفــط فــي خليج عمــان؟ ومــن الذي قــام بإطاق 
الصواريــخ علــى مطار أبها في المملكة العربية الســعودية؟ ومن الذي يريد لمياه 
الخليــج أن تغلــي وتتحــول إلــى جحيم ال يعرف مــداه إال هللا؟ وهل تريد أميركا 
الحرب؟ وهل تريد إيران الحرب؟ وهل أميركا وإيران تمارســان لعبة تقوم على 
االتفــاق الضمنــي البتزاز العــرب، كما يقول الكثير من أبناء العرب؟ أســئلة كثيرة 
تتردد على ألســنة الشــعوب العربية كل يوم حول الوضع في الخليج العربي، وال 

إجابة واضحة وحاسمة حول هذه األسئلة.
أميــركا تتهــم إيــران باالعتــداء على ناقــات النفــط وألمانيا تقــول ال يوجد دليل 
كاف علــى تــورط إيــران، وبريطانيــا تقول البــد أن نصدق الواليــات المتحدة في 
اتهامها إيران، وإيران تتهم الواليات المتحدة وتتهم إســرائيل! الكل يشــارك في 

اللعبة ما عدا العرب!
وعلــى الرغــم مــن أننــا نحــن العــرب ال نفعل شــيئا تجــاه األفعــال وردود األفعال، 
إال أننــا نعيــش فــي ترقــب وتوتر من الذي ســيحدث غــدا، خصوصا أننــا أصبحنا 
الملعــب الــذي يدور عليه ما يجري حاليا، وســواء جــاءت الضربة األولى من هذا 
أو ذاك، فنحــن حتمــا ســندفع ثمنــا معينــا لهذه الحــرب، غير أن أغرب شــيء نراه 
هــو االســتهتار اإليراني والتصرف تجاه الدول العربيــة بدرجة من الوقاحة التي 
لــم يســبق لهــا مثيــل، ففي ظــل األوضــاع الحالية ومــا تتضمنه مــن مخاطر نجد 
صواريخ الحوثيين اإليرانية تســقط على األراضي الســعودية إلعطاء رسائل لنا 
نحن العرب مفادها أنكم في مرمى نيراننا وأنكم من سيدفع الثمن إذا ما قامت 

الحرب.
كل يوم تثبت لنا إيران أنها إيران الفارسية العنصرية التي تكره العرب وتتعامل 
معهــم بعنصريتهــا المقيتــة، وكل يــوم تقدم لنا دليا جديدا علــى حكامها المالي 
الذين يســتخدمون اإلســام فقط لاحتيال على الشعوب اإلسامية واالستفادة 

من مشاعر هذه الشعوب في صراعها من أجل التفوق والهيمنة.

كل ما نتمناه أن تدور الدائرة على هذا النظام اإليراني الذي مأل المنطقة  «
عبثا وفسادا وعمل على هز استقرار جيرانه، فطالما بقي هذا النظام 

سيبقى عدم االستقرار واالستفزاز.

الصيد في الماء العكر

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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 العاّضون على الماضي 
ال مستقبل لهم

مواصلــة لمــا انتهــى إليــه المقال الســابق، والــذي كان يتحدث عن ســير العالم 
في اتجاه عكس ســيرنا فيه؛ فإن أحد الفيديوهات التي وصلتني أخيرًا، كان 
يحتــوي محاضــرة لمســلم أوروبــي وكيــف ينظــر إلــى المجتمعــات اإلســامية 

عمومًا.
يقــول المحاضــر إن علــى المســلمين أن يتوقفــوا عن اإلغراق فــي الحنين إلى 
الماضي، وعليهم أن يتخيلوا المســتقبل، ماحظًا )كما في المقال الســابق( أنه 
ال يوجــد مسلســل عربي/إســامي للحديث عن المســتقبل، ألنهــم غير قادرين 
على تخيل المستقبل في الوقت الذي هم مشغولون فيه بالماضي، مستشهدًا 
بقــول أرســطو: “الشــباب يتحدثــون عــن المســتقبل ألن ال ماضــي لهــم، بينمــا 
الشيوخ يتحدثون عن الماضي ألن ال مستقبل لهم”! وأن هذا الحنين الجارف 
إلى الماضي يصور األمة اإلســامية بأنها عجوز ال مســتقبل لها، بينما العكس 

صحيح فاألمة مألى بالشباب ولكنهم يحتاجون إلى اإللهام واألمل.
اســتغرب أحــد متداولي الفيديو من هذا الكام، مشــيرًا إلــى أن الغربيين وإن 
أصبحــوا مســلمين فإنهــم ينظــرون إلينــا بفوقيــة، بينمــا أجد شــخصيًا أن هذا 
الــكام حقيقــي تمامــًا، ألننــا إن لم نصِغ إلــى ما أصغى إليه أســافنا )وهذا من 

الرجــوع الحســن إلــى التاريــخ( ســنغدوا كمــا قال قاســم حــداد في لقــاء معه، 
بأننــا لســنا مختلفيــن، بــل نتخلف كل يوم أكثر من ســابقه، وهــذا الوضع يلقي 
مســؤوليات تكبــر وتتضخــم علــى األجيــال المقبلــة التــي ســتصحوا مــن خدر 
دة الزمنية، لتوقيفها على اأٌلقل، قبل  الماضي اللذيذ، لتمســك بمكابح هذه الرِّ
أن تبدأ السير، بل الجري في االتجاه المعاكس/الصحيح الذي يسير فيه العالم 

منذ قرون، والذي يخلق هذه الفجوة ويوسعها بيننا وبين األمم األخرى.

نعم سنحتاج إلى االقتداء بفكر غيرنا من األمم التي تسبقنا، وأكثرها  «
يسبقنا على الرغم مما ننطوي عليه من إمكانيات هائلة يمكنها 

أن تصنع األعاجيب، ولكن هناك – على امتداد قارتين - من يخشى 
على نفسه أن يتعلم الناس أكثر مما يجب، وأن يفهموا أكثر مما 

يجب، وأن يكونوا أقل انشغااًل بالنظر إلى مواقع خطواتهم، ومواطئ 
أقدامهم، وأقل ركضًا وراء لقمة العيش الشحيحة، وبالتالي حرمان 

الجماهير وإفقارها وتجهيلها وإيصاد بوابات الحلم واألمل واإللهام، 
وإطفاء القناديل الدالة على طريق الغد، وإلهائها بالـ “كنا” و”كان”، 

وهذا هو الخسران المبين.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي
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رئيــس  الشــباب  الخيريــة وشــئون  لألعمــال  الملــك  أشــاد ممثــل جاللــة 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بالجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا اللجــان العاملــة وحــكام مســابقات دورة 
ســموه الرمضانية الخامســة لأللعاب الرياضية “ناصر 12” وحرصها على 

بذل الجهود إلخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية.

بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأعــرب   
حمــد آل خليفــة عــن تقديــره لكافة 
اللجــان العاملة علــى جهودهم التي 
بذلوهــا طوال الدورة التي ســجلت 
نجاًحــا جديــًدا يضــاف إلى سلســلة 
النجاحــات المتواصلة التي حققتها 
طــوال األعــوام الطويلــة الماضيــة، 
مشــيًرا ســموه إلى أن جهود اللجان 
تقديــر  محــل  والحــكام  العاملــة 

ا ســموه كل التوفيق  واعتزاز، متمنيًّ
والنجاح لهم. 

 وحرصــت اللجنــة المنظمة للبطولة 
لتنفيذ توصيات ســمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة وبرئاسة الرئيس 
توفيــق  المنظمــة  للجنــة  التنفيــذي 
علــي  البطولــة  ورئيــس  الصالحــي 
الماجــد علــى تكريم حــكام البطولة 
وكافة اللجــان العاملة، حيث قامت 

الماليــة  المكافــآت  بتوزيــع  اللجنــة 
على اللجان بحضور رئيس البطولة 
علي الماجد وإشــراف المنسق العام 

للبطولة محمد طوق. 
توزيــع  المنظمــة  اللجنــة  وأنهــت   
البطولــة،  حــكام  علــى  المكافــآت 
للحــكام  المكافــآت  ســلمت  حيــث 
الحــكام  لجنــة  رئيــس  بحضــور 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد 
كل  قــّدم  الــذي  الدوســري  خليفــة 
الشــكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر 
اللجنــة  بــن حمــد آل خليفــة وإلــى 

المنظمة للبطولة. 
  مــن جانبــه، أشــاد رئيــس البطولــة 
علــي الماجد بجهــود اللجان العاملة 
علــى  وحرصهــم  البطولــة  وحــكام 
صــورة  بأفضــل  البطولــة  إخــراج 

البطولــة  أن  مؤكــًدا  تنظيميــة، 
شهدت نجاًحا كبيًرا بفضل التعاون 
والتكاتــف الــذي بذلته كافــة اللجان 

العاملة. 
  وأوضــح علــي الماجــد أن المتابعة 
المســتمرة مــن ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفــة كان لهــا األثــر 
البطولــة،  بنجــاح  الكبيــر  اإليجابــي 
مشــيًرا إلى أن كافة اللجان حرصوا 
للفــرق  الدعــم  كافــة  تقديــم  علــى 
المشــاركة مــن أجــل تحقيــق كامــل 
النجاح والذي كان حليفهم للنسخة 
اســتحقوا  اللجــان  أن  مبيًنــا   ،”12“
هــذا التكريــم نظير عملهــم الدؤوب 

طوال البطولة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد: الجهود محل تقدير واعتزاز وســجلت نجاًحا جديًدا للدورة

تكريم اللجان العاملة وحكام المسابقات بـ “ناصر 12” 16

 كشــف االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة عــن البرنامــج الزمنــي للموســم الرياضــي المقبــل 2019 -  2020 والــذي يتضمــن إقامــة 
حوالي 15 مسابقة لفرق الرجال والفئات السنية معا من بينها مسابقتي كأس االتحاد ودوري 3x3 المستحدثتان، مع مراعاة 

التوقفات الخاصة بمشاركات المنتخب واألندية والعطل الرسمية واالمتحانات الدراسية.

الصحافــي  المؤتمــر  ذلــك، خــال   جــاء 
الــذي عقــده االتحــاد مســاء أمــس األول 
الثاثــاء بفنــدق جولــدن توليب بحضور 
ورئيــس  القصيــر  ناصــر  الرئيــس  نائــب 
لجنة المســابقات ســيد أنور شرف وعدد 

من ممثلي األندية ووسائل اإلعام.

البرنامج الزمني

عضو لجنة المسابقات أحمد علي حافظ 
كشــف عــن البرنامــج الزمني للمســابقات 
بــكأس  ســيبدأ  والــذي  القــادم،  للموســم 
الســوبر بين الرفاع بطل كأس خليفة بن 
ســلمان والمحرق بطل الدوري بتاريخ 1 
أغســطس على أن تقام منافســات الدور 
التمهيــدي لــدوري زيــن للدرجــة األولــى 
الفضــي  والــدوري  السداســي  والــدور 
ونهائــي  الذهبــي  والمربــع   3x3 ودوري 
الــدوري ابتــداء مــن 6 أغســطس ولغاية 

10 مارس.
بــن ســلمان  أمــا مســابقة كأس خليفــة   
فتقّرر لها أن تقام من 17 يناير لغاية 28 
مــارس 2020، دون تحديــد موعد إقامة 

كأس االتحاد.
)الــدور  الشــباب  فئــة  منافســات  أمــا 
الذهبــي،  المربــع  السداســي،  التمهيــدي، 

النهائــي، كأس الشــباب( ســتقامان خال 
الفترة من 7 سبتمبر لغاية 10 مايو، فيما 
ســتقام منافســات فئــة الناشــئين )الــدور 
الذهبــي،  المربــع  السداســي،  التمهيــدي، 
1 ســبتمبر  الشــباب( مــن  النهائــي، كأس 
لغايــة 7 مايــو، ومنافســات فئــة األشــبال 
المربــع  السداســي،  التمهيــدي،  )الــدور 
الذهبــي، النهائــي( من 2 أغســطس لغاية 
13 مــارس، فيمــا ســتقام منافســات فئــة 
البراعــم )دوري 5x5 ودوري  3x3) مــن 3 
أغســطس لغاية 28 مارس، بينما ســتقام 
منافســات المايكــرو بنظــام المهرجانــات 

وذلك بإقامة مهرجان واحد كل شهر.

نظام المسابقات

وقــّدم حافــظ شــرًحا موجــًزا عــن نظــام 
الــدور  ســيقام  حيــث  المســابقات، 
التمهيــدي لــدوري زيــن ألنديــة الدرجــة 
مــع  فريًقــا   12( واحــد  دور  مــن  األولــى 
منتخــب الشــباب( وفي الدور السداســي 
 )6x3( 6 يلعب أصحاب المراكز من 1 إلى
واحــد،  دور  مــن  دوري  بنظــام   )5x4( و 
إلــى  مباشــرة  والثانــي  األول  ويتأهــل 
المربــع الذهبي، ويلعــب أصحاب المراكز 
مــن 3 إلــى 6 بنظــام الفائــز مــن مباراتين 

.)Best of 3(
األول  ضــد   )5x4( مــن  الفائــز  ويلعــب   
 )6x3( فــي المربــع الذهبــي، والفائــز مــن
يلعــب ضــد الثانــي فــي المربــع الذهبــي 
والخاسران ينضمان إلى الدوري الفضي 
المربــع  أمــا   ،12 إلــى   7 مــن  الفــرق  مــع 
الذهبي سيقام بنظام الفائز من مباراتين 
)Best of 3(، والنهائيات بنظام الفائز من 

.)Best of 5( 3 مباريات
 أمــا الــدوري الفضي يلعــب فيه أصحاب 
الــدوري  بنظــام   12 إلــى   5 مــن  المراكــز 
مــن دور واحــد لتحديد المراكــز النهائية 

للدوري.
 وأمــا بالنســبة لقرعــة كأس خليفــة بــن 
موعدهــا  عــن  اإلعــان  فســيتم  ســلمان 
التمهيــدي  الــدور  ســيقام  حيــث  الحًقــا، 
مبــاراة  مــن  المغلــوب  إخــراج  بنظــام 
واحــدة، وربــع النهائــي بالمثل، أمــا الدور 
قبــل النهائــي فإنه ســيقام بنظــام إخراج 
المغلوب من مباراتين، والمباراة النهائية 

واحدة.

كأس االتحاد بدون العبي 
المنتخب

استفســارات  علــى  ه  ردِّ معــرض  وفــي   

أكــد  اإلعــام  ووســائل  األنديــة  ممثلــي 
ممثلــو اتحاد كرة الســلة أن بطولة كأس 
فيهــا  سيســمح  المســتحدثة  االتحــاد 
دون  األجانــب  المحترفيــن  بمشــاركة 
مشــاركة العبــي المنتخب على أن يحدد 

موعدها الحًقا.
ولــدى ســؤاله عن إقامة بطــوالت الفئات 
الســنية ابتــداًء مــن شــهر أغســطس فــي 
ظل ســفر بعض الاعبيــن لقضاء العطلة 
االتحــاد  أن  أوضــح حافــظ  مــع ذويهــم 

حريــص علــى اتبــاع المنهــج العلمي عند 
وضــع جدول المســابقات للفئات الســنية 
حيــث إن هذه الفئة بحاجة إلى جرعات 
مقارنــة  التدريبيــة  الحصــص  مــن  أكبــر 

بالمباريات لتحقيق التطور المنشود.
 كمــا أوضح أن االتحاد حرص على عدم 
إقامة مباريات دوري األشبال والناشئين 
أو الناشــئين والشــباب في أسبوع واحد 
مًعــا للســماح لبعض العبي األشــبال مثا 
الذيــن يلعبــون كذلــك مع فرق الناشــئين 

التقــاط أنفاســهم وعــدم إجهادهم بلعب 
عدة مباريات في أسبوع واحد خصوًصا 
الملتزميــن  الاعبيــن  لبعــض  بالنســبة 

بتدريبات المنتخب كذلك.
 وأشــار إلــى أن هناك 3 فترات لتســجيل 
الاعبيــن المحترفين وهــي كافية لرغبة 
أي نــاد فــي اســتبدال أي محتــرف وأمــا 
فــي حــال إصابــة أي العــب فإنــه يمكــن 
السماح له باستبداله حتى في غير فترة 
اللوائــح  بحســب  كاســتثناء  التســجيل 

واألنظمة.

دوري للسيدات

تتضمــن  الروزنامــة  أن  االتحــاد  وذكــر 
فــي  للســيدات  خــاص  دوري  إقامــة 
الموسم القادم تنفيًذا لرؤية سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد 
البحرينــي لكــرة الســلة بتفعيــل النشــاط 
لــم  المســابقات  لجنــة  ولكــن  النســائي، 
تدرجها ضمن الروزنامة لحين التأكد من 
عدد األندية المشــاركة والتأكد من توفر 

الصاالت إلقامة المباريات.

اتحاد السلة يكشف روزنامة مسابقاته 2019 -  2020

أحمد علي حافظ يستعرض الروزنامة

ممثلو االتحاد البحريني لكرة السلة الحضور في المؤتمر من ممثلي األندية ووسائل اإلعالم

اتحاد السباحة - المركز اإلعالمي

عقد مجلس إدارة االتحاد البحريني للسباحة مساء أمس األول اجتماعه 
الثامــن برئاســة نائــب الرئيــس الشــيخة الدكتــورة حصــة بنــت أحمــد آل 
خليفة وبحضور عدد من أعضاء مجلس اإلدارة، حيث تم مناقشة وإقرار 

مسودة مذكرة التعاون مع االتحاد العربي السعودي.

 كمــا تمــت الموافقــة علــى إشــراك 
والمنقذيــن  المدربيــن  مــن  عــدد 
اإلنعــاش  دورة  فــي  واإلدارييــن 
األكاديميــة  تنظمهــا  التــي  القلبــي 
األولمبيــة التابعة للجنــة األولمبية 
شــهر  خــال  وذلــك  البحرينيــة، 
أغســطس المقبل 2019 وبالتعاون 

األميركيــة وجمعيــة  القاعــدة  مــع 
تأتــي  الدوليــة،  األحمــر  الصليــب 
لخطــة  تنفيــًذا  المشــاركة  هــذه 
فــي  للســباحة  البحرينــي  االتحــاد 
ــا  فنيًّ الوطنيــة  كــوادره  تطويــر 
ــا. صــرح بذلــك أميــن الســر  وإداريًّ

العام أحمد عبدالغفار.

اتحاد السباحة يعقد اجتماعه الثامن

من التكريمجانب من االجتماع

حسن علي

20 يونيو 2019 الخميس
17 شوال 1440

الــمــنــتــخــب ــبـــي  العـ دون  ومــــن  ــتـــرف”  ــمـــحـ “الـ بــمــشــاركــة  ــاد  ــ ــح ــ االت كــــأس 

الموسم ينطلق 
1 اغسطس 

بكأس السوبر

نادي النجمة

النجمــة  نــادي  إدارة  مجلــس  يدعــو 
أعضــاء الجمعيــة العموميــة لضــرورة 
تسديد اشــتراكاتهم في موعد أقصاة 
وتجديــد  يونيــو  2019   30 األحــد 
عضوياتهــم، تمهيــًدا النعقــاد الجمعية 
العموميــة العادية لمناقشــة التقريرين 
األدبي والمالي، وتليها انعقاد الجمعية 
العموميــة غيــر العاديــة العتماد شــعار 

النادي.

تسديد اشتراكات 
المكتب اإلعالميعضوية النجمة



قــّرر االتحــاد البحرينــي للكرة الطائرة اإلبقاء على أعمار العبي الفئات الســنية في الموســم القــادم 2019/2020 دون 
ترفيعها لمدة موسم واحد، وذلك بناء على توصية األندية للجنة المسابقات أثناء الزيارات الدورية التي قامت بها 

األخيرة لألندية األعضاء.

  جــاء ذلــك خــال اجتمــاع مجلــس 
إدارة االتحــاد الــذي عقد مســاء أمس 
األول الثاثــاء بمقــر االتحــاد برئاســة 

الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
  كما تقّرر خال االجتماع دمج أندية 
الدرجــة األولــى والدرجــة الثانيــة في 
مســابقة كأس ســمو ولــي العهد خال 
رغبــة  عنــد  نــزوالً  المقبــل  الموســم 
األنديــة، باإلضافــة إلى اســتمرار دمج 
الدرجتين في مســابقة كأس االتحاد، 
وتــم اعتماد موعد انطاق منافســات 
الفئات الســنية لتقام 20 سبتمبر، على 
أن ينطلق موسم الرجال بإقامة كأس 

االتحاد 2 أكتوبر المقبل.
تعييــن  اإلدارة  مجلــس  واعتمــد    
مختلــف  فــي  الوفــود  رؤســاء 
مــن بطــوالت  الخارجيــة  المشــاركات 

ومعسكرات تدريبية، حيث سيترأس 
الســيد  علــي  اإلدارة  مجلــس  عضــو 
بعثــة منتخــب الشــباب فــي البطولــة 
اآلسيوية تحت 23 بماينمار، ويترأس 
راشــد جابــر وفــد منتخــب الناشــئين 
فــي بطولة تونس الدولية والمعســكر 
المصريــة  العاصمــة  فــي  التدريبــي 
محمــد  ســيترأس  فيمــا  القاهــرة، 
الناشــئين  منتخــب  وفــد  الــذوادي 
بــاألردن، فيمــا  فــي البطولــة العربيــة 
سيترأس محمد الفردان وفد منتخب 
المعســكر  فــي  للرجــال  الشــواطئ 
يتــرأس  أن  علــى  بتونــس  التدريبــي 
وفــد المنتخــب فــي البطولــة العربيــة 
بســلطنة عمــان حســين حمــاد، كما تم 

مكــي  منيــر  الدولــي  الحكــم  اعتمــاد 
حكمــا مرافقــا لمنتخب الشــباب تحت 
21 عاًما في تصفيات غرب آسيا التي 

ستقام على أرض المملكة.
  واعتمــد مجلس اإلدارة تعيين عضو 
المجلــس ورئيس لجنة الحكام راشــد 
التابعــة  الحــكام  جابــر عضــًوا بلجنــة 
مجلــس  بــدول  التنظيميــة  للجنــة 
اعتمــاد  تــم  كمــا  الخليجــي،  التعــاون 
المــدرب الوطنــي علــي جعفــر مدرًبــا 
لمنتخــب رجــال الشــواطئ، والمدرب 
يونس الهدار مدربا لمنتخب الناشئين 
علــي  للمــدرب  ومســاعًدا  للشــواطئ 

جعفر.

 وخالل االجتماع تم اعتماد محضر االجتماع السابق واعتماد حصاد الموسم الذي  «
تم تعميمه على كافة األندية األعضاء.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

الــــطــــائــــرة لــــلــــكــــرة  االتـــــــحـــــــاد  كــــــــأس  انــــــطــــــاق  أكـــــتـــــوبـــــر   2

دمج أندية الدرجة األولى والثانية بكأس سمو ولي العهد

   من اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

تغــادر اليــوم الخميس الشــيخة حياة بنت عبدالعزيــز آل خليفة عضو مجلس 
إدارة اللجنة األولمبية، رئيس لجنة رياضة المرأة إلى دولة الكويت الشقيقة 
لحضــور االجتمــاع الـــ 26 للجنــة التنظيميــة لرياضــة المــرأة بــدول مجلــس 

التعاون الخليجي والذي سيعقد برئاسة الشيخة نعيمة األحمد الصباح.

بشــكل  األعمــال  جــدول  ويتضمــن 
أساســي مناقشــة موعد إقامة الدورة 
بــدول  المــرأة  لرياضــة  السادســة 
التعــاون الخليجــي والمقــرر  مجلــس 
الشــقيقة  الكويــت  بدولــة  إقامتهــا 
فــي العــام الجــاري 2019 والمواضيــع 
اللجنــة  أن  يذكــر  العاقــة.   ذات 
بــدول  المــرأة  لرياضــة  التنظيميــة 
الكويتيــة  برئاســة  العربــي  الخليــج 
الشــيخة نعيمة األحمــد الصباح تضم 
فــي عضويتهــا كا من الشــيخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة، ســناء بنت 
عمــان(،  )ســلطنة  البوســعيدي  حمــد 
العربيــة  )المملكــة  العســكري  هايــدي 
الشامســي  خليفــة  منــى  الســعودية(، 

المتحــدة(،  العربيــة  اإلمــارات  )دولــة 
مهــا يوســف عبدالجبــار )دولــة قطــر(، 
باإلضافة إلى األمين العام خولة عايد 

خميس العنزي.

اجتماع تنظيمية المرأة الخليجية مكي: ال جديد سوى مناقشات مع اإلدارة المارونية
تمنـــى المحافظـــة علـــى الالعبيـــن الصاعديـــن وإســـتراتيجية اللعبـــة

أشــار المــدرب الوطنــي لكــرة اليــد علي مكي إلى أنه وحتى هذه اللحظة ال يوجد أي شــيء رســمي حول تجديد عقده مع 
نادي الشــباب للموســم المقبل. وكان علي مكي قد تولى قيادة الفئات العمرية بنادي الشــباب كالناشــئين والشــباب وحقق 
معهما بعض البطوالت والمراكز المتقدمة وارتقى ألن يكون مدرًبا مســاعًدا ألمين القالف في الفريق األول ما يقارب 4 

سنوات وآخرها الموسم الماضي.

لـ”البــاد  تصريــح  فــي  مكــي  وقــال   
ســبورت” توجــد مناقشــات بينــه وبيــن 
اإلدارة الشــبابية حــول المعوقــات التي 
فــي  األول  الفريــق  أمــام  عثــرة  تقــف 
تقديــم النتائــج الطموحــة، وذلــك بغية 
اإلدارة الجديــدة فــي االطــاع وتقييم 
النقــاط  تضــع  أن  قبــل  الفنيــة  األمــور 
علــى الحــروف للعبــة للموســم المقبــل. 
الجديــدة  اإلدارة  أن  مكــي  وأضــاف 
تهــدف إلى التغيير فــي األجهزة الفنية 
وهــذا مــن حقهــا كونهــا صاحبــة القــرار 
األول واألخيــر، وهم يمتلكون خيارات 
عــدة بحســب األخبــار المتداولــة، ولكن 

اإلشــارة  رهــن  ســيكون  إليــه  بالنســبة 
لخدمــة هــذا الكيــان الــذي ينتمــي إليــه 
فــي  وهــو  اســتدعاؤه،  تــم  مــا  متــى 

األساس موجود وقريب من النادي.
وتطــّرق مكــي فــي تصريحــه لمفهــوم 
تقييــم عمل الجهاز الفني، والذي يجب 
أن يكــون مدروًســا بصــورة حيــدة مــن 
ِقبــل االختصاصييــن حتى يكونوا على 
معرفــة وال يهضمــوا حــق أحــٍد، أي أنــه 
يجب أن ينظر مثاً لعمل المدرب أمين 
القــاف خــال الســنوات واإليجابيــات 
التي استطاع تحقيقها رغم  المعوقات 
أن  مبيًنــا  أمامــه.  تقــف  كانــت  التــي 

مــن  تتشــّكل  الرياضيــة  المنظومــة 
المــدرب والاعــب واإلدارة، ومتــى مــا 
كانــت البيئة مائمــة للعمل وهناك دعم 
المــدرب  فــإن  “مــادي ومعنــوي”  إداري 
وســعهما  فــي  مــا  ســيبذالن  والاعــب 
لتحقيــق األهــداف المرجــوة، وبخــاف 
ذلــك فلــن يتحقق إال القليــل القليل مما 

يرتجى.
تصريحــه،  ختــام  فــي  مكــي  وتمنــى 
المحافظــة على األهداف التي تحققت 
خــال  مــن  الشــبابية  اليــد  كــرة  للعبــة 
المشــروع الذي عمد عليه في السنوات 
األخيــرة وأنتج عن أســاس قــوي للعبة 

لفئــة  وتدرجهــا  العمريــة  الفئــات  فــي 
الرجال بشــكل موســمي ملحوظ وبات 
وجــود  خــال  مــن  بــه  يحتــذى  مثــاالً 
لهــم إمكانــات عاليــة  العبيــن مميزيــن 
للفريــق  مشــرق  مســتقبل  وينتظرهــم 

وللمنتخب الوطني.

علي مكي
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تّوجــت رئيــس مجلــس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة الالعب راشــد ســند بطالً لبطولة كأس االتحاد المفتوحة التاســعة لكرة الطاولة 
في حفل ختام البطولة الذي شهد حضور رسمي واسع، وشهد تتويج أبطال كافة الفئات. 

 وحضر الحفل الختامي شــخصيات رياضية 
عديــدة وشــاركوا في تتويــج األبطال، حيث 
تــم تتويــج األبطــال مــن قبــل األميــن العــام 
المســاعد للمجلس األعلى للشــباب والرياضة 
عبدالرحمــن صــادق عســكر ورئيــس االتحــاد 
البحرينــي لكــرة اليــد عضــو مجلــس النــواب 
الســيد علي عيســى إســحاقي وعضو اللجنة 
األولمبيــة راشــد عبداللطيــف الزيانــي ومدير 
إدارة األندية بوزارة شئون الشباب والرياضة 
طــارق العربــي ورئيــس نــادي االتفــاق أحمــد 
المــرزوق ورئيس نادي البحريــن عبدالرحمن 
الخشــرم ورئيــس نــادي عالــي حســن العالي، 
إضافــة إلــى حضــور أعضــاء اتحــاد الطاولــة 
وشــهدوا  الفريقيــن  وراء  وقفــت  وجماهيــر 

حفــل الختــام.   وقدمــت الشــيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة شــكرها وتقديرها لكافة 
الحضــور علــى تلبية الدعــوة، مقدمة التهاني 
لاعبيــن الفائزيــن بكافــة الفئــات.   وســلمت 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة كأس 
فئــة العمــوم لاعبيــن راشــد ســند بعــد فــوزه 
علــى الاعــب أنور مكي في المبــاراة النهائية 
)4/2( بعد مباراة مثيرة بينهما.   كما قام كبار 
الشخصيات بتتويج أبطال الفئات وهم على 
النحو اآلتي: بطل العموم الاعب راشــد سند 
والمركــز الثانــي الاعــب أنــور مكــي، وفــردي 
الشباب المركز األول محمود محمد من نادي 
ســار والمركز الثاني الســيدعلي حســن )سار(، 
وفردي الناشــئين المركز األول ســلمان محمد 

)عالــي( والمركــز الثانــي السيدحســين حســن 
)ســار(، وفــردي األشــبال مجيد ناجــي )عالي( 
)البحريــن(،  راشــد  محمــد  الثانــي  والمركــز 
وفــردي الفتيــات المركــز األول مريــم العالــي 
)عالــي( والمركــز الثانــي أمروتــا )عالــي(.  أمــا 
فــي فئــة زوجــي العمــوم، فــاز بالمركــز األول 

راشــد ســند )البحريــن( ومحمــد عباس )ســار( 
)ســار(  عبدالرحيــم  حســن  الثانــي  والمركــز 
وعلــي محمود )عالــي(، وفئة زوجي الشــباب 
ومحمــود  حســن  الســيدعلي  األول  المركــز 
محمــد )ســار( والمركــز الثانــي محمد شــوقي 
وأحمــد خالــد )البحريــن(، وزوجــي الناشــئين 

والسيدحســين  عبــاس  علــي  األول  المركــز 
السيدحســين  الثانــي  حســن )ســار( والمركــز 
عدنان )ســار( وسلمان محمد )عالي(، وزوجي 
األشــبال المركــز األول مجيــد ناجــي ومحمد 
نــادر )عالــي(، والمركــز الثاني حــازم مصطفى 

ومحمد راشد )البحرين(.

الرفاع - اتحاد الطاولة

راشد سند بطاًل لبطولة كأس االتحاد لكرة الطاولة

من التتويجحياة بنت عبدالعزيز تتوج الفائزين

علي مجيد

يؤكــد االتحاد البحريني أللعاب القوى رفضه 
ألي حالــة تعاطــي منشــطات والتصــدي لهذه 
اآلفــة ومحاربتهــا وتطبيــق أقســى العقوبات 
ضد كل من يثبت تورطه بتعاطي المنشطات، 
تطبيًقــا لألنظمــة والقوانيــن وامتثــاال للقيــم 
والمواثيــق الرياضيــة واألخاقية واألولمبية 

الصادرة بهذا الشأن.
االتحــاد  فيــه  يبــدي  الــذي  الوقــت  وفــي   
البحرينــي أللعــاب القــوى عــن أســفه إليقــاف 
لمــدة  “أونيــس جيبكيــروي كيــروا”  العــداءة 

اربع ســنوات اعتباًرا من 7 مايو 2019 بعدما 
أعلنــت وحــدة النزاهــة فــي االتحــاد الدولــي 
أللعــاب القوى عــن ثبوت تناولها المنشــطات، 
فــي  المحظــورة  “إيبــو”  لمــادة  آثــار  لوجــود 
عيناتهــا، فإن اتحاد ألعاب القوى يعلن رفضه 
“أونيــس  العــداءة  مــن  بــدر  لمــا  واســتنكاره 
جيبكيــروي كيــروا”، مؤكًدا عزمــه فتح لجنة 
وطاقمهــا  العــداءة  تجــاه  ومســائلة  تحقيــق 
التدريبي لمحاســبة المتورطين واتخاذ أشــد 
هــذه  مثــل  لتكــرار  منعــا  بحقهــم  العقوبــات 
الرياضيــة  األخــاق  عــن  البعيــدة  الحــاالت 

وقواعد التنافس الرياضي الشريف.
 كمــا يؤكــد االتحــاد بأنــه ســيتم عقــد عــدة 
العــداءة  مــع  واســتماع  تحقيــق  جلســات 
بهــدف التوصــل إلــى الحقيقــة الكاملــة ومــن 
ثــم إصــدار عقوبــة تجاههــا وتجــاه كل مــن 
يثبــت تورطه معها، علًمــا بأن جميع العدائين 
قــد تــم توعيتهــم وتحذيرهــم مــن خطــورة 
اســتخدام المنشــطات. كمــا ويجــدد االتحــاد 
بقوانيــن  التزامــه  القــوى  أللعــاب  البحرينــي 
االتحاد الدولي أللعاب القوى )IAAF( ووحدة 
النزاهة في مكافحة المنشــطات وغرس قيم 

ومبــادئ اللعــب النظيــف لــدى كافــة العدائين 
كل  بجانــب  ووقوفــه  ودعمــه  والعــداءات، 
االتحــاد  يتخذهــا  التــي  والقــرارات  الجهــود 
الدولــي بهــذا الشــأن مــن أجل حمايــة رياضة 
المنشــطات وتعزيــز  آفــة  مــن  القــوى  ألعــاب 
سمعتها ومكانتها العالمية، مشيدين بالجهود 
التي يبذلها االتحاد الدولي على هذا الصعيد.

كمــا ويؤكــد اتحــاد ألعــاب القــوى التزامــه بما 
تعهــدت بــه مملكــة البحريــن بالتوقيــع علــى 
إعــان كوبنهاجــن 2003م والــذي ينــص على 
المنشــطات  تطبيــق كافــة قوانيــن مكافحــة 

الدوليــة  الوكالــة  تصدرهــا  التــي  الدوليــة 
لمكافحة المنشــطات )WADA( باإلضافة إلى 
توقيــع مملكــة البحرين علــى اتفاقية منظمة 
2008م  المنشــطات  لمكافحــة  اليونســكو 
اإلطــار  توفــر  عالميــة  مدونــة  تعتبــر  والتــي 
القانوني لمكافحة المنشطات، والتزامه التام 
بأنظمــة ولوائــح اللجنــة األولمبيــة البحرينية 
الخاصة بمكافحة المنشــطات، مؤكدين عدم 
التهــاون أو التســاهل مــع أي حالــة مــن هــذا 
النــوع بهــدف تعزيــز مبــادئ اللعــب النظيــف 

ونشر القيم واألخاق الرياضية.

اتحاد ألعاب القوى يؤكد رفضه وتصديه لتعاطي المنشطات
الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

إجراء تحقيق مع 
“كيروا” وطاقمها 

التدريبي

حياة بنت عبدالعزيز

حياة بنت 
عبدالعزيز توجت 
الفائزين بحضور 

رسمي كبير
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كثــف االتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة تحضيراتــه إلقامــة البطولــة الوطنيــة 
للمالكمة يوم 29 يونيو الجاري على صالة االتحاد البحريني للكرة الطاولة.

 والتــي تأتــي ضمــن خطــة االتحــاد لدعــم 
وتطويــر رياضــة المالكمــة البحرينيــة، بمــا 
يتوافق مع الرؤية التي أطلقها سمو الشيخ 
األول  النائــب  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد 
لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة 
البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
للنهــوض بهــذه الرياضــة بمــا يخــدم تكويــن 
مملكــة  تمثيــل  علــى  قــادر  وطنــي،  فريــق 
البحريــن بالصورة المشــرفة وإحراز النتائج 
واإلنجازات في مختلف المشاركات القارية 
والدولية والوصول من خالله للمشاركة في 

منافسات دورة األلعاب األولمبية.
 مــن جانبــه، قــال أميــن الســر العــام االتحاد 
وليــد  المختلطــة  القتــال  لفنــون  البحرينــي 
خالــد  برئاســة  االتحــاد  “إن  ســيار:  خالــد 
عبدالعزيــز الخيــاط، قــد شــكل فريــق عمــل 
االتحــاد  ومنتســبي  أعضــاء  مــن  مكّوًنــا 
لتنظيــم هــذه البطولــة، والــذي يتواجــد فيه 
مــدرب المنتخب الوطنــي للمالكمة المدرب 
والســكرتير  ديفيــس  تونــي  البريطانــي 

الســيد  المالكمــة باالتحــاد  للعبــة  التنفيــذي 
فيوريل سيما، حيث يواصل الفريق جهوده 
بصورة مكثفة لالســتعداد بالشكل المناسب 
إلقامــة هــذه البطولــة في موعدهــا المحدد. 
البطولــة  موقــع  تجهيــز  خــالل  مــن  وذلــك 
الحكوميــة  للجهــات  الخطابــات  وإعــداد 
وكذلــك  والمســاهمة  المتعاونــة  والخاصــة 

الراعية لهذا الحدث”.
  وأضــاف: “لقــد ُأغلــق بــاب التســجيل لهــذه 
البطولة، حيث شــهد التســجيل  مشــاركة ما 
يزيــد عــن 60 العًبــا، حيــث فــاق هــذا العــدد 
التســجيل  فــي  الراغبيــن  لعــدد  التوقعــات 
بالمنافســات. وســيتم يــوم الســبت الموافق 
22 يونيــو عنــد الســاعة 10 صباًحــا بصالــة 
اعتمــاد  الطاولــة  للكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
التســجيل النهائي ودفع الرسوم للمشاركة”، 
إلــى أن االتحــاد  الوقــت ذاتــه  مشــيًرا فــي 
حــدد يــوم 25 يونيو موعدا إلقامــة المؤتمر 
وذلــك  البطولــة  عــن  للحديــث  الصحافــي 

بفندق THE K بالجفير.

تواصل التحضير للبطولة الوطنية للمالكمة

يشــارك المنتخب الوطني للمواي تاي في النســخة الثانية لبطولة النخبة الدولية للمواي تاي التي تحتضن منافســاتها الجمهورية التونســية، 
والتي تنظمها الجامعة التونسية بإشراف من االتحاد اإلماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينغ وبالتعاون مع االتحاد العربي للمواي تاي، وذلك 

في الفترة 19 - 22 يونيو الجاري على بقصر الرياضات المنزه بالعاصمة تونس.

المنتخــب عضــو   ويتــرأس وفــد 
مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
المختلطــة رئيــس  القتــال  لفنــون 
لجنة المنتخبات الوطنية باالتحاد 
أحمد خالد الوزان والمدرب أحمد 

جوهر والالعب بدر المناعي.
عضــو  قــال  المناســبة،  وبهــذه   
مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
المختلطــة رئيــس  القتــال  لفنــون 
لجنة المنتخبات الوطنية باالتحاد 
هــذه  “إن  الــوزان:  خالــد  أحمــد 
روزنامــة  ضمــن  تأتــي  المشــاركة 
المشاركات التي اعتمدها االتحاد 

البحريني لفنون القتال المختلطة 
برئاســة خالد عبدالعزيــز الخياط، 
من أجل تعزيز الحضور البحريني 
فــي مختلــف المشــاركات العربيــة 
فــي  الســيما  والدوليــة  والقاريــة 
رياضــة المواي تاي، والذي يســهم 
فــي رفع مســتوى المنتخبــات من 
خــالل زيــادة االحتــكاك والخبــرة 
لــدى الالعبين، وكذلك تعزيز روح 
المنافســة والتحــدي لديهــم علــى 
التطلعــات  تخــدم  التــي  الصــورة 
فــي تشــكيل المنتخبــات الوطنية 
القويــة القادرة علــى إحراز المزيد 

من النتائج واإلنجازات المشــرفة، 
التــي تضــاف لسلســلة اإلنجــازات 
التــي حققتهــا الرياضــات القتالية 
المنضويــة تحــت مظلــة االتحاد”، 
متطلًعــا فــي الوقــت ذاتــه لالعــب 

المنتخــب بــدر المناعــي التوفيــق 
مشــاركته  هــذه  فــي  والنجــاح 

بمنافسات وزن 57 كيلوجراًما.
 وكان المنتخــب الوطنــي للمــواي 
 57 وزن  لقــب  حقــق  قــد  تــاي 
األولــى  النســخة  فــي  كيلوجراًمــا 
التي احتضنتها العاصمة األردنية 
عّمــان فــي نوفمبر العــام الماضي، 
بعدما حقق الالعب عبدهللا الزايد 
المركــز األول فــي هــذا الوزن، بعد 
تغلبــه علــى الالعــب اليمني حامد 

المطري.
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“المواي تاي” في بطولة النخبة الدولية

المنتخب الوطني للمواي تاي

اتحاد السلة يقّدم مدربه اإلسباني الجديد18
ــب مـــنـــتـــخـــب الـــبـــحـــريـــن ــ ــدري ــ ــت ــ ــوظ ب ــظـ ــحـ كــــــــــاروس: مـ

 قال المدرب اإلسباني جوزيف بيب كالروس إنه “محظوظ” لتولي قيادة المنتخب 
األول للرجال لكرة الســلة، معرًبا عن فخره واعتزازه بالعودة إلى البحرين مجدًدا 

التي سبق وأن شغل فيها مهمة التدريب مع ناديي المحرق والمنامة.

 جــاء ذلــك خالل المؤتمر الصحفي الذي 
األول  أمــس  الســلة  كــرة  اتحــاد  عقــده 
الثالثــاء بفنــدق جولــدن توليــب لتوقيع 
عقد المدرب اإلســباني الجديد لمدة عام 
قابــل للتجديــد والــذي مثل فيــه االتحاد 

نائب الرئيس ناصر القصير.
الكبيــر  ســعادته  عــن  المــدرب  وعبــر   
خصوًصــا  الســالوي  منتخبنــا  بتدريــب 
وأنــه يحتفــظ بذكريــات وعالقات طيبة 
والمدربيــن  الالعبيــن  مــن  الكثيــر  مــع 
باألجــواء  ســعيد  أنــه  كمــا  واإلدارييــن، 
الرائعــة لكــرة الســلة في البحريــن والتي 
تمتــاز بالحضــور الجماهيــري والتغطيــة 
اإلعالميــة المتميــزة والشــعبية الجارفــة 
وما تحظى به اللعبة من اهتمام من قبل 
وهــي  واألنديــة  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
الدوافع التي جعلته يوافق على العرض 

البحريني.
 وأضــاف كالروس أنــه يتطلــع لتحقيــق 
مــع  والمســتويات  النتائــج  افضــل 
المنتخــب فــي بطولــة مجلــس التعــاون 
الخليجي والتصفيات اآلسيوية ويتمنى 
بــأن يكون عند حســن ظن القائمين على 

اللعبــة، مضيًفــا “أتطلــع ألن تكــون كــرة 
الســلة فــي البحرين من ضمــن منتخبات 
مثــل  اآلســيوية  القــارة  فــي  المقدمــة 
اليابان ولبنان وكوريا والفلبين ولم ال..”.
 وأوضــح أن عمليــة اختيــار الالعبين لن 
تكــون ســهلة علــى اإلطــالق مشــيًرا إلــى 
أنه لن يكترث بالعمر في عملية االختيار 
واألهــم هــو األداء لكنه فــي الوقت ذاته 
ســيعتمد على بنــاء منتخب واعد وقوي 
في آن واحد، الفًتا النظر إلى أنه ال يمانع 
صفــوف  إلــى  محتــرف  العــب  أي  ضــم 
المنتخــب شــريطة أن يكــون قــادًرا على 
صنــع الفــارق، كما أشــار إلــى أهمية خلق 

ثقافة الفوز لدى الالعبين.
 وعّبــر كالروس عــن اعتــزازه بالتجربــة 
التــي خاضها فــي البحرين، حيث وصف 
تجربته مع المحرق بالمميزة لكنه قضى 
فتــرة بســيطة مــع نــادي المنامــة، وعــزا 
مــع  النظــر  فــي وجهــات  التبايــن  ســبب 
األخيــر إلــى رغبة اإلدارة فــي إنهاء عقد 
المحتــرف آنــذاك واعتراضــه علــى تلــك 

الخطوة.
إن  القصيــر  ناصــر  قــال  جهتــه،  ومــن   
التعاقــد مــع كالروس جــاء تماشــًيا مــع 
اســتراتيجية االتحاد بالتعاقد مع مدرب 
عالمــي لتحقيــق هدفيــن وهمــا الوصول 

االســتحقاقات  فــي  المتقدمــة  لــأدوار 
القادمــة وبنــاء فريــق واعــد وفــق خطة 
بعيــدة المــدى، مشــيًرا إلــى أنــه صحيــح 
بــأن عقــد المــدرب يمتد لعــام واحد لكنه 

قابل للتجديد.
 وأشــاد القصير بالسيرة الذاتية للمدرب 
وخبراتــه مع المنتخبــات واألندية بعدما 
عمــل فــي عــدة دول بأمريــكا الجنوبيــة 
ومصر، كما أن لديه خبرة في كرة السلة 
اآلســيوية بعدمــا عمــل في اليابــان لمدة 
3 ســنوات، وقــد كان اســم المدربيــن من 
بيــن 3 مدربين آخريــن قبل أن يقع عليه 

االختيار.

المؤتمر الصحافي للمدرب

إهداء قميص المنتخب للمدرب القصير والمدرب بعد توقيع العقد

جانب من االجتماع

الحضور في االجتماع

اتحاد اليد

عقــدت لجنــة المســابقات باالتحاد البحريني لكرة اليــد اجتماًعا مع ممثلي األندية 
األعضــاء أمــس الثالثــاء بمقــر االتحاد فــي أم الحصم لمناقشــة نظام المســابقات 

والروزنامة العامة للموسم القادم.

لرئيــس  الثانــي  النائــب  واســتعرض   
االتحــاد صالح خلفــان الخطــة المبدئية 
عمــل  وبرنامــج  المســابقات  لجنــة  إلــى 
اللجنــة، وأشــار إلــى أن هــدف االلتقــاء 
بممثلــي األندية من أجل التشــاور معهم 
حــول  المقدمــة  المقترحــات  ومناقشــة 
نظــام المســابقات بالنســبة إلــى الفئــات 
العمرية ودوري الدرجة األولى، من أجل 
ودراســة  المقدمــة  بــاآلراء  االســتئناس 
هــذه المقترحات للعمل بهــا بعد تقديمها 
األنســب  واعتمــاد  اإلدارة  إلــى مجلــس 
منها لما ترتضيه المصلحة العامة للعبة.

إلــى  االســتماع  االجتمــاع  خــالل  وتــم   
مالحظــات األنديــة واستفســاراتها فيما 
واأليــام  المباريــات  بتوقيــت  يتعلــق 
المخصصــة لــكل فئــة إلــى جانــب أماكن 

رئيــس  أشــار  حيــث  المباريــات،  إقامــة 
اللجنــة إلــى أن تحديــد أيــام المباريــات 
الصــاالت  بتوفــر  مرهــون  وتوقيتهــا 
أن  كمــا  لذلــك،  المناســبة  والمالعــب 
بمشــاركات  ترتبــط  العامــة  الروزنامــة 
التصفيــات  فــي  األول  المنتخــب 
اليابــان  ألولمبيــاد  المؤهلــة  اآلســيوية 
المقبلــة،  اآلســيوية  البطولــة  وكذلــك 
فــي  األنديــة  إلــى مشــاركات  باإلضافــة 
البطوالت اآلسيوية والخليجية المقبلة، 
وهــو مــا يتحّتــم على لجنــة المســابقات 
مراعاة هــذه االلتزامات بوضع البرنامج 
المناســب، معرًبــا عــن ثقتــه الكاملــة في 
تعاون األندية مع االتحاد بالوصول إلى 
الحلول المناســبة التي تصب في صالح 

الجميع.

“مسابقات اليد” تجتمع 
باألندية األعضاء

حسن علي

يتطلع لقيادة 
السلة البحرينية 

إلى صفوة 
منتخبات آسيا

الذوادي ضمن كبار حكام عالمية الفورموال إي
ــارات ــ ــي ــ ــس ــ ــل ــ ــن مــــــن االتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي ل ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ بـ

عّيــن االتحــاد الدولــي للســيارات FIA عبدالعزيــز الــذوادي مديــر عام االتحــاد البحريني 
للسيارات عضو لجنة المحكمين والمتطوعين الدولية التابعة لالتحاد الدولي للسيارات 
FIA كأحد كبار حكام الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورموال E والتي ستقام 

بمدينة بيرن السويسرية في الفترة من 21 وحتى 22 من شهر يونيو الجاري.

 وجــاء تعييــن الــذوادي مــن قبــل االتحــاد 
الدولــي للســيارات فــي هــذا المنصــب لمــا 
يتمتــع بــه مــن تراكــم كبيــر للخبــرات فــي 
مجــال إدارة وتحكيــم الســباقات الدوليــة 
المهــام  أبــرز  مــن  كانــت  والعالميــة، حيــث 
التــي أوكلــت لهــا إدارة بطولــة الفورموال 4 
لمنطقة شرق وشمال أوروبا على موسمين 
متتالييــن، ومشــاركته فــي تحكيــم العديــد 
مــن بطــوالت وســباقات الســيارات الدولية 
والعالميــة ولمــا تمتلكــه الكــوادر البحرينية 
مــن كفــاءة عاليــة وقدرات كبيــرة في حال 

أسندت إليها مثل هذه المهام.
قــد  للســيارات  البحرينــي  االتحــاد  وكان   

للســيارات  الســعودي  االتحــاد  مــع  ســاهم 
أولــى  تنظيــم  فــي  الناريــة  والدراجــات 
جوالت هذه البطولة العالمية والتي أقيمت 
بمحافظــة الدرعيــة بالريــاض خــالل شــهر 
نوفمبــر الماضــي فــي أول زيــارة تاريخيــة 
لهــذه البطولــة للمملكــة العربيــة الســعودية 
والتــي حققت نجاًحا كبيًرا ومنقطع النظير 
ســجلته الشــقيقة الكبــرى في عالــم رياضة 
الســيارات  اتحــاد  وحــرص  الســيارات، 
وكــوادره  إمكانياتــه  جميــع  بتســخير 
وكفاءاتــه مــن أجل المســاهمة مع األشــقاء 
في إنجاح هذا السباق الكبير، ويعكس ذلك 
مــا وصــل إليــه اتحــاد الســيارات البحريني 

من تطور وازدهار وتصدير خبراته للخارج 
بيــن  والعالميــة  الدوليــة  مكانتــه  ويؤكــد 
جميــع االتحادات فــي مختلــف دول العالم 
وثقة االتحاد الدولي للسيارات والبطوالت 
وإمكانيــات  وقــدرات  بكفــاءات  العالميــة 

منتسبيه.

فخــره  عــن  الــذوادي  أعــرب  جهتــه،  مــن   
واعتزازه بتعيينه من قبل اتحاد السيارات 
الدولــي كــي يكــون أحــد كبار حــكام بطولة 
العالــم للفورمــوال E فــي جولتهــا الحاديــة 
عشــرة ببيرن السويســرية، مؤكًدا أن كل ما 
يســند إليه من مهــام إنما ينصب في مجال 
خبرتــه، معتبــًرا أن البحرين أثبتت كفاءتها 
وقــدرات أبنائها في شــتى المجاالت والذي 
والمشــرفة  الحضاريــة  الصــورة  يعكــس 

للوطن الحبيب.
 ومــن المقــّرر أن تختتم البطولــة بالواليات 
الثانيــة  بجولتيهــا  األميركيــة  المتحــدة 
والثالثــة عشــرة، على أن تنطلــق في بأولى 
جولتهــا والثانية بالدرعية بالمملكة العربية 
الســعودية فــي 22 و23 مــن شــهر نوفمبــر 
القــادم، وســتضم فــي موســمها الجديد 14 

جولة.

 عبدالعزيز الذوادي

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

تقام في تونس 
بإشراف االتحاد 

اإلماراتي



تعــرض منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة للناشــئين للخســارة الثانيــة علــى التوالــي أمــام المنتخــب 
التونسي، بنتيجة 90/72، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس األربعاء، ضمن الجولة الثانية 
من الدور التمهيدي للبطولة العربية الثامنة عشرة لكرة السلة، التي تحتضنها العاصمة المصرية 
القاهــرة باســتضافة االتحــاد المصــري فــي الفتــرة مــن 18 حتــى 25 يونيــو الجــاري، بمشــاركة 6 
منتخبات عربية هي: الجزائر، تونس، لبنان، الســعودية، إضافة إلى مصر المســتضيف ومنتخبنا 

الوطني.

عقــب  لمنتخبنــا  الثانيــة  الخســارة  هــي  وهــذه 
المصــري،  المنتخــب  أمــام  األولــى  خســارته 
حقــق  فيمــا  نقطتيــن،  إلــى  رصيــده  ليصبــح 
المنتخــب التونســي فــوزه الثاني علــى التوالي 

رافعا رصيده إلى 4 نقاط.
الخميــس  اليــوم  الوطنــي  وســيواجه منتخبنــا 
4 مســاًء  الســاعة  فــي  لبنــان،  نظيــره منتخــب 
بتوقيــت مملكــة البحريــن، فــي الجولــة الثالثــة 
مــن البطولــة. وجــاءت نتائــج أشــواط المبــاراة 
كاآلتي: 23/11 تونس، 19/20 البحرين، 34/22 

تونس و19/14 البحرين. 
ولم ترتِق بداية منتخبنا في المباراة للمســتوى 
المطلــوب والتــي اســتغلها المنتخــب التونســي 
للتقدم بفارق كبير بواســطة الدفاع المتماســك، 
الربــع  فــي  منتخبنــا  أداء  يتحســن  أن  قبــل 
الثانــي الــذي قلــص مــن خــال فــارق النتيجــة، 

فيمــا اســتعاد منتخــب تونــس الفارق فــي الربع 
الثالــث معوال على الهجوم المركز والتصويبات 

الثاثية، قبل أن يحسم نتيجة اللقاء. 
ورغم الخســارة، إال أن منتخبنا قدم أداء جيدا 
فــي المباراة، وتمكن من تقديم مســتوى أفضل 
مــن المبــاراة الســابقة، إذ أظهــر العبــو منتخبنــا 
عمومــا،  المبــاراة  شــوطي  خــال  جيــدا  أداء 

خصوصا في الناحية الهجومية.
وســيخوض منتخبنــا تدريبــا واحدا فــي الفترة 
الصباحيــة اليوم علــى صالة البطولــة؛ تحضيرا 
لمواجهــة لبنان، على أن تلــي الحصة التدريبية 
جلســة فنية للتعرف على نقاط القوة والضعف 
األولــى  المبــاراة  وفــي  المنافــس.  الفريــق  فــي 
أمــس، حقــق المنتخــب الســعودي فــوزه األول 
الجزائــري  عقــب تفوقــه علــى حســاب نظيــره 

بنتيجة 57/41 رافعا رصيده إلى 3 نقاط.

من مباراة منتخبنا وتونس

خسارة ثانية ألحمر الناشئين في “عربية السلة”
ــة ــثـ ــالـ ــثـ ــة الـ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــ ــوم ف ــ ــ ــي ــ ــ ــان ال ــ ــن ــ ــب ــ ــه ل ــ ــ ــواج ــ ــ ــا ي ــنـ ــبـ ــتـــخـ ــنـ مـ

القاهرة - اتحاد السلة
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منتخب MMA يدّشن مشواره بربع ونصف النهائي
ــة ــيـ ــالـ ــطـ ــة بـــــرومـــــا اإليـ ــ ــس ــ ــام ــ ــخ ــ ــة أوروبـــــــــــا الـــمـــفـــتـــوحـــة ال ــ ــول ــ ــط ــ فـــــي ب

انطلقت يوم “األربعاء” الموافق 19 يونيو بالعاصمة اإليطالية روما منافســات النســخة الخامســة من بطولة أوروبا المفتوحة للهواة لفنون القتال المختلطة 
لفئتــي الكبــار والشــباب، والتــي ينظمها االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطــة WMMAA  -  IMMAF بالتعاون مع االتحاد اإليطالي لفنون القتال المختلطة  

FIGMMA  في الفترة -18 23 يونيو الجاري، وذلك على صالة مجمع “Pellicone   Pala” الرياضي.

مشــاركة  البطولــة  مــن  النســخة  هــذه  وتشــهد 
المنتخــب الوطنــي لفنــون القتــال المختلطــة إلــى 
جانــب 33 منتخًبا من مختلف بلدان العالم، يمثلها 
ــا ورياضيــة، يتنافســون فــي 14 وزن  293 رياضيًّ
مختلــف مــن األوزان المعتمدة مــن االتحاد الدولي 

لهذه اللعبة.
  وقد وضعت قرعة البطولة التي جرت يوم الثاثاء 
الماضي المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة 
مباشــرة فــي منافســات دور الثمانيــة والــدور قبــل 
النهائي. حيث سيشــارك الاعبــان محمد المعماري 
وعبــدهللا اليعقــوب بمنافســات دور الثمانيــة فــي 
وزن 56 لفئــة الكبــار، وسيشــارك الاعبــان إبراهيم 
درويش وشاميل علي بمنافسات دور الثمانية في 

وزن 56 لفئــة الشــباب، وسيشــارك الاعبــان حمــزه 
زريــره ومحمــد ادريــس بمنافســات دور الثمانيــة 
فــي وزن 61 لفئــة الكبــار، وسيشــارك الاعــب علي 
يعقــوب بمنافســات دور الثمانية فــي وزن 61 لفئة 
الشــباب، وسيشــارك الاعب عبدالمناف محمدوف 
بمنافســات دور الثمانيــة فــي وزن 65 لفئــة الكبــار، 
وسيشارك الاعبان رمضان جيتنوف وعباس خان 

بمنافســات دور الثمانيــة فــي وزن 77 لفئــة الكبــار، 
الاعبــان مــراد غــازي ويوســف ســيار  وسيشــارك 
بمنافســات دور الثمانية في وزن 77 لفئة الشــباب، 
وسيشــارك الاعــب شــاميل غــازي بمنافســات دور 
الثمانيــة فــي وزن 120 كيلوجراًما. فيما سيشــارك 
الاعــب باشــا خارخاشــييف بمنافســات دور قبــل 

النهائي في وزن فوق 120 كيلوجراًما.

وكان المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة قد تصدر الترتيب التصنيف العام الذي  «
أصدره االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة يوم 30 مايو الماضي، بعد أن نجح في 

تحقيق لقب النسخة الثالثة من بطولة افريقيا المفتوحة التي أقيمت في الفترة -22 25 
مايو في مدينة جوهانسرغ بجنوب أفريقيا، وإحرازه المركز الثاني في النسخة الثانية من 

بطولة آسيا المفتوحة التي أقيمت في الفترة -2 4 من الشهر ذاته في العاصمة التايالندية 
بانكوك.

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

المنتخب الوطني خالل إجراء عملية التسجيل

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

عيــن مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكرة 
آل  عبدالرحمــن  بــن  ســلمان  الشــيخ  القــدم 
وأورد  الشــباب.  لمنتخــب  مديــرا  خليفــة 
االتحــاد البحرينــي لكرة القدم في الحســاب 
االجتماعــي  التواصــل  بمواقــع  الرســمي 
“انســتغرام” عــن تعييــن الشــيخ ســلمان بــن 
عبدالرحمــن مديــرا لمنتخب الشــباب للفترة 
إلــى أن عبــدهللا البوعينيــن  المقبلــة. يشــار 
كان مديــرا لمنتخب الشــباب، قبل أن يتقدم 
باســتقالته حديثــا لاتحــاد البحرينــي لكــرة 
القــدم. إلــى ذلــك، يواصــل منتخب الشــباب 
تحضيراتــه بتدريبات يوميــة على الماعب 
الخارجية التابعة التحاد الكرة، وذلك تحت 
قيــادة المــدرب الوطنــي إســماعيل كرامــي 

والطاقم المعاون.
وتضــم قائمــة المنتخــب لتجمــع شــهر يونيو 

الجــاري 29 العبــا، وهم: أحمد مســلم، ســالم 
حســين، حســن هرونــة، محمــد عبدالقيــوم، 
عبدالرحمــن العبيدلي، عبدهللا ســالم، محمد 
دعيــج  جميــل،  همــام  طــه،  هانــي  خليفــة، 
النمــر،  عبــدهللا  الرميحــي،  عــادل  الــذوادي، 

إبراهيــم علــي، ســعود هــزاع، ســلمان عادل، 
حســن  حيــدر،  جــواد  ســيد  خليفــة،  علــي 
عبدالنبــي، حســين العكــري، حســن البــوري، 
عمــار  ياســين محمــد،  مهــدي شــرف،  ســيد 
الغــاوي، صالــح بــدر، مبــارك محمــد، حســين 
محمــد  محمــد  الســيد،  عبدالرحمــن  مكــي، 
أن  إلــى  يشــار  إبراهيــم.  وخليــل  فــارس 
منتخــب الشــباب مقبل علــى تصفيات كأس 
آسيا تحت 19 عاما، إذ ستقام خال نوفمبر 
المقبل، وكانت القرعة أوقعت األحمر الشاب 
إلــى جانــب األردن وبنغاديــش وبوتــان في 
المجموعــة الخامســة، وســتلعب المباريــات 
فــي البحريــن. وسيشــارك المنتخــب الشــاب 
قبــل التصفيــات فــي بطولــة كوتيــف الودية 
بإســبانيا نهايــة يوليــو المقبل، كما سيشــارك 
خال شهر أغسطس في بطولة اتحاد غرب 

آسيا، والتي ستقام في فلسطين.

يشارك الحكم الدولي إسماعيل حبيب في إدارة مباراة فريقي الجزيرة األردني والجيش 
الســوري، ضمــن منافســات إيــاب نصف نهائي منطقة غرب آســيا لكأس االتحاد اآلســيوي 

لكرة القدم.

 وكلــف االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم حكمنا 
الدولي إسماعيل حبيب للمشاركة في إدارة 
المبــاراة بصفتــه حكًمــا رابًعا، إذ ســتقام يوم 
الثاثــاء المقبــل الموافــق 25 يونيــو الجاري 

في العاصمة األردنية - عّمان.
 وســيدير المبــاراة طاقــم تحكيــم دولــي من 
 liu هونــج كونــج، ومكون من حكم الســاحة
 ،law ming و chow chun ويعاونــه ،kwok
إســماعيل  البحرينــي  الرابــع  الحكــم  فيمــا 
صالــح  مختــار  اليمنــي  وســيكون  حبيــب، 
 rizaevالمبــاراة ومراقــب  للحــكام،  مقيمــا 
sandjar.  ويأتــي التكليــف القــاري تواصــاً 

لسلســلة المشــاركات لحكامنــا الدولييــن في 
جميــع  علــى  المباريــات  مــن  العديــد  إدارة 
المســتويات؛ نظيــر الثقــة الكبيــرة والســمعة 
الطيبــة التــي تتمتع بها الصافــرة البحرينية؛ 
لمــا للحكــم البحرينــي مــن مكانــة مرموقــة 
فــي األوســاط المختلفــة عبــر أدائــه المميــز 
واإلدارة المقتــدرة، والتــي تمكــن من خالها 

الوصول إلى مراتب عالية.
 ويعد إسماعيل حبيب من الحكام الدوليين 
الشباب الذين ينتظرهم مستقبل زاهر، وهو 
ضمــن قائمة النخبة لحكام القارة اآلســيوية 
للعــام )2019(، وحصــل على الشــارة الدولية 

في العام )2018(.
 ســبق للحكــم إســماعيل حبيــب المشــاركة 
فــي إدارة مباريــات مختلفــة علــى مســتوى 
البطــوالت اآلســيوية لهــذا الموســم، ســواء 
دوري أبطال آسيا أو كأس االتحاد اآلسيوي.

يونيــو تجمــع  فــي  التدريبــات  يواصــل  ضمــن منافســات كأس االتحاد اآلســيوي لكــرة القدمالمنتخــب 

إسماعيل يشارك في إدارة نصف نهائي غرب آسياسلمان بن عبدالرحمن مديًرا ألحمر الشباب

أحمد مهدي

إسماعيل حبيبسلمان بن عبدالرحمن

قال العب منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين عمار يوسف إن منتخبنا يسعى إلى  «
تحقيق االستفادة الفنية الكاملة من خالل مشاركته في البطولة العربية. وذكر 

يوسف أن المشاركة العربية تأتي استعداًدا للبطولة اآلسيوية المؤهلة 
لكأس العالم. وأوضح أن الهدف األساس من المشاركة هي اكتساب 

خبرة المنافسات القوية من خالل االحتكاك مع المنتخبات اإلفريقية 
واآلسيوية التي تتمتع بالقوة البدنية والجسمانية، وكذلك اكتساب 

خبرة البطوالت والمنافسات القوية، مشيًرا إلى أن المشاركة في 
البطولة تعد فرصة مناسبة الستعداد المنتخب لالستحقاق اآلسيوي.

يوسف: اكتساب خبرة المنافسات القوية

قال مدير المنتخبات الوطنية غسان قاروني إن  «
مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين في البطولة 

العربية تأتي ضمن الخطة بعيدة المدى 
 الموضوعة للمنتخب.

وأكد قاروني أن اتحاد كرة السلة برئاسة سمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة يحرص بشكل 

كبير على تكثيف الحضور الخارجي والمشاركة في 
البطوالت بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية في جميع 
الفئات العمرية من أجل زيادة االحتكاك واكتساب 

 الخبرة وهو ما سيعود بالنفع على العبينا.
وذكر قاروني أن البطولة العربية تشكل خير إعداد لمنتخبنا الذي تنتظره 

مشاركة مهمة متمثلة في البطولة اآلسيوية المؤهلة لكأس العالم، التي من 
 المؤمل لها أن تقام أواخر العام الجاري في الجمهورية الصينية.

وأضاف مدير المنتخبات أن إعداد منتخب الناشئين بدأ منذ مطلع شهر مايو 
الماضي بمشاركة 40 العبا تم اختيارهم بدقة من قبل الجهاز الفني للمنتخب 

الذي عكف على متابعة الدوري المحلي للفئات وزيارة تدريبات األندية، ثم 
توقف اإلعداد لظروف االختبارات، قبل تستأنف التدريبات التي قلص من 

خاللها المدرب قائمة المنتخب وصوال الختيار االثني عشر العبا المشاركين 
 في البطولة اآلن.

وبين قاروني أن المنتخب سيستأنف تدريباته فور انتهاء مشاركته من 
 البطولة، بمشاركة بقية الالعبين الذين لم يشاركوا في هذه البطولة.

وأوضح قاروني أن المنتخبات المشاركة في البطولة تمتاز بالبنية الجسمانية 
القوية لالعبيها، مؤكًدا أن منتخبنا سيجني ثمار المشاركة من خالل االحتكاك 

مع تلك المنتخبات.

قاروني: محطة إعداد مهمة للبطولة اآلسيوية



هــل انتهـــت سنيـــن العــز للزعيــم المنــامـــي؟

البارالمبية تقيم دورة مكثفة عن اإلستراتيجيات الصحيحة

ــاء أخـــرى ــ ــم ــ ــم و“بـــــرونـــــو” وأس ــث ــي ــا م ــمـ ــد وتـــاهـ ــويـ ــة بــرحــيــل ابـــَنـــي كـ ــدايـ ــبـ الـ

ــا ــيـ ــة الـــعـــالـــم لـــلـــريـــاضـــة” الـــمـــعـــتـــمـــدة دولـ ــ ــي ــ ــم ــ ــادي ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع “أك

يبدوا أن سنين العز والليال المالح قد شارفت على االنتهاء بالنسبة لزعيم كرة السلة البحرينية أال 
وهو نادي المنامة، الذي بات يفقد بريقه وبدأت مشاكله تطفو على السطح بعدما كان النادي ُيضرب 

به المثل في احترافية عمله ومعاملته مع منتسبيه.

الموســم  مولــد  مــن  الخــروج  فــإن  شــك  ودون 
الماضــي محلًيا وخليجًيا، قد عجل بتفاقم الوضع 
والفنــي،  اإلداري  الصعيــد  علــى  النــادي  هــذا  فــي 
الــذي تحــول  المــدرب األساســي عقيــل  إذ رحــل 
للتعاقــد  الماضــي؛  الموســم  فــي  مســاعد  لمــدرب 
مــع النويــدرات بــدًءا من الموســم المقبــل، لتحدي 
المفاجــأة األولــى قبــل فتــرة بســيطة علــى صعيــد 
الالعبين وهو عدم التجديد لميثم جميل الذي يعد 
أحــد نجــوم الفريق، وتلتها المفاجــأة الثانية بفض 
االرتبــاط بالنجم غير المحظــوظ لإلصابات محمد 
قربان “برونو” رغم بقاء موسم آخر في عقده، مع 
وجــود أســماء أخرى مطروحة لالســتغناء عنها أو 

تقليل المخصص المادي لها.

لهــذا  الوصــول  إلــى  أدت  كثيــرة  أســباب  هنــاك 
المنحــدر المخيــف، وهــذه حقيقة ال يمكــن نكرانها 
أبــًدا حتــى وإن حــاول عشــاق وأنصار هــذا الكيان 
تظليلهــا، وفــي أولوياتهــا أن اإلدارة المناميــة قــد 
عكفت في الســنين األخيــرة على إبرام التعاقدات 
خياليــة  بمبالــغ  وأجانــب  محلييــن  العبيــن  مــع 
ورواتــب شــهرية “يســيل لهــا اللعــاب” مــن دون أن 
تنظــر اإلدارة نفســها لهــذه المســألة بعيــن االعتبــار 
ومــا تنتجــه من ضغط مهــول على خزينــة النادي؛ 
كونهــا كانــت تعيــش أزهى أيامها وســنينها بحصد 

األلقاب بشكل متتاٍل.
خــروج ابَنــي كويــد “محمــد ويونــس” مــن صفوف 
نــادي المنامــة يعتبــر أيًضــا من األســباب الرئيســة، 

كونهمــا أثبتا مدى قوتهما ومكانتهما، بدليل تفوق 
الرفاع، المنتمي له الشــقيقان، على نظيره المنامة 
في غالبية مواجهات الموســم المنصرم، وأســفرت 

عــن تمكــن الســماوي مــن تجريــد الزعيــم للقبيــه 
دوري زين وكأس خليفة بن سلمان من الدور قبل 
النهائــي، و “مــازاد الطيــن بلة”، إخفــاق الفريق في 

تحقيق الحلم المنتظر أال وهو “لقب كأس الخليج 
أنفســهم  المنامييــن  يمنــي  كان  الــذي  لألنديــة” 

بالتتويج به؛ لنسيان مرارة الموسم التاريخي.
إًذا، عــدم التجديد للبعض واالســتغناء عن البعض 
اآلخــر قــد يكــون سياســية جديــدة تتبعهــا اإلدارة 
المناميــة فــي الفتــرة الحاليــة، تهــدف مــن خاللهــا 
لتقليــل الصرف المادي؛ خصوًصا أنها لمســت عدم 
تحقيقهــا لألهــداف المرجــوة بالموســم المنصــرم، 
وهــذا بطبيعــة الحال ســيؤثر على مســيرة الفريق 
التنافســية بــدًءا مــن الموســم المقبــل فــي ظــل ما 
يحــدث مــن رحيــل عناصــر مــن صفوفــه فــي كل 
موســم لهــا ثقلهــا ووزنهــا الفنــي، وأيًضــا لشراســة 
الشــأن  فــي  يحــدث  لمــا  وتربصهــم  المنافســين 
الســالوي مــن مثــل هــذه األمــور لتعزيــز صفوفهــا 
حــدث  مــا  غــرار  علــى  الالعبيــن،  هــؤالء  بأمثــال 
بانتــداب الرفــاع ابَنــي كويــد وتعاقــد المنامــة مــع 
حسين شاكر.. ليبقى السؤال مطروًحا: هل انتهت 

سنين العز للزعيم المنامي؟

بحضــور رئيــس اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة الشــيخ محمد بــن دعيج آل خليفــة، أقامت 
 World( اللجنة ضمن خطتها التدريبية والتطويرية وبالتعاون مع أكاديمية العالم للرياضة
Academy of Sport( المعتمــدة دولًيــا مــن قبل اللجنة البارالمبيــة الدولية، دورة تدريبية 
مكثفة اســتهدفت أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، إضافة إلى العديد من أعضاء 
االتحــادات الرياضيــة المختلفــة وممثلين عن وزارة الشــباب والرياضة، بعنــوان “الرياضة 
البارالمبيــة.. تاريخهــا وطــرق وضع االســتراتيجيات الصحيحــة لتطويرهــا واإلرتقاء بها”، 
قدمهــا كل مــن المحاضريــن األســترالي رامــون ألكســندر، اليونانــي ابوســتولوس ريجاس 

واإلنجليزي كريستوفر سولي. 

التــي امتــدت  المكثفــة  الــدورة  وتــم خــالل 
علــى مــدار 4 أيــام فــي فنــدق ســويس بيــل 
فــي ضاحيــة الســيف التعــرف علــى الجانــب 
التاريخــي للرياضــة البارالمبيــة منذ نشــأتها، 
عــن معاييــر  الكامــل  التعريــف  إلــى  إضافــة 
وهيكلتهــا  الدوليــة  البارالمبيــة  اللجنــة 
التركيــز  كان  بينمــا  والتنظيميــة،  اإلداريــة 
األكبــر من قبل المحاضريــن المعتمدين على 

كيفيــة ومــدى أهمية إعداد اإلســتراتيجيات 
القصيــرة والطويلــة المــدى وفًقــا لإلمكانــات 
الرياضــة  للتنفيــذ، إلدارة  والقابلــة  المتاحــة 
وبحســب  الصحيحــة  بالطــرق  البارالمبيــة 
بهــا  الوصــول  أجــل  مــن  الدوليــة؛  المعاييــر 
التركيــز  كان  وكذلــك  المطلوبــة،  للمثاليــة 
منصًبــا علــى كيفيــة اختيــار الالعبين وطرق 
تطويــر مهاراتهم وصقلها حتــى يتمكنوا من 

المشــاركة فــي المحافــل الدوليــة وتحقيــق 
اإلنجازات باستمرار. 

وعــن طبيعــة الــدورة ومــدى أهميتها وطرق 
االستفادة منها، بين الشيخ محمد بن دعيج 
آل خليفــة هــذه الــدورة تأتي ضمــن الخطط 
التــي تــم اعتمادهــا مســبًقا من أجــل تدريب 

علــى  القادريــن  األشــخاص  كل  وتطويــر 
المســاهمة في االرتقاء بالرياضة البارالمبية، 
التــي وضعــت بنــاًء علــى توجيهــات رئيــس 
والرياضــة ســمو  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
والتــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
بالرياضــة  الكامــل  باالهتمــام  توصــي 
البارالمبية عن طريق ترســيخ مبدأ الشــراكة 

كل  وتذليــل  المجتمــع  مكونــات  كل  بيــن 
العقبات؛ من أجل الوصول للشــراكة الدولية 

كذلك. 
وأشار رئيس اللجنة البارالمبية إلى أن هدف 
هــذه الــدورة هــو التعريــف بعمــل المنظمــات 
العالميــة المماثلة لالســتفادة من طرق عملها 
وانتقاء أبرز اإلســتراتيجيات منها ومحاولة 

تطبيقهــا علــى أرض الواقع مــن أجل إحداث 
ذوي  برياضــة  واالرتقــاء  التطويــر  عمليــة 
العزيمــة ألعلى المراتــب الممكنة وتذليل كل 
العقبــات أمــام الالعبين وتهيئتهم للمشــاركة 
مــن  والعالميــة؛  اإلقليميــة  المحافــل  فــي 
أجــل تحقيــق اإلنجــازات ورفــع اســم مملكة 
البحريــن فــي شــتى المحافــل على مســتوى 

العالم. 
البحرينيــة  البارالمبيــة  اللجنــة  أن  يذكــر 
تأسســت العام 2017 بقرار من ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، علــى أن تكــون 
جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتولى 
الكامــل  والفنــي  والمالــي  اإلداري  اإلشــراف 
علــى االتحــادات الرياضيــة البحرينيــة فيمــا 
يخــص أنشــطة ذوي العزيمــة، وتهــدف إلــى 
شــؤون  وتنظيــم  وتطويــر  وحمايــة  رعايــة 
البحريــن  مملكــة  فــي  الهمــم  ذوي  رياضــة 
وتمثيلها في الفعاليات المحلية والخارجية.

الرفاع - اللجنة البارالمبية البحرينية

فريق المنامة لكرة السلة

محمد بن دعيج 

وكاالت

فتــح أنطونــي بافو نائب األمين العام لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم )كاف(، المجال أمام 
إمكان إجراء بطولة كأس األمم اإلفريقية كل 4 أعوام بدال من إقامتها كل عامين.

وقــال بافــو، خــالل مؤتمر صحافــي عقده 
أمــس األربعاء، إن البطولــة تقام حاليا كل 
أعــوام   4 كل  إقامتهــا  وإمكانيــة  عاميــن، 
هنــاك  أن  إلــى  مشــيًرا  الدراســة،  تحــت 
تقييما شامال يتم حاليا، ولكن ال توجد أي 
قرارات تم اتخاذها بهذا الشأن حتى اآلن.
وأبــدى بافــو ســعادته بالعمــل الكبيــر الذي 
جــرى مؤخــرا مــن اللجنة المنظمــة لبطولة 
كأس األمــم اإلفريقيــة التــي تفتتــح فــي 
مصر غدًا الجمعة حتى 19  يوليو المقبل.

المصريــة  للدولــة  الشــكر  بافــو  ووجــه 
هانــي  برئاســة  المنظمــة  واللجنــة 

أبوريــدة، بعد تطويــر المالعب 
كامــال، مشــيرا إلــى أن مصــر 
تمتلــك بنيــة تحتيــة عمالقة 

وقادرة على التطور أكثر.
وأضــاف بافــو، أن مصــر قررت 

تخصيــص ملعب تدريــب لكل منتخب 
مشــارك في كأس األمم خالل النســخة 
الحاليــة، موضحــا ســعادته بمــا تــم من 
تحضير وإعداد خــالل الفترة الماضية 
عــن  المســؤولين  جميــع  جانــب  مــن 

اللجنة المنظمة.
أن  المقــرر  مــن  كان  “البطولــة  وختــم 
تقــام أوال فــي الكاميــرون ثــم ذهبــت 
إلــى مصــر في توقيت صعــب، والدولة 
المصريــة تمتلــك بنيــة تحتيــة مميــزة 
وكان لديها تحد كبير لتطوير المالعب 
الســتة المستضيفة للبطولة واآلن 
وصلنا لمرحلــة رائعة، والتغيير 
الضخــم الــذي حــدث خــالل 
هذه الفتــرة القصيرة نجد 
عمــال  قدمــت  مصــر  أن 

هائال”.

األهلي يفقد العب الفئات أحمد زكريادراسة إلقامة أمم إفريقيا كل 4 أعوام
ــة ــي ــعــال ــد ويــشــيــد بـــأخـــاقـــه ال ــي ــق ــف ــي ال ــرثـ الـــحـــلـــواجـــي يـ

فقــد النــادي األهلــي قبل 3 أيام العب كرة القدم بالفئات العمرية أحمد زكريا، والذي انتقل 
إلى جوار ربه إثر “سكتة قلبية” مفاجئة، تاركا وراءه حزنا عميقا لوالديه وأهله وأصدقائه.

مدرب فئة الشــباب بالنــادي األهلي الكابتن 
صادق الحلواجي نعى الفقيد الشــاب أحمد 
زكريــا، مســتذكرا مناقبــه وأخالقــه الطيبة، 
حيث أوضح لـ “البالد ســبورت” بأن الشــاب 
أحمــد زكريــا كان العبــا في صفــوف النادي 
بالفئــات  المبكــرة  المراحــل  منــذ  األهلــي 
باألخــالق  لــه  يشــهد  والجميــع  العمريــة، 
العالية وحســن المعاملــة، وكان محبوبا من 
الجميــع. وأضــاف بــأن الالعــب توقــف عــن 
اللعــب منــذ الموســم الماضــي فقــط بداعي 
الدراسة، حيث فضل التركيز على دراسته، 
لكنــه لــم ينقطع عن زمالئــه الالعبين، وكان 

يحضــر باســتمرار خــالل بعــض الحصــص 
التدريبيــة والمباريــات، ويحتفــظ بعالقات 
طيبة وودودة مع جميع الالعبين واألجهزة 
بإمكانــات  يتمتــع  وكان  واإلداريــة،  الفنيــة 
فنيــة جيــدة. وأشــار الحلواجي بــأن رحيل 
الشــاب أحمــد زكريــا خلف حزنــا عميقا في 
بخالــص  “أتقــدم  مضيفــا  الجميــع،  نفــوس 
العزاء والمواساة إلى والده ووالدته وأهله 
.. لقــد صدمنــا برحيلــه المفاجــئ، فهــو أحد 
أحــد  بمثابــة  وكان  األهلــي،  النــادي  أبنــاء 
معــه  وتجمعنــي  جميعــا  الالعبيــن  أبنائــي 
ذكريــات طيبــة ورحيلــه مؤلــم بالنســبة لي 

وبالنسبة لكافة أصدقائه الالعبين.. رحمك 
هللا يــا ابنــي أحمــد، وأســكنك هللا فســيح 
جناتــك، وألهــم أهلك الصبــر والســلوان. إنا 
لله وإنا إليــه راجعون”. وأوضح الحلواجي 

أن الشــاب أحمــد زكريــا ســيبقى ماثــال فــي 
قلوب ووجدان جميع من عاشروه وزاملوه 
فــي النادي األهلــي بعدما تــرك ذكرى طيبة 

في نفوسهم.

أحمد زكريا صادق الحلواجي

سبورت

علي مجيد

sports@albiladpress.com
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أعرب األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف عن اعتزازه الكبير بلقاء عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة أبطــال وبطــالت القوى، معرًبا عن خالص شــكره وامتنانــه لما يوليه جاللته من دعــم ال محدود ورعاية 

فائقة للحركة الرياضية قادت مملكتنا لتحقيق إنجازات نوعية وتاريخية في العهد الزاهر لجاللته حفظه هللا ورعاه.

عاهــل  اســتقبال  أن  النصــف  وأّكــد 
القــوى  ألعــاب  وبطــالت  أبطــال  البــالد 
الحائزيــن على المركز األول في البطولة 
أللعــاب  والعشــرين  الثالثــة  اآلســيوية 
بينهــا  ميداليــة   22 بتحقيقهــم  القــوى 

و4  فضيــة  ميداليــات  و7  ذهبيــة   11
ميدالية برونزيــة، يعكس حرص جاللته 
علــى دعــم وتشــجيع أبنائــه الرياضييــن 
والوقــوف بجانبهــم؛ تقديــًرا لمــا قدمــوه 
مــن جهــٍد وعطــاء مــن أجــل رفعــة وعلّو 

اسم الوطن.
وأوضح النصف أن التشرف بلقاء جاللة 
علــى  واعتــزاز  فخــٍر  وســام  هــو  الملــك 

قلوب جميع األبطال الرياضيين.
وأضاف “تفخر األســرة الرياضية بجاللة 

الملــك حفظــه هللا ورعاه، فهــو الرياضي 
لمســيرتنا  والداعــم  المملكــة  فــي  األول 
والمحّفز األول لنا وبفضله حققت اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة وســائر االتحــادات 
الرياضيــة إنجــازات باهرة عــزّزت مكانة 
البحرين على خارطة الرياضة العالمية”.
علــى  الملــك  جاللــة  النصــف  وعاهــد 
لــكل  الجــاد والمخلــص  العمــل  مواصلــة 
مــا من شــأنه تعزيز مكانــة البحرين على 

وتحقيــق  العالميــة  الرياضــة  خارطــة 
المزيــد من اإلنجــازات المتميــزة؛ إلعالء 
راية المملكة وتشريف سمعتها ومكانتها 
بيــن األمــم، معربــا لجاللتــه عــن خالــص 
دعــٍم  مــن  يقدمــه  لمــا  والتقديــر  الشــكر 
ال محــدود ألبنائــه الرياضييــن، متطلًعــا 
ألن يكــون جميــع الرياضيين عند حســن 
ظــن جاللتــه فــي كل مشــاركة خارجيــة؛ 

محمد النصفليكونوا خير سفراء لوطنهم.

النصف: اإلنجازات الرياضية ثمرة لدعم جاللة الملك
اســتقبال العاهــل لألبطــال تقديــر رفيــع وحافــز لمضاعفــة اإلنجــازات
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إعداد: طارق البحار

اقتحم باتمان )الرجل الوطواط( عالم الكتب الهزلية عام 1939، بصدره الواسع وقناعه األسود، ليعطي 
دفعــة جديــدة لعالــم الشــخصيات الخارقــة الخيالية. وظهر الفارس األســود ألول مــرة، في 30 مارس 
1939، علــى صفحــات كتــاب “Detective Comics 27”. واختــرع هذه الشــخصية الكاتبــان، بوب كين 

وبيل فينجر، لمصلحة دار نشر “ذا ناشونال كوميكس”، التي أطلق عليها الحقًا “دي سي كوميكس”.

ويخبــئ قناع باتمان وجه المليونير بروس وين، الذي 
شــهد مقتــل والديه عندمــا كان طفالً، ومــن ثم قرر أن 
يكــرس حياتــه لمحاربة الجريمــة. وكان من المفترض 
أن يبــث الرجــل الوطــواط الرعــب فــي النفــوس، فقــد 
األســود  هــي  يرتديهــا  التــي  المالبــس  ألــوان  كانــت 
حمــل  أجــل  مــن  حزامــًا  يســتخدم  وكان  والرمــادي، 
األســلحة فيــه، وكان يضــع قفــازات، ولــه زوجــان مــن 

األجنحة الخشنة، اسُتبدال في ما بعد بـ “كاب”.
اســتوحى  إنــه  كيــن  وقــال 
آلــة  مــن  باتمــان  شــخصية 

اخترعهــا  التــي  الطيــران، 
ليونــاردو دافينشــي ، الــذي 
عصــر  إلــى  ينتمــي  كان 
النهضــة والــذي كان متعدد 

كمــا  المواهــب. 

اســتوحى كين شــخصية الرجــل الوطواط من 
أفــالم وروايــات مــن بينهــا “زورو” و”دراكوال”، 
وشخصية “ذا فانتوم” التي نشرها عام 1936 
“لــي فالــك”، وهــو كاتــب ومخــرج مســرحي 
وكاتــب ســيناريو وفنان قصــص مصورة من 
الواليــات المتحدة. وكان رمز الوطواط على 
صدر باتمان باللون األسود فقط، لكن خالل 
1964 أصبحــت هنــاك خلفيــة باللــون  عــام 
ومــع  اآلن.  المألــوف  البيضــاوي  األصفــر 
مرور الوقــت، حصل باتمان على تعزيزات، 
تتمثل في روبن وباتجيرل وسيارة باتمان 
التــي تتمتــع بتكنولوجيا حديثــة. وبالطبع 
ازدادت قائمة أعدائه، حيث أصبح باتمان 
يحارب الجوكر وذا بنجوين وكات وومان 
بعــد وفاتــه،  كيــن،  تكريــم  وتــم  وريدليــر. 

بنجمــة على ممر المشــاهير في هوليــوود عام 2015، 
وكان ضمن حضور فعاليات التكريم زاك سنيدير 
مخــرج فيلــم “باتمان ضد ســوبر مان: داون 
اوف جاســتيس”. معجبو كين يشعرون 
بـ”امتنــان عميق” للهديــة التي قدمها 
قالــه  مــا  بحســب  للعالــم،  كيــن 
شــخص  “كل  وأضــاف  ســنيدير، 
منــا لديه باتمان تخيلي يلوح في 
الظــل، وهــذا إرث بــوب”. وأوضح 
“علــى عكــس ســوبرمان أو وونــدر 
ومــان أو فالش، هــو رجل، هو من 
يمثلنــا جميعــًا، بهــذا البطــل نحــن 
نســتمر، هــو نحــن، فــي الحقيقــة 

جميعنا باتمان”.
والمسلســالت  الهزليــة  الكتــب 
وألعــاب  واألفــالم  التلفزيونيــة 
الكمبيوتر، جعلت باتمان مشهورًا 
عالميًا، ووفقًا لســجالت “غينيس” 
لألرقام القياســية، ظهر باتمان في 
أفالم أكثر من أي شخصية أخرى 

بالكتب الهزلية.
وظهر باتمــان بثمانية أفالم حركة، في 
الفتــرة مــا بيــن 1966 و2012، ولعــب دوره عــدد مــن 
الممثليــن، منهم ادام ويســت ومايــكل كيتون وجورج 
كلونــي وبن أفليك. وفي ثالثية األفالم التي أخراجها 

كريســتوفر نــوالن، لعــب كريســتيان بيــل دور باتمــان 
مــع هيــث ليدجــر الــذي لعــب دور الجوكــر، وأدى دورًا 
أســطوريًا مكتمــالً بوجــه المهــرج المثيــر للخــوف فــي 
دور  كيتــون  مايــكل  ولعــب  نايــت”.  دارك  “ذا  فيلــم 
باتمــان فــي الفيلــم الــذي أخرجــه تيــم بورتــون، وأدى 
جــاك نيكلســون دور الجوكــر. ولــم تحقــق كل نســخة 
مــن أفــالم باتمان نجاحًا، ففي عام 1997 تعرض فيلم 
“باتمان اند روبن”، للمخرج جويل شوماخر، النتقادات 
مــن النقــاد، وقال كلوني، الــذي أدى دور باتمان، إنه لن 
يرتــدي مجــددًا حلــة مطاطيــة. وتحتفــل دار نشــر دي 
ســي للكتب الهزلية بعيد ميالد باتمان الـ80، فيما يتم 
اإلعــداد إلقامــة عــدد مــن الفعاليــات حــول العالــم هذا 
العــام، فــي 21 ســبتمبر يــوم عيــد ميــالد باتمــان، الذي 

.”Long Live the Bat“ يحمل شعار
وخــالل هــذا اليــوم، مــن المقــرر أن تشــمل االحتفاالت 
عــرض رمــز الوطــواط علــى مبــاٍن فــي مــدن بأنحــاء 
العالــم. كمــا تم تكريــم ثالثية أفالم نــوالن، إذ عرضت 
شــركة “وارنــر بــروس” األفــالم الثالثة فــي دور عرض 
بخمــس مــدن أميركيــة، مؤخــرا ويمكــن للذيــن قامــوا 
بشــراء أول نســخة من كتاب هزلي لباتمان عام 1939 
مقابــل 10 ســنتات، أن يجنــوا ثــروة اآلن، فقــد جــرى 
إجــراء مــزاد علــى نســخة جيــدة من هــذا الكتــاب في 

أميركا عام 2010 مقابل مليون دوالر.

الكتب الهزلية والمسلسالت واألفالم واأللعاب جعلته مشهورا

هاجمــت نجمــة البــوب العالمية مادونا مواقــع التواصل االجتماعــي، خاصة موقع 
“إنستغرام”، مؤكدة أنها تستعبد الناس، لكي يفوزوا بإعجاب اآلخرين.

البريطانيــة،  ووفًقــا لصحيفــة “ميــرور”، 
علــى  الصعــب  مــن  إنــه  مادونــا  قالــت 
ومهاراتهــم  أنفســهم  تطويــر  الفنانيــن 
بســبب “إنســتغرام”، حيــث يقتصــر على 
التغييــرات التــي تحدث لهم في الشــكل 
عاًمــا،  ال60  صاحبــة  وأضافــت  فقــط. 
التي لديها أكثر من 14 مليون متابع عبر 
صفحتهــا ب”إنســتغرام”، أنها لن تنشــغل 

بمقارنــة نفســها مــع اآلخريــن، متســائلة: 
هــل هذا ســيجعلها أكثر شــعبية ونجاًحا 

لكي تكتسب موافقات اآلخرين؟
يجعــل  إنســتغرام  أن  “كمــا  وتابعــت: 
األشــخاص يشــعرون بالضيــق والحــزن، 
وأعتبر نفســي محظوظــة ألنني تمتعت 
الهاتــف  ظهــور  قبــل  كفنانــة،  بحياتــي 

الجوال.

مادونا تهاجم السوشال ميديا
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يشــارك بطــل سلســلة “أشــياء غريبة” غاتين ماتــرازو، في إنتــاج برنامج مقالب 
جديــد بالتعــاون مــع نتفليكــس، يســتهدف الباحثيــن عــن عمــل، فــي ســابقة من 

نوعها بحسب البيان الصحافي، الذي أصدرته نتفليكس يوم الجمعة الماضي.

 8 ومــن المقــرر أن يتضمــن المسلســل 
منهــا  كل  تتعــرض  منفصلــة،  حلقــات 
الثنيــن مــن الباحثين عن عمــل، اللذين 
يبــدأن رحلتهمــا معتقديــن أنهما حصال 
علــى عمــل، بتحول الحلم إلــى كابوس 

بدوام كامل.

حتــى  نتفليكــس  تكشــف  لــم  وفيمــا 
اللحظــة أي تفاصيــل أخرى، وال طبيعة 
المقالــب،  لضحايــا  المــادي،  التعويــض 
تعرضــت فكــرة البرنامــج للعديــد مــن 
االنتقادات بســبب الفكرة التي وصفت 
بالمرعبة والمضللة، لباحثين عن عمل.

نشــرت “ديزنــي” بعــض الصور الجديــدة لفيلمهــا المنتظــر “Frozen 2”، على أن يتم 
اإلفراج عنه للمرة األولى في صاالت السينما العالمية في 22 نوفمبر المقبل 2019.

إيلســا ملكــة  الفيلــم بشــأن  تــدور قصــة 
الجليــد وشــقيقتها الصغــرى آنــا، اللتيــن 
مــع  جديــدة  مغامــرة  فــي  تذهبــان 
أصدقائهم كريســتوف وأوالف وســيفن، 
ويواجههم بعض المصاعب والتحديات.

يشــارك فــي األداء الصوتــي للفيلــم كل 
من النجوم إيفان راشيل وود وجوناثان 

وســتيرلينغ  فونتانــا  وســانتينو  جــروف 
كــي براون وجوش جــاد وإيدينا مينزيل 
وجينفر لي وكريستين بيل وآلن تودياك 
وإيفا بيال وروبرت باين وسبينسر السي 
جانوس وأيدي ماكلورج وجادون ســاند 
وكريــس ويليامــز وجيس كورتــي ودينا 

كورتين وغيرهم.

كشفت جينفر لورانس، أنها تريد اآلن الزواج من خطيبها كوك ماروني، مشيرة 
إلى أنها أدركت ذلك في اللحظة التي التقيا فيها، حيث إنها قد أعلنت ارتباطها 

بمدير معرض الفنون في فبراير بعد ثمانية أشهر فقط من المواعدة.

 وقالــت إنهــا أدركت على الفــور أنه هو 
الــذي أرادت قضــاء بقيــة حياتهــا معه. 
واعترفــت “جينفــر” البالغــة مــن العمــر 
28 عامــا، بأنهــا رغم عــدم اعتقادها في 
البداية أنها كان يمكن أن تســتقر، فهي 

اآلن ال تســتطيع االنتظــار حتــى تصبح 
مرتبطــة قانوًنــا ب”شــخصها المفضــل” 
إلــى األبــد. وقالــت: “إنــه أعظــم إنســان 
أشــعر  لذلــك  اإلطــالق،  علــى  قابلتــه 

بالفخر الشديد ألنني أنتمي لماروني”.

رعب البحث عن عمل

“Frozen 2” في نوفمبر المقبل

جينفر لورانس وخطيبها

تدخــل ثاثــة أفــام إماراتيــة هــذا الصيــف فــي أكثر من منافســة، ســواء على مســتوى قاعات 
السينما، أو المهرجانات الفنية، ففيلم “راشد ورجب” طرح في القاعات السينمائية، وفيلم “بعد 

الخميس” مقرر عرضه قريبا في هذا الصيف، وفيلم “والدة” سيعرض في مهرجان “مكناس”.

فيلم “راشــد ورجب” طرح في دور الســينما خالل 
عيــد الفطر المبارك علــى الجمهور وهو من نوعية 
األفــالم الكوميدية التي تدور قصتها حول تبادل 
شــخصيات كل مــن رجب”ســائق” توصيل طلبات 
والفيلــم  إماراتــي  أعمــال”  وراشــد”رجل  مصــري، 

مزيج بين اللهجة المصرية واإلماراتية.
الفيلم من بطولة الفنان اإلماراتي مروان عبد هللا 
صالح، والفنان المصري شادي ألفونس، باإلضافة 
إلــى دعــاء رجب، هيفاء راشــد، ســميرة الوهيبي، 
لبنــان فــادي إبراهيــم، وتشــارك اإلعالميــة  ومــن 
بالعربــي”  انســايدر  “ذا  برنامــج  مقدمــة  شــيمة 

بالفيلم في أول تجربة سينمائية لها.
اإلماراتيــة  األفــالم  مــن  الخميــس”  “بعــد  وفيلــم 
التــي يشــارك فيها فنانــون مصريون وســعوديون 
ولبنانيون، حيث يشارك في بطولته نجوم الدول 
األربعــة ومــن المنتظــر عرضــه خالل هــذا الصيف 
بعدمــا انتهــى صناعــه مــن تصوير كافة مشــاهده، 

وتدور قصة الفيلم حول والد ثري يتوفى ويترك 
البنيــه ثروة ال يحســنان اســتغاللها وتصبح ســببا 
في النزاع بينهما. ينتمي فيلم “والدة” إلي نوعية 
األفــالم الروائيــة الطويلــة التــي تبلــغ مدتهــا 82 
دقيقة، ويدخل به اإلماراتي عبد هللا حسن أحمد 

لينافــس على جوائز المهرجــان الذي تنظم دورته 
األولــى، وقــد نجح فيلم “والدة” فــي تحقيق عدد 
من الجوائز خالل الفترة الماضية عند عرضه في 
أكثر من مهرجان سينمائي، وتدور أحداث الفيلم 
عن حياة عائلة تعيش الخوف من أكثر من جانب 

ولكل فرد من هذه العائلة قصة.

نجح فيلم “والدة” في تحقيق عدد من الجوائز في المهرجانات

3 أفالم إماراتية هذا الصيف

ســينظم حفــل توزيــع جوائز األوســكار، الذي يشــكل ذروة موســم المكافــآت الهوليوودية نهاية فبرايــر في 2021 و2022 لتجنــب أي تضارب مع 
دورة األلعاب األولمبية ونهائي بطولة كرة القدم األميركية وأحداث أخرى على ما أعلن المنظمون.

لجوائــز  والتســعون  الثانيــة  الــدورة  وتقــام 
األوســكار العــام المقبل في التاســع مــن فبراير 
لكن الحفلين التاليين ســيقامان في 28 فبراير 
2021 و27 فبرايــر 2022 أي يوم األحد األخير 

من الشهر.
وقالــت األكاديميــة األميركيــة لفنــون الســينما 
وعلومهــا المانحــة للجوائــز ومحطــة “أيــه بــي 
ســي “التــي تبث الحفل في الواليــات المتحدة 
“روزنامة األلعاب األولمبية ومباراة ســوبر بول 
وعطــل رســمية )أميركية( ســتؤدي إلــى إرجاء 
موعــدي 2021 و2022 إلــى األحــد األخيــر من 
فبراير”. وتعتبر جوائز األوسكار أهم المكافآت 
التوزيــع  حفــل  وينقــل  العالميــة  الســينمائية 

مباشرة من هوليوود في أكثر من 225 بلدًا.
وينظــم عــادة الحفل فــي صالة مســرح كوداك 
فــي مدينــة لــوس أنجلــس كاليفورنيــا. وســبق 
أن فــازت بجوائــزه أبــرز النجمــات منهن: كيت 

وينســليت، وجنيفر لورانس، وميريل ستريب، 
وإيما ستون، وأودري هيبورن، وغيرهن. 

وفــي بعــض األحيان يســتخدم الحفــل للتعبير 
عن آراء سياســية مثيرة للجــدل من الحائزين 
الشــهير  الممثــل  رفــض  مثــل  األوســكار  علــى 
مارلــون برانــدو الحصــول علــى جائــزة أفضــل 

ممثل بسبب موقف حكومة الواليات المتحدة 
مــن الهنــود الحمــر، وأيضــًا أثنــاء حفــل توزيــع 
مــن  العديــد  نــدد  2003 حينمــا  عــام  الجوائــز 
الفائزيــن بالحرب على العراق الســيما المخرج 
فيلــم  أفضــل  حــاز جائــزة  الــذي  مــور  مايــكل 

وثائقي.

مــن األحــداث التــي تحظــى بتغطيــة إعالميــة واســعة

موعد توزيع جوائز األوسكار

“باتمان” يدخل عامه الـ 80
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تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك

 ستشعر بالسعادة على مدار اليوم.

 تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز.

استمتع بروح المغامرة اليوم.

مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي.

اهتم بمشاريعك وعملك وال تنسى الراحة.

من المهم التفكير في مستقبلك اليوم.

مارس رياضة التنس فهي مفيدة لليد.

ابتعد عن التدخين قدر المستطاع.

أمامك مشروع عائلي جديد ومهم.

تجنب ما يسبب لك القلق والمشاكل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

20 يونيو
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اغتيال قيصر روسيا 

فيودور الثاني بعد 
3 أشهر فحسب 

قضاها في 
منصب 

القيصر.

تحل الفنانة نيللي كريم 
ضيف شرف على مهرجان 
منارات السينمائي والمقرر 

إقامته في الفترة ما بين 
1 – 7 يوليو المقبل، حيث 

تستعد للسفر إلى تونس 
مطلع الشهر المقبل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

 Men ســيعرض اليــوم فــي القاعات الســينمائية لشــركة البحرين للســينما وفوكس ســينكو الفيلم الســينمائي الهوليــودي الجديد
in Black: International، الــذي ُيعــد واحــدا مــن أكبر اإلنتاجات الســينمائية التي ُيتوقع أن تحقــق إيرادات عالية خالل صيف 
2019، وقبــل ذلــك اقامــت الشــركة الرائــدة لتقديم االفالم عرضا خاص للفيلم في مجمع الســيتي ســنتر بحضور عشــاق االفالم 

والصحافة والسوشال ميديا في المملكة قبل العرض العام في شاشة االيماكس الرائعة.

العلمــي  الخيــال  أفــام  أهــم  مــن   ”MEN IN BLACK“ ويعتبــر 
بأجزائــه الثاثــة، وهــو يحكي قصة العميل “J” الذي يســافر عبر 

.”K“ الزمن، ليمنع أحد الكائنات الفضائية من قتل العميل
يدخــل هــذا الفيلــم فــي إطار أفــام الخيــال العلمي التــي يغلب 
 Felix عليهــا طابع األكشــن مــع قليل مــن الكوميديا، من إخــراج
Gray Gray، وبمشــاركة نجوم عالميين في الســينما، من أمثال 
Tessa Thomp�و  ،Chris Hemsworthو  ،Liam Neesson
son. وتــدور أحــداث هذا الفيلم في كل من نيويورك األمريكية 
والمغــرب وإيطاليــا ولنــدن، حيث ُصــورت أغلب مشــاهد الفيلم 
فــي الــدول األربعة المذكورة، خاصة المغــرب الذي يحضر بقوة 

في مشاهدة مهمة من حبكة الفيلم.
 ”Men in Black“ لقد مر ما يقرب من 22 عاًما على عرض فيلم
األصلــي ، وهــو مــا يبدأ بامرأة شــابة تدعى مولــي ترغب في أن 
تكــون جــزًءا مــن وكالة الغريــب الغريبة الســرية التــي يقوم بها 
ويــل ســميث وتومي لي جونز، مولي عندمــا كانت طفلة التقت 
ألول مــرة مــع الرجــال الســود الذيــن يرتــدون نظارات شمســية 
فــي الليــل والذيــن حضروا ومحــوا ذكريات والديهــا، إال أنهم لم 

يمســحوا دماغهــا هــي، وهنــا تركــت مجــاالً لتســأل: أيــن يمكنها 
التسجيل؟ وما هو الدور الذي تلعبه المرأة بين الرجال السود؟
Men in Black: In�  اســتطاع فيلــم األكشــن والخيــال العلمــي
ternational، أن يحقــق فــي دور العــرض حــول العالــم إيرادات 
وصلــت إلــي 102 مليون دوالر أمريكي ومــن المتوقع ان يحقق 
كل النجاحــات العالميــة فــي البحرين، خصوصا مــع وجود نجم 
لــه شــعبية كبيــرة في البحريــن وهو الفنان كريس هيمســوورث 
االجــزاء  نجــوم  غيــاب  مــن  بالرغــم  واطســون  إيمــا  والفنانــة 
الناجحــة الســابقة مثــل الممثــل األمريكــي ويــل ســميث، كما أن 
الجــزء الجديــد يشــهد غيــاب ركــن أساســي فــي السلســلة، وهو 
الممثــل األمريكــي، تومــي لي جونز، الذي شــكل مع ســميث في 
أفــام “مــن إن باك” )رجال ذوو بزات ســوداء( واحدا من أشــهر 
ثنائيــات الســينما العالميــة فــي سلســلة افام تدور عــن  منظمة 
ســرية عالميــة، تســعى لتنظيــم هجــرة الكائنــات الفضائيــة إلــى 
كوكــب األرض، وتدميــر أفرادها الذي يتســمون بارتــداء البزات 
الســوداء، لكل من يصل األرض بطرق غير شــرعية، وفي الفيلم 
الجديد ســنتعرف على مخلوقات غريبة تحاول الســيطرة على 

الكــون، وفــى هذه المغامرة الجديــدة يواجه هؤالء الرجال أكبر 
تهديدا لها حتى اآلن دوليا.

وفــي ســياق متصــل توصــل العلماء لتطويــر طريقة مســتوحاة 
مــن الفيلــم األمريكــي “MEN IN BLACK”، لمنــع الروبوتات من 
الســيطرة علــى البشــرية. ونشــرت “DAILY MAIL”، تقريــًرا عــن 
الدراســة التــي أجراهــا العلمــاء بهــذا الصــدد. ووجــد العلماء أن 
الروبوتــات تســتطيع أن تحســن إنتاجيتها بشــكل أوتوماتيكي، 
ما يشــكل خطًرا على البشــرية. ودرًءا لهذا الخطر، قام باحثون 
بتطوير نوع من الذاكرة “المحوسبة”، مستوحى من فكرة فيلم 
“MEN IN BLACK” عن طريق مسح أجزاء من ذاكرة الروبوت، 

دون التأثير على قدرته على التعلم.

تعرضت الفنانة البحرينية 
لهجــوم  ســبت،  شــيماء 
عنيــف بعــد تــداول فيديــو 
عــرض  ترقــص خــال  لهــا 
)رايحيــن  مســرحية 
ملــح(، بأحــد المســارح في 

البحرين.
متــداول،  فيديــو  أظهــر 
بحــركات  ترقــص  شــيماء، 
بأنهــا  مغــردون  وصفهــا 
مثيــرة، وانتقدوا ارتداءها 
وضيقــة.  خفيفــة  مابــس 
الفنانــة تجاهلــت كامهــم، 
بمجموعــة  ردت  لكنهــا 
تغريدات جاء في إحداها: 
أبــدًا  لوجهتــك  تصــل  )لــن 
طالمــا ســتتوقف عنــد كل 
شــخص أســاء إليــك لتــرد 
أخــرى:  وفــي  إســاءته(. 
تكــون  أن  المؤلــم  )مــن 
يتوقعــون،  ممــا  أصــدق 
ممــا  أكــذب  ويكونــون 
وتابعت:)كــن  توقعتهــم(، 
فالتصنــع  بعفويتــك.  أنــت 
ُيفقدك أشياء جميلة، أولها 

نفسك(.

شيماء سبت ترد على منتقديها

1800
 السلطات الفرنسية تغلق الجامع األزهر وذلك عقب اغتيال الجنرال كليبر. 

1837
 الملكة فيكتوريا تتولى حكم المملكة المتحدة.

1877
 ألكسندر غراهام بيل ينجز أول شبكة هاتفية في العالم.

1944
 انتهاء معركة بحر الفلبين بنصر ساحق للبحرية األميركية.

 1960
 اإلعان عن استقال مالي والسنغال.
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أعربت الفنانة ميس كمر عن سعادتها بالعمل مع الفنان طارق 
العلي من خالل مســرحية “عنتر المفلتــر” التي تعرض حاليا 
بالسعودية، مؤكدة النجاح الكبير لها بسبب اهتمام الجمهور 
السعودي والعربي بحضورها واالستمتاع بها، ومبدية رغبتها 

في استمرار عرضها هناك، نظرا إلى اإلقبال الشديد عليها.
يذكر أن المســرحية من بطولة عدد كبير مــن النجوم كالفنان 

طارق العلي وجمال الردهان وأحمد الفرج وهند البلوشي ومشاري 
المجيبل وشيماء قمبر وشمالن المجيبل ومصطفى محمود.

تســتعد الفنانة المصرية مي كساب في األيام المقبلة للسفر 
إلى المغــرب، لتصوير فيديو كليب أغنية “ببســاطة”، التي 
تجمعها بالفنــان المغربي فريد غنام، وهي ضمن ألبومها 

الجديد “أنا لسة هنا”.
وكانت كساب قد طرحت أخيراً كليب “يا نحلة”، من كلمات 

وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا.
وتعاونت كســاب في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء 

والموزعين والملحنين، من بينهم محمد عاطف، وأمير طعيمة.

احتفلــت الفنانــة دنيا ســمير غانــم بوصــول متابعيها على 
“إنســتغرام” إلى 8 مالييــن، ووجهت لهم رســالة حب عبر 

حسابها: “شكرا 8 مليون متابع إحنا أقوى ببعض
وشــاركت دنيــا في رمضــان المنصــرم بمسلســل “بدل 
الحدوتــة 3”، الذي قدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل 

قصــة تعــرض خــالل 10 حلقات مقســمة على مدار شــهر 
رمضان، وشارك دنيا في المسلسل كل من سمير غانم وحمدي 

الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة.

8 ماليين متابعببساطةسعادة ميس

طارق البحار

20 يونيو 2019 الخميس
17 شوال 1440

 Men in Black
في فوكس 

سينكو

ثنائي سينمائي جديد في السلسلة العالمية



ــارة ــي ــس ــي ال ــذه األشـــيـــاء فـ ــ ــرك ه ــ تــجــنــب ت

خطفت النجمة جيسيكا ألبا األنظار في الحفل االفتتاحي لمهرجان  «
مونت كارلو الدولي السنوي للتلفزيون، والذي اُقيم في إمارة 
موناكو. وجاءت مشاركة ألبا في الحفل االفتتاحي للمهرجان، 

بمناسبة بداية عرض مسلسلها الجديد LA’s Finest، والذي شهد 
الحفل االفتتاحي للمهرجان عرض حلقته األولى.  ومن المقرر بداية 
عرض المسلسل في الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا، مطلع 

يوليو المقبل.

كثير من األشــخاص يعمد إلى ترك عدد من األشــياء بداخل ســيارته بهدف ســرعة وســهولة الوصول إليها متى ما احتاجها، غير أن بعض هذا األشــياء قد تشــكل خطورة على 
حيــاة الشــخص أو اآلخريــن بســبب ارتفــاع درجــات حــرارة الطقس، خاصة في مثل هذه األيام وعند اشــتداد الحرارة فــي فصل الصيف. وتحذر الكثير مــن الجهات ذات الصلة 
بالســالمة، من ترك أشــياء محددة بداخل الســيارة خالل فترة النهار، وتشــدد على إبعادها من الســيارة ألن بعضها له قابلية على االنفجار أو االشــتعال، ومن أبرز تلك األشــياء 

التي ينصح بإبعادها:

تحتــوي  أنهــا  ومــع  الســجائر:  *والعــات 
علــى كميــة قليلــة مــن الغــاز إالَّ أنهــا كافيــة 
للتســبب فــي حريــق بداخــل الســيارة فــي 
حــال تعرضــت مباشــرة ألشــعة الشــمس أو 

لدرجات حرارة عالية أثناء النهار.
ألنهــا  وذلــك  العــرق:  ومزيــات  *العطــور 
تحتوي على بعض المواد القابلة لاشتعال

محبــي  مــن  البعــض  الغــاز:  *أســطوانات 
الرحــات البريــة يحتفظ في ســيارته بعدد 
ومنهــا  بالرحــات  الخاصــة  األدوات  مــن 
أســطوانات الغــاز الصغيرة والمتوســطة، أو 
كميــات مــن الكيروســين أو المــواد األخــرى 
التي تســاعد على إشعال النار، وهذه يجب 

إبعادها من السيارة.
الهواتــف:  المتنقلــة وبطاريــات  *الشــواحن 
يــؤدي  قــد  العاليــة  للحــرارة  تعرضهــا  ألن 
إلــى إحداث خلــل بها ومن ثــم انفجارها أو 

اشتعال النيران فيها.

تأتــي  التــي  وهــي  الغازيــة:  *المشــروبات 
فــي عبــوات معدنيــة محكمــة الغلــق، حيث 
تتسبب درجات الحرارة العالية في تمددها 

وانفجارها.
مــن  الكثيــر  يضــع  الســيارات:  *معطــرات 
أصحــاب الســيارة عبــوات العطــر الصغيــرة 

الخاصــة بالســيارات، ويجــب علــى هــؤالء 
معرفــة أن هــذه العبوات قــد تكون معرضة 
لانفجار داخل الســيارة، خاصة وأنها دائمًا 

تكون في مكان قريب من زجاج السيارة.
*العدســات: وذلــك لكــون أن العدســة تعمل 
نقطــة  فــي  الشــمس  أشــعة  تجميــع  علــى 
صغيــرة، مــا قد يؤدي إلشــعال النــار بداخل 

السيارة.
معطــرات  مثــل  المضغوطــة:  *العبــوات 
الجــو، وعبــوات مبيدات الحشــرات، وملمع 
وغيرهــا  الصــدأ،  ومزيــات  الســيارات، 
قابلــة  كيميائيــة  مــواد  علــى  الحتوائهــا 

لاشتعال.
*عبــوات الميــاه الباســتيكية: إذ إن تركهــا 
فــي الســيارة قــد يعرضهــا لحــرارة شــديدة 
من أشعة الشمس، ما يجعلها تعمل كعدسة 
تركز الضوء في حزمة عالية الطاقة، تكون 

كافية للتسبب بحريق.

الخميس
20 يونيو 2019 
17 شوال 1440
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افتتــح مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمي “إثراء” مســاء اإلثنين الموافق 17 يونيــو 2019 المعرض الفّني العالمــي “مفازات الّروح” 
لعــرض أعمــال الفّنــان النرويجــي الراحــل إدفارد مونك، بحضور عدد من كبار الشــخصيات والدبلوماســيين، والفنانيــن واإلعالميين من 
داخــل المملكــة وخارجهــا، ويقــدم المعــرض الــذي يأتــي بالشــراكة مــع متحــف مونكالن رويجيوشــركة )أكرأيأســأي( وشــركة )ســنوهيتا( 
للّتصميم أسلوب الفّنان النرويجي الذي يعد من رواد الفن الحديث أمام الجماهيرالسعودية في أول عرض ألعماله في الشرق األوسط. 

إدارييهــا  وكبيــر  أرامكــو  رئيــس  وألقــى 
التنفيذييــن أميــن الناصــر كلمــة افتتــاح رّحب 
فيهــا بالضيــوف والحضــور وشــركاء المعرض، 
حيــث أشــاد بالجهــود المشــتركة فــي افتتــاح 
المعــرض، وقــال “ُبنيــت المراكــز الثقافيــة مثل 
بالفكــر،  مشــعة  منــارات  لتكــون  إثــراء  مركــز 
المعرفــي  والتعــاون  التبــادل  علــى  وتشــجع 
مّمــا  والمجتمعــات  الشــعوب  بيــن  واإلبداعــي 
يســاهم فــي بنــاء ترابــٍط عالمي، ويســاعد في 
التعاون بين المؤسســات والدول والحضارات؛ 
لتحسين العالم وبناء مستقبل البشرية  وعلى 
مــر التاريخ نرى دوما اقتــران الفنون والثقافة 
باالقتصــاد والتجــارة فعلى ســبيل المثال، فإن 
طريــق الحرير وســوق عــكاظ عرفــا بالجوانب 
مــع  بالتــوازي  بهمــا  ارتبطــت  التــي  الثقافيــة 

الجوانب التجارية”.
وأضاف أمين الناصر أنه من هذا المنطلق “نود 
أن نشــكر شــركاءنا النرويجيين من شركة “أكر 
أي أس أي”، ومتحف مونك، وشــركة التصميم 
“ســنوهيتا” علــى جهودهم المشــتركة في دعم 
إقامة معرض الفّنان العالمي إدفارد مونك في 
المملكــة العربية الســعودية في رحــاب إثراء”، 
فبالنسبة للنرويجين تمثل أعمال الفنان مونك 
أحــد أعظــم كنوزهم، وبالتالي، فــإن إقامة هذا 
المعــرض تعبــر عــن روح التعــاون بيــن بلديــن 
همــا المملكــة العربيــة الســعودية والنرويج بما 
لهمــا مــن دور كبيــر في عالم الطاقــة واالزدهار 
بيــن  التعــاون  عــن  تعبــر  كمــا  االقتصــادي. 
مؤسســتين صناعيتيــن عماقتيــن هما شــركة 
أرامكو السعودية وشركة إكر النرويجية وبين 
فــي  إثــراء  ثقافيتيــن همــا مركــز  مؤسســتين 

المملكة، ومتحف مونك في النرويج. 
وأضــاف الناصر”بفضــل هــذا التعــاون، يواصل 
ثقافيــة  جســور  بنــاء  فــي  باإلســهام  إثــراء 
تكــون  أن  أمــل  المملكــة والعالــم. وكلــي  بيــن 
أعمــال هــذا الفنــان العالمــي بمــا تختزنــه مــن 
قيــم جماليــة وإنســانية ملهمــة ألعمــال شــباب 
وفتيــات في المملكة يتحفونــا بروائع إبداعية 
تعبــر عــن اإلنســان الســعودي والعربــي وتلفت 

بتميزها أنظار العالم، وتعبر عن الثراء والعمق 
الحضــاري لدينــا، وهــو مــا يتماشــى مــع رؤيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية 2030 بــأن تكــون 
فاعلــة  دولــة  البشــرية  عبــر طاقاتهــا  المملكــة 

ومؤثرة في صياغة مستقبل العالم.
مــن جانبــه، ذكر مديــر مركــز الملــك عبدالعزيز 
الثقافــي العالمــي )إثراء( علــي المطيري “يفخر 
إثراء بالمشــاركة في مبادرات التبادل الثقافي 
فــي المنطقــة عــن طريــق االســتضافة األولــى 
لمعــرض أعمــال )إدفاردمونــك( ألّول مــرة فــي 
الشــرق األوســط، ويشــّرفنا العمــل مــع متحــف 
)ســنوهيتا(  وشــركة  )أكــر(،  وشــركة  )مونــك( 
المملكــة،  فــي  الفريــد  المعــرض  هــذا  إلقامــة 

وتعزيزالتنــوع واالحتفــاء باإلبــداع ومشــاركة 
المملكــة  داخــل  التعــاون  وتشــجيع  المعرفــة 

وخارجها”.
مــن جهتــه، صّرح مديــر متحف مونك ســتاين 
مونــك  متحــف  “يلتــزم  هنريتشســين  أوالف 
العالميــة،  المعــارض  لتنظيــم  المعاييــر  بأعلــى 
الحــدود  الثقافــي خــارج  التعــاون  ونؤمــن أن 
الشــعوب  بيــن  والتفاهــم  المعرفــة  مــن  يعــّزز 
مــن مختلــف الــدول والثقافــات، وُيعــد تعاوننا 
مــع “إثــراء” حدثــا ذا أهميــة، ونقّدر بشــدة هذا 
أعمــال مونــك  ُتعــرض  كمــا  الملهــم”.  التعــاون 
فــي “مفازات الّروح” من خال خمســة أجنحة 
بداخل القاعة الكبرى في المركز، حيث تغّطي 

والحــب  الحــزن  موضوعــات  األجنحــة  هــذه 
ويأتــي  الــروح،  ومعالــم  والوحــدة  واليــأس 
المعــرض ضمــن التــزام “إثــراء” بتعزيزالتبــادل 
جديــدة  خبــرات  وتقديــم  عبرالثقافــات 
للزّواركجزء من برنامجه الســنوي، إضافًة إلى 
توفير منفذ ثقافي من خال عروضه العالمية.

ويضــم المعــرض الذي يســتقبل الجمهور حتى 
 3( الموافــق  1440هـــ  4 محــرم  الثاثــاء  يــوم 
 40 مــن  مكّونــة  مجموعــًة  2019م(،  ســبتمبر 
مــن  بعــض  علــى  تحتــوي  معروضــة  قطعــة 
أشــهر أعمــال مونــك أبرزهــا: الطفــل المريــض، 

والصرخة.

نبذة عن مركز الملك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي “إثراء”

الثقافــي  عبدالعزيــز  الملــك  مركــز  ُيعــد 
العالمــي “إثــراء” المعلــم الحضــاري األبــرز 
فــي المنطقــة الشــرقية، وصرحــا للثقافــة 
واإلبــداع فــي المملكــة، وقــد تــم إدراجــه 
مــن جانب مجلة التايمز ضمن أعظم 100 
موقــع فــي العالــم ينصح بزيارتهــا، ويعتبر 
الشــاملة  اإلبداعيــة  المنصــة  هــو  “إثــراء” 
المواطنــة،  مجــال  فــي  أرامكــو  لبرامــج 
الســيما فــي الســعي إلــى تحقيــق مجتمــع 
الموهبــة  رعايــة  فــي  والتوســع  حيــوي 

والثقافة والفنون وجودة الحياة.
زيــارة:  يرجــى  المعلومــات،  مــن  لمزيــد 

.www.kingabdulazizcenter.com

القاعة الكبرى في إثراء

تعــد القاعــة الكبرى نافــذة “إثراء” علــى العالم، 
وتحفــة معمارية فريدة فــي تصميمها، ونقطة 
اتصــال إثــراء مــع الثقافات األخــرى من خال 
إقامــة المعــارض والفعاليات الزائــرة من جميع 
فــي  الكبــرى  القاعــة  وتجمــع  العالــم.  أنحــاء 
تصميمهــا الحداثــي، مــا بيــن المعــادن الصّمــاء 
والزخــارف التاريخيــة بمســاحة تقــّدر بـ 1600 

متــر مربــع، حيث تم صنع أرضيتها من خشــب 
نبــات البامبــو المعــاد تدويــره، ويبلــغ عرضهــا 
كمــا  متــرا،   45 إلــى  متــرا، ويصــل طولهــا   30
مــن  باهــرة  وإضــاءة  منحنيــة  بزوايــا  تتمّتــع 
األلــواح النحاســية المثقوبــة. وتتكــون القاعــة 
األعمــدة  مــن  خاليــة  كبيــرة  مســاحات  مــن 
تتّســع ألكثر مــن 2000 شــخص، والتي تحيط 
بجدرانهــا شاشــات تلفزيونية ضخمــة، إضافًة 
فــي  معّلقــة  أخــرى  تلفزيونيــة  شاشــات  إلــى 
مختلف جنبــات القاعة، وتتمتع أيضا بتصميم 
داخلــي يبهــر الناظرين، مغّطــى بالنحاس الذي 
يحمــي أنظمــة تقنية معقدة توّفــر المرونة في 
اإلضاءة، وتســّهل تعليــق القطع الفنية، إضافة 

إلى القدرة على التحكم بهندسة الصوت.
باألســلوب  المصممــة  المســاحة  هــذه  شــهدت 
الحديــث عــدًدا من الفعاليات رفيعة المســتوى 
مثــل: حفــل تدّشــين المركــز بتشــريف خــادم 
عبــد  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
العزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - العام 2016م، 
معــرض   ،29 الـــ  العربيــة  الــدول  قمــة جامعــة 
ليونــاردو دافينشــي، إضافــة إلــى أعمــال فّنية 
تشــكيلية خــال موســم تنويــن اإلبداعــي فــي 

إثراء.

ألول مرة في الشرق األوسط... “إدفارد مونك” في “إثراء”
ــج ــرويـ ــنـ والـ ــة  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ بـــيـــن  الـــتـــعـــاون  روح  ــن  ــ ع ــر  ــب ــع ي ــرض  ــعـ ــمـ الـ
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أليس.. أول طائرة ركاب كهربائية في العالم
ظهــرت أول طائــرة كهربائيــة قــادرة علــى 
التحليــق لمــا يصــل إلــى 650 ميــا وعلــى 
متنهــا تســعة ركاب، فــي معــرض باريــس 

الجوي.
إيركرافــت،  إيفييشــن  شــركة  وتســتهدف 
علــى  رحــات  تســيير  للطائــرة،  المصنعــة 
مســارات إقليمية مثل العاصمة الفرنســية 
إلــى مدينــة تولوز جنوبي فرنســا، بحســب 
الطائــرة  أن  الشــركة  وأعلنــت  “إلكتريــك”. 
“أليــس” هــي نتــاج إعــادة تفكيــر جذريــة 
فــي الكلفــة والتجربة واألثر البيئي للســفر 
اإلقليمــي. وأصبــح أثر الســفر الجوي على 
البيئــة محط تركيز رئيســيا للمدافعين عن 
المنــاخ،  تغيــر  بقضيــة  والمهمتيــن  البيئــة 
وتبحث شركات الطيران منذ فترة طويلة 
الضــارة  االنبعاثــات  لمواجهــة  ســبل  عــن 
والحــد مــن تكاليفهــا مــن خــال تصاميــم 

جديدة وتكنولوجيات أنظف.
وقال بار يوهاي الرئيس التنفيذي للشــركة 
بســيط  بجــزء  تعمــل  إذ  أليــس،  “طائرتنــا 
مــن تكاليــف الطائــرات التقليديــة، ســتعيد 

تعريــف كيــف يمكن للنــاس الســفر إقليميا 
وســتؤذن بعصــر جديد مــن الطيــران أهدأ 
وأنظف وأقل كلفة”. وأشــارت الشــركة إلى 
أنها ستستهدف المســارات المزدحمة مثل 
مــن باريــس إلــى تولــوز، ومــن أوســلو إلــى 
تروندهايم في النرويج، ومن سان هوزيه 

إلى سان دييغو في الواليات المتحدة.
وأوضحــت الشــركة أن أول زبــون تجــاري 
لهــا ســيكون كيــب إيــر، وهــي واحــدة مــن 
كبرى شركات الطيران اإلقليمي المستقلة، 

وتخــدم 35 مدينــة هنــاك وفــي الكاريبــي. 
وتعتــزم الشــركة البــدء في شــحن الطائرة 

لاستخدام التجاري في 2022.

وصرح بار يوهاي الرئيس التنفيذي  «
للشركة قائال: “طائرتنا أليس 

تعمل بجزء بسيط من تكاليف 
الطائرات التقليدية، ستعيد تعريف 
كيف يمكن للناس السفر إقليميا، 
وستؤذن بعصر جديد من الطيران 

أهدأ وأنظف وأقل كلفة”.

األمــن  لقــوى  العامــة  المديريــة  أعلنــت 
الداخلــي فــي لبنان أمــس األربعاء توقيف 
أحــد أبرز المتورطين فــي عمليات تهريب 
دول  إلــى  المخــدرة  الكبتاغــون  حبــوب 

عربية عّدة.
وتشهد صناعة الحبوب المخدرة المعروفة 
بالكبتاغــون واإلتجار بها ازدهارا الفتا في 
لبنــان، وقد نجحت األجهــزة األمنية مرارا 
في إحباط عمليات تهريب ضخمة باتجاه 

األسواق الخليجية خصوصا.

وأوردت قوى األمن الداخلي  «
في بيان أن توقيف المطلوب 

اللبناني )31 عاما(، جاء في إطار 
“متابعة عمليات تهريب حبوب 

الكبتاغون من لبنان إلى دول 
الخليج العربي، وبالتعاون مع 

إدارة مكافحة المخدرات في 
المملكة العربية السعودية”. 

كما تم توقيف 4 أشخاص هم 
لبنانيان وسوريان يعملون في 

الشبكة ذاتها، وفق البيان.

لبنان يوقف أبرز 
مهربي الكبتاغون 

إلى دول عربية
حتــى هــذه اللحظــة لــم يتقدم صاحــب الحظ الســعيد، ممن اشــترى بطاقة اليانصيــب األوروبي 

“يورو مليونز” التي فازت بجائزة تبلغ قيمتها 123 مليون جنيه إسترليني يوم الثالثاء الماضي.

وحصلــت بطاقــة اليانصيــب، والتي يبلــغ ثمنها 
جنيهان ونصــف، على ما قيمته 123,458,008 
قيمــة  أكبــر  ثالــث  وهــو    – إســترليني  جنيــه 
للجائــزة فــي تاريــخ الســحب، وهــو ثالــث أكبــر 

قيمة للجائزة في تاريخ السحب.
لكــن هنــاك مخــاوف مــن أن الفائــز المحظــوظ، 
الذي يمكن أن يكون شــخصا واحدا أو جماعة، 

قــد ال يــدرك بعــد أن بطاقتــه فــازت بهــذا المبلغ 
من المال.

ودعت المؤسسة التي تقوم باإلشراف  «
على إجراءات اليانصيب في بريطانيا 

“كاميلوت” ممن اشتروا تذاكر الثالثاء 
لليانصيب األوروبي إلى التحقق من 
تذاكرهم ليس مرة واحدة فقط، بل 

مرتين وثالث مرات عديدة.

حظي نمر في تايلند بتعاطف واســع على المنصات االجتماعية بعدما ظهر مؤخرا في مقطع 
فيديو بوضع مثير للشفقة، حتى يكون مسليا للسياح في حديقة حيوان بإحدى الجزر. 

وظهــر النمر الــذي تعرض للتعذيــب، وهو مقيد 
من رأســه، فوق منصة تقل مســاحتها عن المتر 
المربع الواحد، وال يستطيع الحيوان أن يتحرك 
سوى بشكل دائري ومحدود. ويتم اإلبقاء على 
الحيــوان مقيــدا، فــي هــذه الوضعيــة المهــددة 
لحياتــه لنحــو 22 ســاعة يوميا، فــي حين يدفع 
الســائح الــذي يلتقــط صــورة علــى مقربــة منــه 

مبلغــا يقــارب 10 دوالرات. وال يســتطيع النمــر، 
إلــى  ويضطــر  ســليم،  بشــكل  رأســه  يرفــع  أن 
الدوران حول نفسه، حسب مقطع فيديو حقق 

انتشارا واسعا على مواقع التواصل.

وطالبت منظمات حقوقية بوقف  «
العرض، وإغالق الحديقة التي لم تراع 

حقوق الحيوان.

123 مليون جنيه تنشد عن صاحبها المفقود

تعذيب نمر “مقابل المال” يثير الغضب في تايلند

مشجعات يهتفن خال منافسة سباق الخيل في 
اليوم الثاني من سباق الخيل الملكي أسكوت في 

أسكوت في ملعب بيركشاير الشهير غرب العاصمة 
البريطانية لندن. )أ ف ب(

حظيــت صــورة مزعومة لكتاب مقدس قديم عثر عليه في قاع محيط، بانتشــار 
واســع علــى مواقــع التواصل االجتماعــي مؤخرا، إال أن احتفــاظ مطبوعة ورقية 
بحالتهــا الجيــدة رغم وجودها في عمق ســحيق تحت الماء، أثار الشــكوك بشــأن 

مصداقية األمر.
وحققت الصورة عشــرات اآلالف من المشــاركات على صفحات “فيســبوك” تضم 

مايين األعضاء، مع تعليقات على غرار “إنها معجزة”.
ودفــع ذلــك وكالــة “فرانــس بــرس” إلــى التحقق من األمــر، حتى ثبــت أن الصورة 

ليست لقرآن أو إنجيل على اإلطاق، بل لعمل فني من إنتاج كاثرين ماكيفر.
وأوضحــت الفنانــة األميركيــة فــي مدونــة ســابقة لها تعود إلــى العــام 2014، أنها 

صنعت هذا العمل باستخدام بلورات ألصقتها على قاموس ألماني إنجليزي.
وقالــت ماكيفــر لـــ “فرانــس برس”، إنهــا صنعت “الكتــاب المتبلور” قبل 5 ســنوات، 
وأن عملهــا ليــس لــه أي ُبعــد دينــي على اإلطــاق. وأضافــت: “الكتاب ليــس كتابا 
مقدسا. إنه قاموس ألماني إنجليزي مغلف بالجلد اشتريته من متجر. أعتقد أنه 

من المضحك أن يحاول أحد نقل صورة كتابي كمعجزة دينية”.

“كتاب متبلور في قاع 
المحيط”.. الحقيقة تتكشف

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ســّبق أطبــاء وممرضــات مستشــفى، فــي 
مدينــة ويغــان التابعة لمقاطعة مانشســتر 
الكبــرى البريطانيــة، موعــد مراســم عرس 
مريــض لديهــم، خطــط إلقامــة الحفل في 

وقت آخر.
وذكــرت صحيفــة ديلــي ميــل، أن المريض 
عامــا،   51 العمــر  مــن  البالــغ  غلوفــر  نيــك 
خطط إلقامة حفل زفافه في شــهر يونيو 
الجــاري. لكن خططــه تغيرت بعد أن دخل 
المستشفى في 27 أبريل الماضي، وأخبره 
األطبــاء أنه مصــاب بســرطان البنكرياس. 
ونصــح األطبــاء وكادر المستشــفى غلوفر 
بإقامــة حفــل الزفــاف بأقــرب فرصــة؛ ألن 
حالته الصحية تتدهور بسرعة ملحوظة.

ووافق غلوفر على إقامة مراسم  «
الزواج في كنيسة المستشفى، 

بعد يوم واحد من نصيحة األطباء 
له، لكن القدر لم يسعف غلوفر 

لالستمتاع ولو بأيام معدودة من 
عقد قرانه، إذ توفي الرجل بعد 

ساعات قليلة من الزفاف.

علــى  يعكفــون  إنهــم  بيئــة  علمــاء  قــال 
دراســة حيوان بحري غريب يأكل الحجر، 
ويخــرُج رمــا مــن أحشــائه عنــد التخلص 

من الفضات، وهو أمر غير مسبوق.
فــإن  تايمــز”،  “نيويــورك  موقــع  وبحســب 
الحيوان الذي يطلق عليه اســم “ليتوريدو 
أباتينيــكا” يتخــذ شــكل دودة كبيــرة جــدا، 
وبوســعه أن ينمو إلى طــول يتجاوز المتر 
الميــاه  فــي  الحيــوان  ويعيــش  الواحــد. 
العذبة، وجرى اكتشافه ألول مرة في سنة 
2016، مــن قبــل علمــاء فــي جــزر بوهــول 

التابعة للفلبين.

وأظهرت صور نشرها العلماء،  «
صخورا أحدثت فيها تجاويف 

عدة من جراء النحت الذي خلفه 
الحيوان أثناء عملية التغذية 

“الغريبة”.

عريس يتوفى بعد 
زواجه بساعات

حيوان مائي يأكل 
الصخور ويطرح الرمل حكم على مراهق مؤيدا للنازية الجديدة بالسجن أربع سنوات ولذلك لوصفه األمير هاري بأنه خائن 

لعرقه بعد أشهر من زواجه بالممثلة األميركية ميغان ميركل وقوله إنه يجب إطالق النار عليه.

ونشــر ميخــال شــيفغوك )19 عامــا( دعاية لليمين 
المتطــرف علــى اإلنترنــت شــملت صــورة لألميــر 
هــاري دوق ساســكس مــع بندقيــة مصوبــة نحــو 
رأســه وتعليــق كتــب فيــه “أراك الحقــا يــا خائــن 
العــرق”. ونشــرت الصــورة بعــد أشــهر مــن زواجه 
ابنــة ســيدة أميركيــة مــن أصــل  بميغــان، وهــي 

إفريقي ووالدها أبيض.
دون- أوســكار  وشــريكه  شــيفغوك  واعتــرف 

يحمــان  وكاهمــا  عامــا(،   18( كوتشوروفســكي 
اإلرهــاب.  تشــجيع  بتهمــة  البولنديــة،  الجنســية 
واعترف شيفغوك أيضا بخمس تهم بحيازة مواد 

يمكن استخدامها في التخطيط لعمل إرهابي.

وحكم على شيفغوك بالسجن ألربع  «
سنوات وثالثة أشهر، بينما ُحكم على 
دون كوتشوروفسكي بالسجن لمدة 

18 شهرا.

صورة لألمير هاري ُتوِدع صاحبها السجن 4 سنوات

الممثلة األميركية دنيس ريتشاردز تشارك في مهرجان مونتي كارلو الـ 59 
في موناكو )أ ف ب(

ميغان ماركل واألمير هاري

السنة الحادية عشرة - العدد 3901 

الخميس
20 يونيو 2019 
17 شوال 1440

الطائرة أليس صديقة للبيئة

اإلنترنــت  مواقــع  تداولــت 
االجتماعــي  والتواصــل 
شــريط فيديــو يظهــر تهــور 
مواطــن بولنــدي أثــار حالــة 
مــن الفوضــى فــي مدينتــه 

بتصرف غريب وخطر.
ويظهــر فــي الفيديــو كيــف 
قيــادة  علــى  الرجــل  أقــدم 
دبابــة “تــي - 55” ســوفيتية 
قديمــة برعونة في شــوارع 

مدينة “باهنتشنو” البولندية، ليثير رعب السكان والمارة في الشوارع، حتى أنه اصطحب 
بعــض الــركاب معــه على متــن الدبابة. وحول الحادثة، ســارعت دوريات الشــرطة إليقاف 
اآلليــة، ليتبيــن أن قائدهــا الــذي يبلــغ مــن العمــر 49 عامــا كان فــي حــال ســكر. وأوضحت 
الشــرطة أن الرجــل لــم يكــن يملــك رخصــة لقيــادة هذا النــوع من اآلليــات، وأن تهــوره قد 

يعرضه للسجن 8 سنوات.

ثمل يقود دبابة ويرعب سكان مدينته
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