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أمر ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس 
المدنيــة  الخدمــة  رئيــس مجلــس  الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
تحقيــق  لجنــة  بتشــكيل  خليفــة  آل  حمــد 
برئاســة وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركــن 
خليفــة؛  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ 

للتحقيق فيما تم تداوله ونشره من خطاب 
موقــع مــن قبــل مجموعــة مــن الموظفيــن 
بإحــدى الجهــات الحكوميــة. ووجه ســموه 
اإلســاءة  قصــد  مــن  بالتحقــق  اللجنــة 
والتشــهير وأي تجــاوز إداري أو مخالفــات 

بعدم االلتزام باألنظمة وأحكام القانون.

مبــدأ  ترســيخ  مواصلــة  ســموه  وأكــد 
المحاســبة والمســؤولية؛ باعتبارهمــا ضمن 
أركان العــدل وســلطة القانــون بما ينســجم 
مــع توجه مملكــة البحرين لصــون الحقوق 
وبمــا  الصحيحــة،  الممارســات  وتعزيــز 
التنمويــة  المســيرة  أهــداف  مــع  يتماشــى 

صاحــب  البــاد  عاهــل  بقيــادة  الشــاملة 
الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
مشــدًدا سموه على ضرورة تطبيق القانون 
في ظل ما تحرص عليه المملكة من التزام 
بمبادئهــا وتكريســها بمــا يصــب فــي خدمة 

الوطن والمواطنين.
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رفض طعن “المحامين”
قضت محكمة التمييز برفض  «

الطعن المقدم من رئيس جمعية 
المحامين المحامي حسن بديوي 

بصفته رئيًسا للجمعية على 
قرار وزير العدل بشأن االلتزامات 

المتعلقة بإجراءات “حظر ومكافحة 
غسل األموال “في مهنة المحاماة.
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التحضير لـ “الموروث البحري”
أكد محمد جناحي أمين  «

سر لجنة رياضات الموروث 
الشعبي التابعة للجنة 
األولمبية رئيس اللجنة 

المنظمة لموسم ناصر بن 
حمد لرياضات الموروث البحري، أن اللجنة تعمل على التحضير 

المبكر لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري.

18

ذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن حجم المشاريع 
المرخصة بلغ قيمة إجمالية تفوق 553 مليون دينار من مشاريع البيع على الخريطة المرخصة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسســة التنظيم العقاري 
أن المؤسســة تخطو خطواتها الصحيحة نحو طريق 
تحقيــق أهدافهــا الرئيســية لعــام 2019، إضافــة إلــى 
مشــاريع البيــع علــى الخريطــة المرخصــة التــي تفوق 
1.4 مليــار دوالر، حيــث قامــت المؤسســة بترخيــص 
مــا يجاوز 1300 ترخيص عقــاري متخصص، يتضمن 

598 وســيطا عقاريــا، 431 وكيــل مبيعــات، 140 مدير 
عقــارات، 14 مديــر اتحاد ماك و126 مطــورا عقاريا. 
وأوضح الشــيخ محمد بن خليفة أن المؤسســة تعمل 
على مسافة واحدة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، 
لضمان التنفيذ والعمل على اللوائح والمبادرات، التي 

ستساعد على بناء قطاع عقاري قوي.

 المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل 

وقعت هيئة تنظيم سوق العمل أمس 
اتفاقية مع مصرف الســام - البحرين 
تخّولــه تحصيــل الرســوم المســتحقة 
علــى أصحــاب العمــل لصالــح الهيئــة، 
حيــز  تدخــل  التــي   - االتفاقيــة  وقــع 
الرئيــس  نائــب   - مباشــرة  التنفيــذ 
للمــوارد والخدمــات بهيئــة  التنفيــذي 
إمــام،  أشــرف  العمــل  ســوق  تنظيــم 
لمصــرف  التنفيــذي  الرئيــس  ونائــب 

السام-البحرين أنور مراد.

“ السالم” يحصل 
رسوم أصحاب 

العمل مــتــخــصــص ــاري  ــ ــق ــ ع تـــرخـــيـــص   1300 اصـــــــدار 

المشاريع العقارية المرخصة
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تــرأس ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
لمجلــس  األســبوعية  االعتياديــة  الجلســة 

الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس.
صاحــب  البــاد  عاهــل  لتوجيهــات  وتنفيــذا 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  الملــك حمــد  الجالــة 
وضــرورة  الرســوم  تطبيــق  آليــات  بمراجعــة 
وجــه  فقــد  المواطنيــن،  احتياجــات  مراعــاة 
رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة إلى إلغاء رســوم 
200 خدمــة حكومية فــي 10 جهات حكومية 
مــن  إضافيــة  220 خدمــة حكوميــة  وإعفــاء 
الخدمــات  قائمــة  لترتفــع  المضافــة،  القيمــة 
 1620 إلــى  المضافــة  القيمــة  مــن  المعفــاة 
خدمــة حكوميــة، وكلــف مجلــس الــوزراء في 
ضــوء ذلــك وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني 

بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بقرار 
إلغــاء رســوم الخدمــات واإلعفــاء مــن القيمــة 
المضافة التخاذ ما يلزم. ويأتي ذلك في إطار 
المواطنيــن  علــى  للتســهيل  الحكومــة  جهــود 
ذلــك، وجــه  إلــى  وزيــادة جاذبيــة االقتصــاد. 
صاحب الســمو الملكي ولــي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
إلــى مواصلــة الجهــود؛ لتعزيــز كفــاءة العمــل 
المقدمــة  بالخدمــات  واالرتقــاء  الحكومــي 

للمواطنين وفق أعلى معدالت الرضا.

إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية وإعفاء 220 من “المضافة”
تحقيـقـا للتوجيهــات المــلــكــيــة الــســامــيــة... وبــتــوجــيــه مــن ســمــو رئــيــس الــوزراء
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سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء

الشيخ محمد بن خليفة

إســقاط  عقوبــة  التمييــز  محكمــة  ألغــت 
الجنســية عــن 55 طاعًنا بقضيــة “كتائب ذو 
موضوًعــا  طعونهــم  رفضــت  فيمــا  الفقــار”، 
وقضــت بتأييــد األحــكام الصــادرة بحقهــم. 
وجديــر بالذكــر أنهــم مدانــون بالتخابــر مــع 
الثــوري  الحــرس  همــا  خارجيتيــن  جهتيــن 

اإليراني وكتائب حزب هللا العراقي.

إلغاء إسقاط 
جنسية 55 مدانا
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المحرق - شركة المطار

وقعت شركة مطار البحرين اتفاقية 
مع شركة بحرين ليمو؛ لتوفير المزيد 
مــن الراحة والرفاهية لمرتادي مطار 
البحرين الدولي الذين يســتخدمون 
األمــد  طويلــة  الســيارات  مواقــف 
مــن خــال تطويــر خدمــة الحافات 
المتجولة.وبموجــب هــذه االتفاقية، 
ســتقوم شــركة بحرين ليمو بتشغيل 
الخدمة على مدار الساعة بين مبنى 
 )D( الســيارات  المســافرين وموقــف 

الموفنبيــك  فنــدق  خلــف  والواقــع 
اإلضافــي  الســيارات  وموقــف 
الواقــع فــي منطقــة قالــي مدعومًة 
الحافــات  مــن  جديــد  بأســطول 
الحافــات  عــدد  ليصــل  الصغيــرة، 
المتجولــة إلى 12 حافلــة. كما تتميز 
الموديات الجديدة بتصميم داخلي 
فســيح يتســع لعدد أكبر من الركاب، 
باإلضافــة إلــى مســاحات مخصصــة 

)١١(لألمتعة.

تطوير خدمة الحافالت المتجولة بـ “المطار”

مصنــع  أن  مطلــع  مصــدر  ذكــرت 
الــذي  للســكر  العربيــة  الشــركة 
أعــوام، ال  قبــل  تعــرض لإلفــاس 
يــزال معروضــا للبيــع وذلــك منــذ 
مشــتٍر. ال  ولكــن  الماضــي،  العــام 
ارتفعــت  المشــروع  كلفــة  وكانــت 
عمــا هــو متوقــع، بحســب مــا ورد 
مســؤول  عــن  نقــل  تقريــر  فــي 
مليــون   160 نحــو  إلــى  بالشــركة، 

الحصــول علــى  تأخــر  دوالر، كمــا 
القــروض المصرفيــة، مــا أدى إلــى 
األساســي  المــال  رأس  اســتنزاف 
فــي اســتكمال عمليــة البنــاء وفي 
الحقــًا،  التشــغيلية  التكاليــف 
وأدخل المصنــع في دوامة جعلته 
يعمــل بجــزء بســيط مــن طاقتــه 
عــن  يتوقــف  أن  قبــل  اإلنتاجيــة، 

)١١(العمل مع استنفاد السيولة.

“العربية للسكر” للبيع وال مشتر

لتوسعة “ابن سينا” الصحي

الصحــة  وزارة  طرحــت 
مجلــس  جلســة  فــي 
والمزايــدات  المناقصــات 
ألعمــال  مناقصــة  أمــس 
التوســعة والتطوير لمركز 
ابــن ســينا الصحــي، تقدم 
علــق  عطــاء،   13 إليهــا 
أحدها، وأقل عطاء بنحو 

)10(209.9 ألف دينار.
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سمو ولي 
العهد يوجه 
لتعزيز كفاءة 

العمل الحكومي

سمو ولي العهد يأمر بتشكيل لجنة تحقيق
بشــأن نشــر الخـطــاب المـوقــع مــن موظـفـيــن بـجـهــة حكومـيــة

آالف دينار
210

أمل الحامد

مليون دينار
553

عباس إبراهيم

 علي الفردان



االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر  اســتقبل 
جميل حميدان في مكتبه رئيسة مجلس إدارة 
جمعيــة النســاء الهنديات كلبانــا باتيل بحضور 

عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
مجلــس  رئيســة  اســتعرضت  اللقــاء  وخــال 
إدارة جمعيــة النســاء الهنديات، أبرز المشــاريع 
التــي تقدمهــا الجمعيــة،  والبرامــج التطوعيــة 

وتحقيــق  رســالتها  ألداء  الجمعيــة  وتطلــع 
أهدافهــا المرســومة ودورهــا المنشــود، وذلــك 
مــن خــال تنظيــم وتشــجيع األنشــطة وتعزيــز 
مملكــة  فــي  والثقافيــة  االجتماعيــة  الروابــط 
البحريــن. وفــي هــذا الســياق، أشــاد حميــدان 
الهنديــات،  النســاء  بمشــاريع وبرامــج جمعيــة 
التي تهتم بشؤون المجتمع المحلي، والجاليات 
األجنبيــة فــي مملكــة البحريــن، مشــيدا بالدور 

أهدافهــا  لتحقيــق  بــه  تقــوم  الــذي  اإليجابــي 
الراميــة إلى تعزيز العاقات القائمة بين مملكة 
الهنــد الصديقــة، منوهــا  البحريــن وجمهوريــة 
بحــرص الــوزارة علــى دعــم الجهــود الخيريــة 
وتنميــة العمل التطوعي، الســيما التي تقوم به 
المنظمــات األهليــة التــي أســهمت وال تزال في 
دعــم مســيرة التنميــة االجتماعية واإلنســانية، 
وهــي بذلــك تســهم فــي ترســيخ قيــم العطــاء 

اإلنساني النبيل في البحرين.
مــن جانبهن، أشــادت رئيســة وأعضــاء مجلس 
إدارة جمعيــة النســاء الهنديــات، بجهــود وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي مجــال دعــم 
مؤسســات المجتمــع المدنــي لتحقيــق التطــور 
والنمــو علــى أســس راســخة الجــذور؛ من أجل 
فــي  واالســتمرارية  اإليجابيــة  علــى  الحفــاظ 

العمل التطوعي والشراكة المجتمعية.
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التنســـيق بيـــن األطـــراف يرفـــع جـــودة الخدمـــات األمنيـــة

جاللة الملك يصادق ويصدر 3 قوانين

سمــو رئيــس الــوزراء يتلقـــى 
شكـــر المستشـــارة األلمانيــة

سمو محافظ الجنوبية: وضع محاور لحمالت التوعية تفاديا للحوادث

صــادق عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، وأصدر 
اتفاقيــة  إلــى  االنضمــام  علــى  الموافقــة  بشــأن  لســنة 2019   )17( رقــم  قانــون 

المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام الفضائية.

وجــاء فــي المــادة األولــى أنــه ووفــق علــى 
االنضمــام إلــى اتفاقيــة المســؤولية الدولية 
األجســام  تحدثهــا  التــي  األضــرار  عــن 
الفضائيــة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحدة بموجــب قرارها رقم 2777 
)د - 26( المؤرخ 29 تشــرين الثاني/ نوفمبر 

1971، والمرافقة لهذا القانون.
وجــاء فــي المــادة الثانيــة أنــه علــى رئيــس 
مجلــس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيــذ أحــكام هذا القانــون، ويعمل به من 
اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره فــي الجريــدة 

الرسمية.

كمــا صــادق جالــة الملــك، وأصــدر قانــون 
رقم )18( لســنة 2019 بشــأن التصديق على 
البحريــن  مملكــة  حكومــة  بيــن  االتفاقيــة 
وحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي 

مجال خدمات النقل الجوي.
وجــاء فــي المــادة األولــى أنــه صــودق على 
البحريــن  مملكــة  حكومــة  بيــن  االتفاقيــة 
وحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
مجــال خدمــات النقل الجــوي، الموقعة في 
مدينــة المنامــة في الســادس من شــهر ربيع 
نوفمبــر   14 الموافــق  1440ه  لعــام  األول 

2018م، والمرافقة لهذا القانون.

وجــاء فــي المــادة الثانيــة أنــه علــى رئيــس 
مجلــس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيــذ أحــكام هذا القانــون، ويعمل به من 
اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره فــي الجريــدة 

الرسمية.
كمــا صــادق جالــة الملــك، وأصــدر قانــون 
التصديــق  بشــأن   2019 لســنة   )19( رقــم 
علــى اتفاقيــة النقــل البــري الدولــي للــركاب 
البحريــن  مملكــة  حكومــة  بيــن  والبضائــع 

وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
صــودق  أنــه  األولــى  المــادة  فــي  وجــاء 
علــى اتفاقيــة النقــل البــري الدولــي للــركاب 
البحريــن  مملكــة  حكومــة  بيــن  والبضائــع 
وحكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
 30 بتاريــخ  المنامــة  مدينــة  فــي  الموقعــة 

أكتوبر 2018م، والمرافقة لهذا القانون.
وجــاء فــي المــادة الثانيــة أنــه علــى رئيــس 
مجلــس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيــذ أحــكام هذا القانــون، ويعمل به من 
اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره فــي الجريــدة 

الرسمية.

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان ال خليفــة، برقية 
األلمانيــة  المستشــارة  مــن  جوابيــة  شــكر 

ا على برقية ســموه  أنغيــا ميركل، وذلك ردًّ
المعزية لها في وفاة والدتها.

 وأعربــت المستشــارة األلمانيــة عــن صادق 

شــكرها وتقديرهــا لصاحــب الســمو الملكــي 
الطيبــة،  مشــاعره  علــى  الــوزراء  رئيــس 

متمنيًة لسموه موفور الصحة والسعادة.

تــرأس محافــظ المحافظــة الجنوبيــة ســمو 
الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
مديــر  بحضــور  األمنيــة،  اللجنــة  اجتمــاع 
عــام مديريــة شــرطة المحافظــة وعــدد مــن 
الضباط مــن ممثلي اإلدارات األمنية بوزارة 

الداخلية.
 وفي بداية االجتماع، رّحب ســمو المحافظ 
بالحضــور، مشــيًدا بدعــم وتوجيهــات وزيــر 
الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
والتنســيق  التعــاون  تعزيــز  علــى  والعمــل 
المشــترك بين المحافظة الجنوبية ومختلف 
اإلدارات العامة بوزارة الداخلية، األمر الذي 
يعــّزز دعائم الشــراكة المجتمعيــة بين جميع 
األطراف، ويســهم في رفــع جودة الخدمات 
األمنيــة عبــر منظومــة متناســقة مــن العمــل 
العمــل  مجــاالت  تطويــر  بهــدف  المشــترك 
األمنــي واالجتماعــي المتبادل عبــر عدد من 

البرامج والمبادرات.

 وبحــث ســموه مــع أعضــاء اللجنــة األمنيــة 
األمنيــة  الحمــات  محــاور  وضــع  ضــرورة 
بالتعــاون  الصيــف،  فصــل  مــع  المتزامنــة 
والتنســيق بيــن جميــع الجهــات، تفادًيــا ألي 
حــوادث محتملــة، وتعزيــًزا للتوعيــة حــول 
لــرؤى  تلبيــة  الســامة  ومتطلبــات  طــرق 
وتطلعــات المواطنيــن، وذلــك فــي المناطــق 
األفــراد  مــن  العديــد  يرتادهــا  التــي  العامــة 

والعائات طوال هذه الفترة.
 واســتعرضت اللجنــة خــال االجتمــاع أبــرز 
القضايــا الخاصة بالمنطقة مــن قبل مديرية 
والمبــادرات  الجنوبيــة،  المحافظــة  شــرطة 
التــي توصلــت إليهــا فــرق العمــل المشــتركة 
ونســبة اإلنجــاز فيهــا، والعمــل علــى تنفيــذ 
المجــاالت  كافــة  فــي  القادمــة  الحمــات 

األمنية واالجتماعية.

 مــن جهتهــم، أعــرب الحضــور عــن شــكرهم 
المحافظــة  محافــظ  لســمو  وتقديرهــم 
الجنوبية للتنسيق والتعاون المشترك وبذل 
المجتمــع،  وســامة  أمــن  لضمــان  الجهــود 
مؤكديــن دورهــم في وضع خطط مشــتركة 
علــى صعيد االســتعداد األمني فــي مختلف 
المبــادرات والبرامــج الهادفــة طــوال العــام 

وفي فترة الصيف على وجه الخصوص.
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الرفاع - قوة الدفاع

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
مكتبــه  فــي  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
بالقيــادة العامــة صبــاح أمــس، عضو 
مجلس الشورى عبدالعزيز العجمان.

العــام  القائــد  رحــب  اللقــاء  وخــال 
لقــوة دفــاع البحريــن بعضــو مجلــس 
أوجــه  اســتعراض  وتــم  الشــورى، 
التعــاون والتنســيق القائــم بيــن قــوة 

دفاع البحرين ومجلس الشورى.

استعراض التنسيق بين “الدفاع” و“الشورى”

الــطــالبــيــة  الـــخـــدمـــات  إدارة  نـــفـــذت 
عمل  ورش  والتعليم  التربية  ــوزارة  ب
تدريبية لعدد 120 اختصاصًيا لإلرشاد 
االجــتــمــاعــي، تـــنـــاول خــاللــهــا رئــيــس 
واألكــاديــمــي  النفسي  ــاد  اإلرشــ مــركــز 
ــم الـــمـــهـــنـــدي مــــهــــارات تــحــلــيــل  ــاسـ جـ
ــبــة، بحيث  ــطــل ال وفـــهـــم شــخــصــيــات 
مشكالتهم  وحــل  معهم  التعامل  يتم 
اإلرشــاد  رئيس  تطرق  فيما  بفاعلية، 
إلى  المؤذن  محمد  المدرسي  المهني 
وكيفية  االستباقي،  التفكير  مهارات 
االســـتـــفـــادة مــنــهــا؛ لــتــعــزيــز الــبــرامــج 
أكثر  لتصبح  الــمــدرســيــة  اإلرشـــاديـــة 
إبداًعا وفاعلية في تلبية االحتياجات 

اإلرشادية للطلبة.

من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ــي ــوع ــط ــت ــة الـــعـــمـــل ال ــي ــم ــن ــود الـــخـــيـــريـــة وت ــهـ ــجـ ــم الـ ــ ــون عـــلـــى دعـ ــريـــصـ حـ

حميـدان يشيــد بأنشطة جمعيـة النســاء الهنديـات

تنمية مهارات 120 اختصاصًيا 

02لإلرشاد االجتماعي

عقد مجلس أمناء مركز البحرين للدراســات اإلســتراتيجية والدولية والطاقة “دراســات” اجتماعه العاشــر، برئاسة رئيس المجلس 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وبحضور األعضاء: وهيب الناصر، توفيق المنصور، عبدالرحمن جواهري، وخليفة الفاضل.

األمنــاء  مجلــس  ناقــش  االجتمــاع،  وخــال 
مــا تــم إنجــازه خــال الربــع الثانــي مــن العام 

الجاري، وذلك على النحو التالي:
أوال: ثمــن المجلــس، ببالغ التقديــر والعرفان، 
العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  إشــادة صاحــب 
الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
بالجهــود التي يقوم بها “دراســات” في جميع 
المجــاالت عبــر إصداراتــه المختلفــة، وذلــك 
رئيــس  العهــد،  ولــي  ســمو  اســتقبال  خــال 
كتــاب  لســموه  قــدم  الــذي  األمنــاء  مجلــس 
“عقــدان مزهران” من إصــدار المركز، لتوثيق 
طــوال  البــاد،  عاهــل  ومبــادرات  إنجــازات 
عشــرين عامــا. ثانيا: أكــد المجلــس أهمية ما 
دراســات  لمنتــدى  الختامــي  البيــان  تضمنــه 

عقــد  والــذي  الثانيــة،  نســخته  فــي  الدولــي 
تحــت عنوان: “دور المراكز البحثية وتأثيرها 
علــى سياســات الشــرق األوســط” بتاريخ 28 
أبريــل الماضــي بمشــاركة واســعة مــن قــادة 
ومســؤولي مراكز دراسات وبحوث مرموقة، 
إلــى  وإعاميــة،  وأكاديميــة  فكريــة  ونخــب 
جانــب خبراء ومختصيــن، وممثلي منظمات 
دوليــة عريقــة. ثالثــا: أشــاد المجلــس بتوقيع 
“دراسات” اتفاقية إعداد تقرير المدن العربية 
2020، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة 

األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأوضــح الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد أن هــذا 
حــول  رســمي”  “تقريــر  أول  يعتبــر  التقريــر 
المــدن العربيــة منذ العــام 2012، مشــيرا إلى 

أنــه ســيتم تدشــين التقريــر خــال المنتــدى 
ســيعقد  والــذي  العاشــر،  العالمــي  الحضــري 
فــي أبوظبــي في شــهر فبرايــر 2020. كما أن 
التقريــر ســيمثل أول “تقرير إقليمي” تشــارك 
فــي إعــداده البحريــن، وســيقوم المركز بدور 

محوري في عملية اإلعداد.
الراميــة؛  الجهــود  المجلــس علــى  كمــا اطلــع 
“دراســات”  بيــن  التعــاون  عاقــات  لتعزيــز 
المتحــدة، حيــث  ومنظمــات وأجهــزة األمــم 
التقــى رئيــس مجلــس األمنــاء، فــي الفتــرة 
المعنــي  الفريــق  رئيــس  مــن  كا  الماضيــة 
بالخليــج فــي قســم الشــرق األوســط بــإدارة 
لــدى  الســام  وحفــظ  السياســية  الشــؤون 
األمانة العامــة لألمم المتحدة، واألمين العام 

المســاعد، المديــر التنفيــذي لألمــم المتحــدة 
لمديــر  المســاعد  والنائــب  بالنيابــة،  للبيئــة 
مثمنــا  اإلنمائــي،  المتحــدة  األمــم  برنامــج 
المنظمــة  مــع  المتناميــة  الشــراكة  اســتمرار 
الدوليــة الســيما فــي مجــاالت نشــر الســام، 

والتنمية المستدامة، والطاقة المتجددة.
بمواصلــة  األمنــاء،  مجلــس  أشــاد  رابعــا: 
المركــز دوره فــي تعزيز الشــراكة المجتمعية، 
والمجتمــع  الوطنيــة  للمؤسســات  وكحليــف 

المدنــي، حيــث جــرى توقيــع مذكــرة تفاهــم 
بين المركز ومجلس الشورى، إلقامة مشاريع 
وبرامــج فــي المجاليــن البحثــي والتدريبــي، 
والدراســات  الــرأي  اســتطاعات  وإجــراء 
المسحية. كما تم توقيع مذكرة تعاون أخرى 
بهــدف  البحرينيــة؛  الصحفييــن  مــع جمعيــة 
تعزيــز كفــاءة الوصــول للمعلومــات، وتوفيــر 
األطر المعلوماتية إلدارة المحتوى الصحفي.
خامســا: اطلــع المجلس على مشــاركة رئيس 

الــدوري  “المنتــدى  فــي  األمنــاء  مجلــس 
اإلســتراتيجية  الخطــة  وتقييــم  لمراجعــة 
 ،”2019-2022 البحرينيــة  المــرأة  لنهــوض 
حيث أشاد الشيخ عبدهللا بن أحمد، بالرعاية 
والدعــم الا محــدود من قرينــة عاهل الباد، 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي الشــيخة سبيكة بنت إبراهيم؛ لتعزيز 

شراكة المرأة في المجتمع.
سادســا: شــدد المجلس على ضرورة التفاعل 
مع الخطة الوطنيــة؛ لتعزيز االنتماء الوطني 
وترســيخ قيــم المواطنــة، باعتبارهــا خطــوة 

نوعية ومهمة الستنهاض وعي المجتمع.
ســابعا: أكــد المجلــس، أهميــة تبــادل األفــكار 
العالميــة،  البحثيــة  المؤسســات  مــع  والــرؤي 
مثمنــا اســتضافة “دراســات” حلقــة نقاشــية، 
األحمــر:  البحــر  فــي  الماحــة  “أمــن  بعنــوان 
رفيــع  وفــد  بحضــور  الدولــي”  االهتمــام 

المستوى من “مجلس شمال األطلسي”.

المنامة - مركز دراسات

“أمناء دراسات” يستعرض إنجازات ومشاريع الربع الثاني

الرفاع - قوة الدفاع

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
الشــيخ  الركــن  المشــير  البحريــن 
فــي  خليفــة  آل  أحمــد  بــن  خليفــة 

مكتبــه بالقيــادة العامة صباح أمس، 
يوســف  المتقاعــد  الركــن  الفريــق 

الجاهمة.

القائد العام يستقبل يوسف الجالهمة
سمو رئيس الوزراء

جاللة الملك
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سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء 

تــرأس ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
الجلســة االعتياديــة األســبوعية لمجلــس الــوزراء وذلك بقصر القضيبية صبــاح أمس. وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياســر 

الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

بشــدة  واســتنكر  الــوزراء  مجلــس  أدان 
مملكــة  ســفارة  اســتهدف  الــذي  االعتــداء 
البحريــن فــي بغــداد، والــذي يتنافــى مــع 
الدبلوماســية  واألعــراف  القواعــد  أبســط 
والمعاهــدات  المواثيــق  جميــع  ويخالــف 

تقديــره  عــن  المجلــس  معربــا  الدوليــة، 
البالــغ لموقــف الحكومــة العراقيــة من هذا 
االعتداء اآلثم وبما اتخذته من إجراءات؛ 
مــن أجــل توفيــر الحمايــة الالزمــة، مؤكــدا 
بعمــق  البحريــن  مملكــة  اعتــزاز  المجلــس 

البلديــن  بيــن  تربــط  التــي  العالقــات 
الشقيقين، وحرصها على االرتقاء بها على 

المستويات كافة.
عــن  الــوزراء  مجلــس  أعــرب  ذلــك،  بعــد 
خالص شــكره وتقديره لمجلســي الشــورى 

فــي  اإليجابيــة  مواقفهمــا  علــى  والنــواب 
التصــدي للمحــاوالت الســاعية إلــى إثــارة 
الفتن في المجتمع البحريني وشــق الصف 
خــالل  مــن  المجتمعــي  بالنســيج  والعبــث 
حمالت إعالمية ممنهجة تســتهدف مملكة 
البحرين، وهي محاوالت يائســة موسومة 
والوطنــي  الشــعبي  الوعــي  أمــام  بالفشــل 
واإلدراك للنوايــا الخبيثــة التــي تحرك مثل 
هــذه الحمــالت المغرضة، مشــيدا المجلس 
بمواقــف مجلســي الشــورى والنــواب التي 

تجســد المســؤولية الوطنيــة وتعكس قيم 
الــوالء واالنتماء لهــذا الوطن على الصعيد 

الشعبي والمؤسسي.
بجائــزة  الــوزراء  مجلــس  أشــاد  بعدهــا، 
تشــجيع  فــي  اإلنســانية  لخدمــة  عيســى 
العمل اإلنساني وإبراز اإلنجازات المتميزة 
في خدمة اإلنسانية على الصعيد العالمي، 
وبدروهــا فــي تخليد ذكرى وتجســيد عمل 
قائــد قــدم الكثيــر لخدمــة اإلنســانية، وهو 
بــن  الشــيخ عيســى  الراحــل ســمو  األميــر 

ســلمان آل خليفــة )طيــب هللا ثــراه(، فيمــا 
أثنــى المجلــس علــى الــدور الــذي يضطلــع 
بــه مجلــس أمنــاء الجائــزة برئاســة نائــب 
رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ محمد 
بــن مبــارك آل خليفــة واللجنــة التحكيمية، 
فقــد هنــأ مجلــس الــوزراء مؤسســة أدهــي 
الباكســتانية الفائزة بجائزة عيسى لخدمة 
اإلنســانية فــي دورتهــا الرابعــة، متمنيــا لها 
التوفيــق في جهودها الخّيرة خدمة للعمل 

الخيري واإلنساني.

المنامة - بنا

إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية وإعفاء 220 من “المضافة”
جهود للتســهيل على المواطنين وتعزيز قدرة االقتصاد الوطني على استقطاب االستثمارات

بعــد ذلــك، نظر المجلس المذكــرات المدرجة 
علــى جــدول أعماله واتخذ بشــأنها القرارات 

التالية:
أوال: تنفيــذا لتوجيهات عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
بمراجعــة آليــات تطبيــق الرســوم وضــرورة 
مراعــاة احتياجــات المواطنيــن، فقــد وجــه 
رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة إلى إلغاء رسوم 
200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية 
وإعفــاء 220 خدمــة حكوميــة إضافيــة مــن 
الخدمــات  قائمــة  لترتفــع  المضافــة،  القيمــة 
 1620 إلــى  المضافــة  القيمــة  مــن  المعفــاة 
خدمــة حكومية، وكلــف مجلس الوزراء في 
ضــوء ذلك وزير الماليــة واالقتصاد الوطني 
بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة 
بقــرار إلغــاء رســوم الخدمــات واإلعفــاء من 
القيمــة المضافة التخاذ ما يلزم. ويأتي ذلك 

فــي إطــار جهــود الحكومــة للتســهيل علــى 
المواطنين وزيادة جاذبية االقتصاد الوطني 
وتعزيز قدراته على استقطاب االستثمارات 
من خالل خفض التكاليف اإلدارية والرسوم 
بما ينســجم وأهداف برنامج التوزان المالي 
والوصول إلى نقطة التوازن، وقد قدم وزير 
الماليــة واالقتصــاد الوطنــي عرضــا تفصيليا 
لمذكرتيــن مرفوعتيــن بهــذا الخصــوص إلى 

مجلس الوزراء.
ثانيا: وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد 
لرئيــس  النائــب األول  القائــد األعلــى  نائــب 
مجلس الوزراء إلى مواصلة الجهود؛ لتعزيز 
كفاءة العمل الحكومي واالرتقاء بالخدمات 
معــدالت  أعلــى  وفــق  للمواطنيــن  المقدمــة 
الرضــا، واســتعرض ســموه مؤشــرات األداء 
فــي النظام الوطنــي للمقترحات والشــكاوى 
العــام  مــن  األول  النصــف  خــالل  )تواصــل( 
2019، والذي أظهر تحسنا في مستوى أداء 

الجهــات الحكومية عموما عكســه التزام 93 
% مــن 37 جهة حكومية منضوية في نظام 
تواصل بالرد على المقترحات والشكاوى في 
الوقــت المحدد، من بينهــا 19 جهة حكومية 
مــن  أكثــر  أو   %  99 علــى  بالــرد  التزمــت 
الشــكاوى المقدمــة لهــا ضمن اتفاق مســتوى 
الخدمة، وفي هذا الصدد، فقد وجه صاحب 
الســمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء الشــكر 
للــوزارات والجهــات الحكوميــة التي حققت 
هــذه النســبة العاليــة، حاثــا الجهــات األخرى 
علــى بــذل المزيد؛ بهدف الوصــول إلى أعلى 
الخدمــات  تقديــم  فــي  الجــودة  مســتويات 

الحكومية.
توقيــع  الــوزراء  مجلــس  بحــث  ثالثــا: 
المتعــددة  البحريــن علــى االتفاقيــة  مملكــة 
بشــأن  المختصــة  الســلطات  بيــن  األطــراف 
الصلــة  ذات  الــدول  بيــن  التقاريــر  تبــادل 

باألغــراض الضريبية، وذلــك في إطار التزام 
مملكــة البحريــن بالمعاييــر الدوليــة لتبــادل 
المعلومــات لألغراض الضريبية وباالتفاقات 
الدوليــة فــي هــذا المجــال، ومنهــا اتفاقيــة 
المســاعدة اإلداريــة المتبادلــة فــي المســائل 

تطبيــق  علــى  المملكــة  وحــرص  الضريبيــة 
المجــاالت  فــي  الشــفافية  درجــات  أعلــى 
الضريبيــة، وقــد عرض نائــب رئيس مجلس 
للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  رئيــس  الــوزراء 
الماليــة واالقتصاديــة والتــوازن المالي بنود 
االتفاقيــة أعــاله ومضامينهــا، وقــرر مجلس 
الوزراء إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون 

القانونية والتشريعية.
رابعا: بحث مجلس الوزراء أوجه االستفادة 
مــن الخبــرات التي اكتســبها المتطــوع أثناء 
عملــه التطوعــي واعتبارهــا ضمــن الخبــرات 
التــي تدعــم الســيرة الذاتيــة للمتطــوع عنــد 
التقــدم إلــى الوظيفــة، وأحــال المجلس إلى 
مجلــس الخدمــة المدنيــة مذكــرة مرفوعــة 
بهــذا الخصــوص مــن وزيــر شــؤون الشــباب 

والرياضة.
خامســا: وافــق مجلس الــوزراء على مذكرة 
الحيــاة  وإنمــاء  فــي مجــال حمايــة  تفاهــم 

ودولــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  الفطريــة 
دعمــا  وذلــك  المتحــدة؛  العربيــة  اإلمــارات 
للتكامــل والتعــاون بيــن البلديــن الشــقيقين 
فــي مجــال حمايــة وإنمــاء الحيــاة الفطريــة 
والمحافظــة علــى التــراث الطبيعــي، وذلــك 
علــى النحو الذي أوصت بــه اللجنة الوزارية 
والتــي  والتشــريعية،  القانونيــة  للشــؤون 
عرضهــا نائــب رئيس مجلس الــوزراء رئيس 

اللجنة المذكورة.
فــي  الحكومــة  أولويــات  ضمــن  سادســا: 
وزيــادة  المــروري  االزدحــام  نســبة  خفــض 
الطاقــة االســتيعابية للتقاطعــات والشــوارع 
وافــق  فقــد  المملكــة،  أنحــاء  عمــوم  فــي 
مجلــس الوزراء على اقتــراح برغبة لتطوير 
التقاطعــات الواقعــة علــى شــارع المحــزورة 
بالرفــاع وذلــك ضمن إســتراتيجية متكاملة؛ 
لتطويــر شــبكة الطرق المحيطــة بالمحافظة 

الجنوبية.

قرارات المجلس

ياسر الناصر

سمو ولي العهد 
يوجه لمواصلة 
الجهود لتعزيز 
كفاءة العمل 

الحكومي 
واالرتقاء بالخدمات

تهنئة مؤسسة 
أدهي الباكستانية 

الفائزة بجائزة 
عيسى لخدمة 

اإلنسانية بدورتها 
الرابعة

اعتبار العمل 
التطوعي ضمن 

الخبرات التي 
تدعم السيرة 

الذاتية عند التقدم 
لوظيفة

التصدي 
للمحاوالت 

الساعية إلى 
إثارة الفتن في 

المجتمع البحريني 
وشق الصف

البحرين تعتز 
بعمق العالقات 

مع العراق وتحرص 
على االرتقاء بها 
على المستويات 

كافة

مجلس الوزراء 
يدين ويستنكر 
بشدة االعتداء 

على سفارة 
البحرين في 

بغداد



التوظيــف مــن  عــام  بعــد  بالحكومــة  المؤقــت  لتثبيــت   :”^“ مــع  بحــوار  المالكــي 

ــالـــحـــكـــومـــة تـــــضـــــارب بــــــأرقــــــام عـــــــدد الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــمـــؤقـــتـــيـــن بـ

عمل جبار

حسمت المحكمة الدستورية  «
موضوع حصول المقيم على رخصة 

سياقة )ليسن( برفض تعديل بقانون 
المرور يسقط حقهم بالقيادة، 
ولكنك تقدمت باقتراح تطالب 

فيه وزارة الداخلية بوضع ضوابط 
للمقيمين للحصول على الرخصة، 

أال تعتبر مطالبتك مخالفة للدستور؟

لسنا ضد  أننا  وهــو  أمــرا،  نوضح  أن  نريد 
المقيمين، وال أحد ينكر دور المقيمين في 
وضع  مــع  ولكننا  والتنمية،  البناء  عملية 
رخــص  إعــطــاء  عملية  لتقنين  ضـــوابـــط؛ 
القيادة  رخصة  ربــط  يتم  بحيث  القيادة، 
لألجنبي بمستوى الدخل ونوعية الوظيفة 

التي يشغلها.
الـــبـــلـــديـــات  وشــــــــؤون  ــال  ــ ــغـ ــ األشـ وزارة 
جبار  بعمل  تــقــوم  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
ولكن  المرورية،  االزدحامات  لحل مشكلة 
حــا، خصوصا  تجد  ال  اآلن  إلــى  المشكلة 
مع التزايد المستمر في عدد السيارات في 

شوارع البحرين دون ضوابط.
لذلك نرى أنه البد من وضع ضوابط لعملية 
إصدار الرخص، بحيث يتم ربطها بمدخول 
ــر  ــذا األمـ ــــوافــــد األجـــنـــبـــي، هــ ووظـــيـــفـــة ال
وسيشجع  المرورية،  االزدحــامــات  سيقلل 
البسيطة  الــعــمــالــة  خــصــوصــا  الـــوافـــديـــن، 
الستخدام وسائل النقل العام. والوافدون 

لهم الحق في التنقل بكل حرية.

24 ساعة

لماذا تهمل أغلب الجهات  «
الحكومية الخدمية تنفيذ مطالب 

نواب وأهالي مدينة حمد الخدمية؟ 

أوال كنواب، ندعم أعضاء المجلس البلدي 
نتدخل  وال  العامة،  الخدمات  تطوير  في 
ثانيا  البلديين.  نساند  ولكننا  عملهم،  في 
باإلهمال،  األمــر  هــذا  نوصف  أن  يمكن  ال 
والبنية  حــديــثــة،  مدينة  حمد  مدينة  إذ 
والــوزارات  نسبيا،  متكاملة  فيها  التحتية 
ــي إقــامــة  ــات فـ ــ ــوي ــ ــديــهــا أول ــخــدمــيــة ل ال
ــمــشــاريــع الــعــامــة فـــي كـــل مــحــافــظــات  ال

البحرين.
والتي  النواقص،  بعض  فيها  حمد  مدينة 
نعمل عليها اآلن، ونواصل ما عمله النواب 
الــســابــقــون بمدينة  الــبــلــديــون  واألعــضــاء 
بفتح  الصحة  وزارة  ستقوم  حيث  حمد، 
على  الصحي  كــانــو  جــاســم  محمد  مــركــز 
يحتاجه  المطلب  وهــذا  ساعة،   24 مــدى 
بــه العديد من  األهــالــي منذ فــتــرة، ودفــع 
النواب في مدينة حمد، وسيخدم األهالي 

بشكل كبير.
بتنفيذ  ــلــديــات  ــب ال شــــؤون  كــمــا ســتــقــوم 
مشروع سوق مدينة حمد الشعبية، ووفق 
لهذا  العمل  طــور  في  البلديات  أن  علمي 

المشروع المهم.
العامة  للميزانية  مناقشتنا  وخال  كذلك 
الــنــواب  الــزمــاء  مــع  بالدفع  قمنا  للدولة 
بــمــديــنــة حــمــد )يـــوســـف زيـــنـــل ومــحــمــد 
بتخصيص  ــذوادي(  ــ الـ وخليفة  بــوحــمــود 

ميزانية لسوق مدينة حمد.

بتوسعة  األشـــغـــال  وزارة  قــامــت  كــذلــك 
في  وهــي  حمد،  مدينة  ومداخل  مخارج 

عمل مستمر في هذا األمر.

توجيهات سديدة

التعاون بين السلطتين مفتاح  «
نجاح عمل الحكومة والبرلمان، ما 
تقييمك ألثر توجيهات سمو رئيس 
الوزراء من أجل تنفيذ برنامج عمل 

الحكومة وتوطيد التعاون بين 
السلطتين؟

بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
داعــم  الــــوزراء  رئــيــس  خليفة  آل  سلمان 
كبير لمجلس النواب، وتوجيهاته الكريمة 
تطلعات  تحقيق  في  األثــر  لها  والسديدة 
الشعب، ويمكننا أن نضرب مثاال حول هذه 
سموه  توجيهات  ساهمت  إذ  التوجيهات، 
مدينة  مــدرســة  قضية  فــي  التحقيق  فــي 
حمد بتهدئة المجتمع البحريني، خصوصا 
أن هذه القضية كانت صادمة للرأي العام 
الوقت  البحريني، وتدخل سموه كان في 
المناسب، لما للقضية من حساسية كبيرة، 

خصوصا أنها تمس أبناءنا الطلبة.
واضحة،  الـــوزراء  رئيس  سمو  توجيهات 
الناقصة  ومنها تدخله في توفير األدويــة 

في المراكز والمستشفيات.

أمر محير

ما تحليلك الرتداد مواقف بعض  «
النواب دائمي انتقاد وزارة الصحة، 

والذين صوتوا برفض استجواب 
الوزيرة، والذي شاركت بالتوقيع 

عليه؟

ــان مــــن األولـــــــى عــلــى  ــ ــري كـ ــظـ بـــوجـــهـــة نـ
على  الموافقة  نحو  الدفع  النواب  اإلخــوة 
القيام  االستجواب ومساندة زمائهم في 
بـــدورهـــم الـــذي أعــطــاهــم إيـــاه الــدســتــور، 

االستجواب  الــنــواب ضــد  بعض  ووقـــوف 
ــر، خــصــوصــا مـــن الـــذيـــن كــانــوا  أمـــر مــحــّي

ينتقدون وزارة الصحة في عملها.
ووقــوف  جماعي،  عمل  البرلماني  العمل 
بــعــض الـــنـــواب ضــد االســتــجــواب عرقلة 
للعمل البرلماني، ويضع العصا في العجلة 

وضد تطلعات المواطنين.
الفرصة  إعــطــاء  عليهم  ــــى  األول مــن  كـــان 
بــدورهــم  للقيام  أمـــام زمــائــهــم  والــمــجــال 
فــي االســتــجــواب، بحيث يــطــرح الــنــواب 
الــوزيــرة  وتــقــوم  رؤيــتــهــم،  المستجوبون 
ــدال مــــن وأد  ــ ــ ــاع عــــن نـــفـــســـهـــا، ب ــ ــدف ــ ــال ــ ب

االستجواب.

تضارب األرقام

طالبت باإلسراع في تثبيت  «
الموظفين المؤقتين بالقطاع 
الحكومي، فمن الذي يعطل 

تثبيتهم ولماذا؟  

ــي بــحــرنــة  ــي لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـ نــحــن فـ
الـــوظـــائـــف نــحــصــر أعـــــــداد الــمــوظــفــيــن 
كبيرا  عــددا  هناك  أن  خصوصا  المؤقتين، 
من البحرينيين يعمل في وزارات ودوائر 
جهات  مــع  عملهم  عقود  ولكن  حكومية، 
أخـــرى، وهــذا مــا أدى إلــى تــضــارب أرقــام 

أعداد العاملين في الحكومة المؤقتين.
 بعض العاملين بالحكومة عقودهم مؤقتة 
بعقود  توظيفهم  تــم  حيث  شــركــات،  مــع 
ذلك،  بعد  تثبيتهم  يتم  أن  على  تــدريــب، 
ولكن لم يتم التثبيت، وبقوا معلقين، وهذا 
ما أدى لضياع سنوات عملهم السابقة دون 

ضمان اجتماعي.
الحكومة ال تعطي الرقم الفعلي للموظفين 
الــوزرات تقوم  المؤقتين إضافة أن بعض 
بالتوظيف عن طريق شركات؛ األمر الذي 
المؤقتين في  إلــى عــدم حــل ملف  يــؤدي 

الحكومة.

ورقة المنبر

أسقطت بانتخابات برلمان 2018  «
أقوى وآخر ورقة للمنبر اإلسالمي.. 

ما قراءتك لثقل الجمعية وتيار 
المنبر بالبحرين عموما، وبمدينة 

حمد والدائرة تحديدا، وهل ترصد 
إعادة ترتيب صفوف الجمعية 

السترداد مقعد الدائرة باالنتخابات 
المقبلة؟

اإلخـــــوة فـــي جــمــعــيــة الــمــنــبــر اإلســامــي 
وجمعية اإلصاح لهم دورهم في المجتمع 
في  ســـواء  امــتــدادهــم،  ولــهــم  البحريني، 

الــعــمــل الــبــرلــمــانــي أو الــعــمــل الــخــيــري 
والديني.

عــاقــتــنــا مــعــهــم عــاقــة طــيــبــة، ونــكــن 
فيما  أما  والتقدير.  االحترام  لهم 

ــيـــب صــفــوف  يـــخـــص تـــرتـ
األمــر  فــهــذا  الجمعية، 

ــخـــص مــنــتــســبــي  يـ
وهــذا  الجمعية، 

حقهم.

تعديل التعليم

ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية  «
بدور االنعقاد المقبل؟

بقانون  مــقــتــرح  عــلــى  حــالــيــا  نعكف 
يتم  بحيث  التعليم،  قانون  لتعديل 
للصف  المستجدين  الطلبة  تسجيل 

سيبلغ  والـــذيـــن  األول، 

الفصل  خـــال  ســـنـــوات   6 عــمــرهــم 
الدراسي األول.

سيحل  الــنــور  رأى  إذا  القانون  هــذا 
من  األخــيــر  الــربــع  مــوالــيــد  مشكلة 
بمشكلة  يــعــلــم  والــجــمــيــع  ــام،  ــ ــع ــ ال
والتي  تسجيل مواليد هذه األشهر، 
ــذلـــك نعمل  ــام، ولـ ــ تــتــفــاقــم بــكــل عـ

لعاجها تشريعيا.
ــراح بــقــانــون  ــتــ ــى اقــ كــمــا نــعــمــل عــل
البحريني  الموظف  تثبيت  إللزامية 
ــد  ــام واحــ ــ ــؤقـــت بـــعـــد مــــــرور عـ ــمـ الـ
العمل  جهة  مــع  العقد  توقيعه  مــن 

الحكومية.
البرلمانية،  األسئلة  يخص  فيما  أما 
ــن الـــمـــحـــاور الــتــي  فــهــنــاك جــمــلــة مـ
تحتاج الطرح، ومنها تراكم الطلبات 
اإلسكانية ألهالي مدينة حمد خال 
ــيــوم مدينة  ال الــمــاضــيــة.  الــســنــوات 
حمد أصبح عمرها أكثر من 30 عاما، 
وهناك عدة أجيال تعيش في مدينة 
حمد، واألسر التي تعيش في مدينة 
حمد أصبحت مركبة، لذلك ستكون 
لنا وقفة مع وزير اإلسكان لمناقشة 

هذا األمر.
أمـــا فــي الــجــانــب الــرقــابــي، فــمــازال 
التحقيق  لجنة  فــي  مستمرا  العمل 

في شأن البحرنة.

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، ورئيس التحرير مؤنس المردي، والنائب باسم المالكي ورئيس قسم الرياضة أحمد كريم

حل مشكلة مواليد 
الربع األخير من 
العام بتسجيل 

الجميع

سمو رئيس الوزراء 
داعم كبير للبرلمان 
وتوجيهاته تحقق 

التطلعات

رفض استجواب 
الصالح محّير 

وعرقلة للعمل 
البرلماني

ال “ليسن” ألجنبي إال بنظر راتبه ونوعية وظيفته

حوار

كشف النائب باسم المالكي لـ “البالد” أنه يعكف على صياغة اقتراح بقانون لتقديمه بدور االنعقاد المقبل يلزم بتثبيت البحريني 
الموظف بعقد مؤقت بعد مرور عام على توقيع العقد مع الجهة الحكومية.

وقــال بحــوار مــع الصحيفــة إنــه يتحــرك لتعديــل قانــون التعليــم، بما يحل مشــكلة عدم تســجيل مواليــد الربع األخير مــن العام 
بالصف األول االبتدائي، من خالل إلزام تسجيل أّي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وتحدث عن مدى دســتورية اقتراحه فرض ضوابط لصرف رخصة قيادة لألجانب، خصوصا بعد حســم المحكمة الدســتورية 
هذا الموضوع برفض تعديل قانون المرور، قائال إن التقنين من خالل ربط حصول المقيم على “ليسن” بناء على مستوى دخله 

ونوعية وظيفته.
وانتقــد المالكــي زمــالءه الرافضيــن عبــور اســتجواب وقعــه لوزيــرة الصحة. ووصــف قرارهم بـ “المحيــر”. واعتبــر وقوفهم ضد 
االســتجواب “عرقلــة للعمــل البرلمانــي، ووضع للعصا في العجلة، وضــد تطلعات المواطنين”. وفيما يأتــي نص الجزء األول من 

حوار صحيفة البالد مع النائب باسم المالكي:

راشد الغائب | تصوير خليل إبراهيم
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 أكــدت وكيــل وزارة الخارجيــة رنا بنت عيســى بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة الوطنية بشــأن حظر اســتحداث 
وإنتــاج وتخزيــن واســتعمال األســلحة الكيميائيــة وتدميــر تلك األســلحة، موقف مملكــة البحريــن الثابت في صون 
الســلم واألمــن الدولييــن ودعــم جهــود المجتمــع الدولــي الراميــة لمنــع انتشــار أســلحة الدمار الشــامل والــذي يأتي 
امتــداًدا لسياســة المملكــة الثابتــة والهادفــة إلــى دعم وتكثيف التعــاون لحظر جميع أنواع أســلحة الدمار الشــامل 

ومنع انتشارها من خالل التزامها باالتفاقيات الدولية وتنفيذها على المستوى الوطني.

 جــاء ذلك خــال المقابلة الصحفية 
البرلمــان  مجلــة  نشــرتها  التــي 
Le Journal du Par� (الفرنســية 

lement ( فــي عددهــا )81( الصــادر 
فــي شــهر مايــو 2019، مع الشــيخة 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.

وفيما يلي نص المقابلة:

*  بصفتكم رئيس اللجنة  «
الوطنية بشأن حظر استحداث 

وإنتاج وتخزين واستعمال 
األسلحة الكيميائية وتدمير 

تلك األسلحة، ما المقترحات 
التي تود مملكة البحرين 

تسليط الضوء عليها؟

الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  بصفتــي   
وإنتــاج  اســتحداث  حظــر  بشــأن 
األســلحة  واســتعمال  وتخزيــن 
الكيميائيــة وتدميــر تلك األســلحة، 
أود التأكيــد علــى أن موقــف مملكة 
الســلم  فــي صــون  ثابــت  البحريــن 
هــذا  ويتجّســد  الدولييــن  واألمــن 
الموقــف مــن خــال دعــم المملكــة 
الراميــة  الدولــي  المجتمــع  لجهــود 
لمنع انتشــار أسلحة الدمار الشامل، 
البحريــن  مملكــة  ســّخرت  كمــا 
القوانيــن  ســن  فــي  إمكانياتهــا 
والتشــريعات الوطنية ذات العاقة 
بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
هــذا وتحرص مملكــة البحرين على 
المختصــة  الجهــات  تكاتــف  دوام 
والتعــاون فــي كافة المجــاالت ذات 
الصلــة باالتفاقيــات. وفيمــا يتعلــق 
بالتطــورات فــي هــذا المجــال، فقــد 
علــى  البحريــن  مملكــة  حرصــت 
وبنــاء  البشــرية  المــوارد  تدريــب 
المعاييــر  أعلــى  وفــق  قدراتهــم 
بالتعــاون مع المنظمــات الدولية بما 
فــي ذلــك الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة واألمــم المتحــدة، حيــث تم 
العمــل  ورش  مــن  لعــدد  التنســيق 
لتعزيــز  المملكــة  فــي  والنــدوات 
هــذا  فــي  المجتمعيــة  الشــراكة 

المجال.
البحريــن  مملكــة  حرصــت  كمــا   
علــى مشــاركة الهيئــات والمنظمات 
الدولية في اجتماعاتها ومشاركتها 
فــي قراراتهــا الداعمة لعدم انتشــار 
إلــى  الشــامل،  الدمــار  أســلحة 
جانــب تعــاون مملكــة البحريــن مــع 
المجتمع الدولي من خال الزيارات 
استطاعية التي قامت بها المملكة 
للبلدان الشقيقة والصديقة من أجل 
االســتفادة مــن الخبــرات في مجال 
لاتفاقيــات  الوطنيــة  التطبيقــات 
ذات الصلة. هذا وأؤكد سعي مملكة 
البحريــن المســتمر لتعزيــز التعــاون 
أســلحة  نــزع  مجــال  فــي  الدولــي 
الدمار الشــامل ووســائل انتشــارها، 
لجعــل  الهادفــة  المســاعي  ودعــم 
الشــرق األوســط منطقــة خالية من 
أســلحة الدمــار الشــامل، كمــا يمثــل 
التــزام مملكة البحريــن باالتفاقيات 
الدوليــة وتنفيذهــا علــى المســتوى 
الوطنــي امتــداًدا لسياســتها الثابتة 
والهادفة إلى دعم وتكثيف التعاون 
لحظــر جميــع أنــواع أســلحة الدمار 
باعتبــار  انتشــارها  ومنــع  الشــامل 
وتهديــًدا  خطــًرا  يشــّكل  وجودهــا 

للسلم واألمن الدوليين.

* أنتم أول امرأة تصبح وكياًل  «
لوزارة خارجية.. ما نظرتكم 

إلى هذه الوظيفة خصوًصا 
لدى البلدان حيث وضع المرأة 
أكثر تشدًدا مما هو عليه في 

مملكة البحرين؟

وكيــاً  تصبــح  امــرأة  أول  كونــي   
لوزارة فــي وزارة الخارجية، فإنني 
أثّمــن الثقة الملكية الســامية وأؤكد 
دافًعــا  لــي  تشــكل  الثقــة  هــذه  أن 
العمــل والعطــاء  مــن  المزيــد  لبــذل 
بادنــا.  ونهضــة  رفعــة  ســبيل  فــي 
العديــد  تحمــل  الوظيفــة  هــذه  إن 
حيــث  والمهــام،  المســؤوليات  مــن 

تفخــر مملكــة البحريــن بمــا وصلــت 
بالمــرأة  النهــوض  فــي مجــال  إليــه 
فــي  القياديــة  المراكــز  وتبوئهــا 
الكثيــر مــن المجــاالت ســواء داخل 
المملكــة، حيــث حظيــت  أو خــارج 
الفاعلــة  المشــاركة  بفــرص  المــرأة 
فــي صنع القرار، وقد أدى هذا األمر 
إلــى إيجاد ثقافــة مجتمعية تحترم 
المــرأة وتعــي بقدراتهــا وإمكانياتها 
ودورهــا كشــريك أساســي فــي دفع 
أن  وأود  والتطــور،  التنميــة  عجلــة 
أنــّوه إلــى أن تطــور ونجــاح المــرأة 
البحرينيــة فــي العمل الدبلوماســي 
ال ينفصــل عن مرتكزات نهج العمل 
الوطنــي لحضــرة صاحــب الجالــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
ملــك مملكــة البحريــن الــذي جعــل 
مــن المــرأة البحرينية شــريكًا فاعاً 
فــي هــذا المشــروع التنمــوي الرائــد 
على المســتوى الخليجــي والعربي، 
وهو ما هيأ الفرصة أمام المرأة ألن 
تخطو خطــوات كبيرة نحو النجاح 

في العمل الدبلوماسي.

* أال تعتقدون بأن بالدكم  «
وما يميزها، ال سيما من 
ناحية األهمية الممنوحة 

لمكانة المرأة، هي غير 
معروفة على نحو كاف، 

خصوًصا في الغرب؟ فكيف 
يمكن معالجة ذلك؟

 المرأة كانت وما زالت جزًءا ال يتجزأ 
مــن مســيرة الشــعوب نحــو التطور، 
مملكــة  فــي  المــرأة  تعتبــر  حيــث 
البحريــن شــريًكا فاعــاً في مســيرة 
والديمقراطــي  السياســي  اإلصــاح 
والتنمية الشــاملة، ولها دور محوري 
التشــريعية  المجالــس  تفعيــل  فــي 
والبلديــة فــي ظل النهــج اإلصاحي 
لعاهــل الباد صاحــب الجالة الملك 
وقــد  آل خليفــة،  عيســى  بــن  حمــد 
حققت مملكة البحرين نتائج مثمرة 
على مستوى تقدم المرأة البحرينية. 

كمــا ونقــّدر الجهــود التــي تبذلها كل 
المؤسســات وفي مقدمتها المجلس 
األعلــى للمرأة برئاســة قرينة العاهل 
األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
تأسيســه  بدايــة  منــذ  التــزم  والــذي 
بترجمــة المبــادئ الدســتورية التــي 
المــرأة  لمكانــة  مؤكــدة  جــاءت 
الوطنــي.  النســيج  ضمــن  الراســخة 
كمــا وســاهم المجلــس فــي التعريف 
فــي  البحرينيــة  المــرأة  بإنجــازات 
جميع مجــاالت التنمية لتصل وبكل 
فخر إلى مصــاف التجارب العالمية، 
وتجــدر اإلشــارة إلــى اإلعــان العــام 
عــن  المتحــدة  األمــم  فــي  الماضــي 
جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
العالميــة لتمكيــن المــرأة، باإلضافــة 
فــي  تمــت  التــي  اإلنجــازات  إلــى 
مجال التشــريعات في مجال المرأة 
والمســاواة بين الجنسين في مملكة 
األحــوال  قانــون  وآخرهــا  البحريــن 

الشخصية ومحكمة األسرة.
 وفــي هــذا الصــدد نشــيد بما تحقق 
رأس  إلــى  الوصــول  فــي  للمــرأة 
الســلطة التشــريعية في بادنا بفوز 
معالــي فوزية زينل برئاســة مجلس 
بفضــل  واآلن  البحرينــي،  النــواب 
تلــك الجهود واإلنجازات تم اعتماد 
مــن  بــدل  المــرأة  تقــدم  مصطلــح 
مصطلــح تمكيــن المــرأة، وهو األمر 
الــذي يؤكــد المكانــة التــي تحظــى 
والمكفولــة  البحرينيــة  المــرأة  بهــا 
بالتشريعات والقوانين التي تساهم 
في تحقيق المساواة بين الجنسين، 

ويضــاف إلــى ذلــك عــدد آخــر مــن 
النســاء البحرينيات الاتي ترأســت 
بعضهن البعثات الدبلوماســية، فيما 
عــدد منهــن تقلــدن مناصــب إدارية 

عليا داخل الوزارة وخارجها.

* ما المشاريع التي تودين أن  «
يبقى اسمكم مرتبًطا بها؟

 أســعى مــن خــال توجيهــات مــن 
بــن  خالــد  الشــيخ  خارجيــة  وزيــر 
أحمــد بــن محمــد آل خليفــة مملكــة 
وتطويــر  ترجمــة  إلــى  البحريــن، 
اآلليــات التــي تســاهم فــي تطويــر 
وكذلــك  الخارجيــة  بــوزارة  العمــل 
البحريــن،  مملكــة  ونهضــة  رفعــة 
لبادنــا  الفعــال  الحضــور  وتأكيــد 
فــي المحافــل اإلقليميــة والدوليــة، 
والســعي من خــال رئاســتي للجنة 
اســتحداث  حظــر  بشــأن  الوطنيــة 
واســتعمال  وتخزيــن  وإنتــاج 
األســلحة الكيميائيــة وتدميــر تلــك 
األســلحة إلى التطويــر والعمل على 
انتشــار  بمنــع  المرتبطــة  المشــاريع 
أســلحة الدمــار الشــامل لمــا لهــا من 
دور في الحفاظ على السلم واألمن 

الدوليين.

* ما الخالصات التي توصلتم  «
إليها خالل لقاءاتكم مع 

مجموعة الصداقة بين فرنسا 
والبحرين ضمن مجلس 

الشيوخ ومجلس النواب 
الفرنسي؟

 متانــة عاقات الصداقــة والتعاون 
بيــن مملكــة البحريــن والجمهوريــة 
المزيــد  إلــى  والتطلــع  الفرنســية، 
المشــترك  والتنســيق  التعــاون  مــن 
تجــاه القضايــا اإلقليميــة والدولية، 

المشــترك  العمــل  تنســيق  وأهميــة 
الجانــب  فــي  الصداقــة  لجــان  مــع 
الفرنســي مــن نظرائهــم فــي مملكــة 
الصداقــة  لجــان  مــن  البحريــن 
مــن  كل  فــي  الفرنســية  البحرينيــة 
مجلــس النــواب ومجلس الشــورى، 
وتبــادل  التجــارب  علــى  لاطــاع 
التشــريعات  مجــال  فــي  الخبــرات 
والقوانيــن، وتبــادل الزيــارات بيــن 
لتحقيــق  دوري  بشــكل  الجانبيــن 
االستفادة القصوى والحصول على 
فرصــة لقاء المســئولين في البلدين 

الصديقين.

* ما الرسالة التي توّدين  «
إيصالها إلى الطبقة 

السياسية الفرنسية من خالل 
مجلة البرلمان؟

كانــت  وكمــا  البحريــن  مملكــة  إن   
مهــد الحضــارات اإلنســانية، وتعتبر 
التســامح  فــي  رائــًدا  نموذًجــا 
المجتمــع  أفــراد  بيــن  والتعايــش 
واإلصــاح والتنميــة، وهــي قواعــد 
الجالــة  صاحــب  حضــرة  أرســاها 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
ملــك مملكــة البحرين في الدســتور 
التعايــش  قيــم  ترســيخ  أجــل  مــن 
والتسامح وحرية األديان بين أبناء 
الوطــن وترجمتها كافــة اإلجراءات 
أجــل  مــن  الحكومــة  نفذتهــا  التــي 
توفيــر تلك األجــواء الداعمة لذلك، 
والجدير بالذكر أن الجالية الفرنسية 
فــي البحريــن تحظى بــكل التقدير، 
كمــا أن المشــروعات الثقافيــة التي 
تجــد  الفرنكوفونيــة  علــى  ترتكــز 
بادنــا  فــي  اإليجابيــة  أصداءهــا 
مــن خــال اإلقبــال على تعلــم اللغة 
الفرنسية، وفي المجال االقتصادي، 
شــهدت العاقــات التجاريــة زيــادة 
فــي حجــم التبــادالت التجارية بين 
البلدين الصديقيــن، أما في المجال 
الســياحة والثقافة، أصبحت فرنسا 
مــن الوجهــات الســياحية المفضلــة 
إلــى  متطلعيــن  البحرينييــن،  لــدى 
اســتمرار التعــاون والعمل المشــترك 
بيــن  العاقــات  تطويــر  يخــدم  بمــا 

البلدين الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

وكيل “الخارجية”: موقفنا ثابت حيال دعم جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
ــة” ــ ــي ــ ــس ــ ــرن ــ ــف ــ ــان ال ــ ــ ــم ــ ــ ــرل ــ ــ ــب ــ ــ ــة “ال ــ ــل ــ ــج ــ فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع م

قامــت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب جواهر المضحكــي بزيارة إلــى الجامعة األهلية؛ لتســليمها شــهادة 
استيفائها متطلبات ضمان الجودة للدورة الثانية من المراجعة المؤسسية الصادرة عن الهيئة، بحضور رئيس مجلس أمناء 

الجامعة األهلية عبدهللا الحواج، ورئيس الجامعة منصور العالي، وعدد من مسؤولي الهيئة والجامعة.

المجلــس  اعتمــاد  بعــد  الزيــارة  وتأتــي 
والتدريــب  التعليــم  لتطويــر  األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  برئاســة 
ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
للجامعــة  المؤسســية  المراجعــة  تقريــر 
األهلية في جلســته المنعقدة بتاريخ 26 

يونيو 2019.
وخــال الزيارة هنــأت المضحكي رئيس 
والمســؤولين،  الجامعــة  أمنــاء  مجلــس 
علــى  واإلداري  األكاديمــي  والطاقــم 
المراجعــة  عمليــة  باجتيــاز  إنجازهــم 
ضمــان  متطلبــات  َوْفــَق  المؤسســية 
الجــودة، مثنية على التعاون الذي أبدته 
الجامعــة ممثلــة فــي اإلدارة المؤسســية 
والهيئــة األكاديميــة، مــع مراجعــي هيئة 
جــودة التعليــم والتدريــب، ممثليــن فــي 
إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم 

العالي.
األداء  بمســتوى  االرتقــاء  إنَّ  وقالــت: 
لمؤسســات التعليــم العالــي فــي مملكــة 
لــدى  حقيقيــة  رغبــة  يعكــس  البحريــن 
الحكومــة فــي توفيــر فــرص تعليــم عال 
مميزة، وإنشــاء مؤسســات تعليمية ذات 
تخصصات متنوعة ومطلوبة في ســوق 
العمل؛ مما دفع بالقائمين على الجامعات 
فــي مملكــة البحريــن إلــى مواكبة خطط 

عليهــا  تســير  التــي  الطموحــة  التنميــة 
القائمــة علــى  أهدافهــا  البــاد، وترجمــة 
تطويــر رأس المال البشــري، واالســتثمار 
في الشــباب، ومنحهــم الفرص التعليمية 

ذات الجودة العالية.
وأضافــت: “إننــا في هيئة جــودة التعليم 
والتدريــب، ومــن خــال مراجعــات أداء 
مؤسســات التعليم العالي، وبالتعاون مع 
الجامعــات الحكوميــة والخاصــة نســعى 
إلــى أن تحقــق هــذه المؤسســات  دائًمــا 
التميز في عملها، والثبات على ما حققته 

مــن مســتوى متقــدم، واالســتمرارية في 
عمليــات التطوير والتحســين في جانبي 
األداء المؤسســي والتجويــد األكاديمي، 
االحتياجــات  استشــرافها  وضــرورة 
والخارجيــة،  المحليــة  للســوق  الفعليــة 
برامجهــا  طــرح  بعمليــات  وربطهــا 
األكاديميــة الجديــدة وتطويــر الحاليــة؛ 
لمــا لهــا مــن مــردود مؤثــر فــي عمليــات 
مؤسســات  خريجــي  بيــن  التوظيــف 

التعليم العالي.
مــن جانبــه، أكــد رئيــس مجلــس أمنــاء 

أن  الحــواج  عبــدهللا  األهليــة  الجامعــة 
وجــود هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 
فــي مملكــة البحريــن، يمثل فخــًرا لكافة 
مؤسســات التعليــم العالــي، فهــي قصــة 
فــي  كســفراء  نمثلــه  وصــرح  نجــاح 
المحافــل المحلية والدولية، فالهيئة منذ 
ا في االرتقاء  إنشائها تعد شــريًكا أساسيًّ
ا،  ا وعلميًّ بمؤسســات التعليم العالي عمليًّ

بكل مهنية وشفافية، حيث إنَّ ما يصدر 
عنهــا من أطــر ومعايير وأحــكام، ونتائج 
المؤسســي  األداء  لتقييــم  وتوصيــات 
الحكوميــة  للجامعــات  والبرامجــي 
والخاصة تعد خارطة طريق نسير عليها 
لتحقيــق التميــز، لينعكس ذلك على أداء 
مؤسســات التعليــم العالــي، فــي تطبيــق 
السياســات،  فــي  جوهريــة  تحســينات 
والخطــط، والعملية التعليمية، والبرامج 
المتصلــة  الجوانــب  وكافــة  األكاديميــة، 

بالعمل األكاديمي والبحثي.
كمــا شــدد الحــواج علــى أنَّ الهيئــة ومــا 
تمتلــك من كفاءات في متابعة مســتمرة 
لمســتوى أداء مؤسســات التعليــم العالي 
في المملكة، لتقييم برامجها األكاديمية، 
للتأكــد  المؤسســي؛  وأدائهــا  وكفاياتهــا 
الجــودة  ضمــان  معاييــر  تحقيــق  مــن 

ومتطلباتها في الجامعات، بشكل حثيث 
ومتواصــل؛ ليكــون لذلك األثــر اإليجابي 
والملموس على عمل مؤسســات التعليم 

العالي، وزيادة الثقة فيها.
من جهته، تقــدم رئيس الجامعة األهلية 
منصــور العالــي بالشــكر والثنــاء للرئيس 
التنفيــذي على مبادرتها بتســليم شــهادة 
متطلبــات  األهليــة  الجامعــة  اســتيفاء 
ضمــان الجــودة، وبحضورها الشــخصي، 
وإن ذلــك محــل فخــر واعتــزاز للقائميــن 
هــذه  معتبــًرا  األهليــة،  الجامعــة  علــى 
الخطوة تأكيًدا على أنَّ الجامعة والهيئة 
شــريكان فــي العمــل مًعــا لتطويــر قطاع 
البحريــن؛  مملكــة  فــي  العالــي  التعليــم 
كل بحســب موقعــه، ومــا أوكل إليــه من 

مسؤوليات لخدمة هذا الوطن الغالي.

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

“األهلية” تتسلم شهادة استيفائها متطلبات “الجودة” للدورة الثانية

البحرين تفخر بما 
وصلت إليه في 
مجال النهوض 

بالمرأة وتبوئها 
المراكز القيادية

الحواج: الهيئة 
شريك أساس في 

االرتقاء بمؤسسات 
التعليم العالي

الشيخة رنا

مميـــزة تعليـــم  فـــرص  توفيـــر  فـــي  الحكومـــة  لـــدى  حقيقيـــة  رغبـــة  المضحكـــي: 



مكتب النائب محمود البحراني

االقتصاديــة  اللجنــة  عضــو  أشــاد 
والماليــة فــي مجلــس النــواب النائــب 
محمــود البحرانــي عالًيــا بالتوجيهات 
السامية من لدن عاهل البالد صاحب 
بــن عيســى آل  الملــك حمــد  الجاللــة 
خليفــة بمراجعة آلية تطبيق الرســوم 

ومراعاة احتياجات المواطنين.
بالتوجيهــات  البحرانــي  وأشــاد   
المقــدرة الصــادرة عن رئيــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة بإلغــاء رســوم 
200 خدمــة حكوميــة وإلغــاء ضريبة 
خدمــة   220 عــن  المضافــة  القيمــة 

حكومية.
 وقــال النائــب في تصريــح صحافي: 
والقــرارات  التوجيهــات  هــذه  إن 
تعكــس حــرص القيادة على تحســين 
وتؤكــد  للموطــن،  المعيشــي  الوضــع 
وأوضاعــه  وأحوالــه  البحرينــي  أن 
هــو محــط االهتمــام الدائــم لقيادتنــا 

الرشــيدة، ودعا البحراني المسؤولين 
إلى أخذ هذه التوجيهات على محمل 
الجد وعدم اتخاذ أي قرارات جديدة 
تســتحدث أعباء إضافية على األســر 

البحرينية.
هيئــة  البحرانــي  النائــب  وطالــب 
الكهربــاء والمــاء بمراجعــة سياســتها 
في احتســاب الرسوم وفرض ضريبة 
الحســابات  حتــى  المضافــة  القيمــة 
المدعومــة للمواطنيــن، والتي أضّرت 

بالقطاع العقاري ورب األسرة.

القيادة تحرص على تحسين الوضع المعيشي

06local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

األوقــاف  مجلــس  رئيــس  اســتقبل 
بمكتبــه  الهاجــري  راشــد  الســنية 
والبلــدي  النــواب  مجلســي  أعضــاء 
أشــاد  حيــث  الشــمالية،  للمحافظــة 
المجلســين  أعضــاء  بــه  يقــوم  بمــا 
الوطــن  مصلحــة  فــي  جهــود  مــن 
والمواطنيــن ومــا شــهده مــن تعاوٍن 
مثمــر وبنــاء لمــا فيــه خدمــة الوطن 

والمواطن. 
أوجــه  بحــث  اللقــاء  خــالل  وتــم 
بيــن  المشــترك  والعمــل  التعــاون 
ومجلســي  الســنية  االوقــاف  إدارة 

النــواب والبلدي بمــا يحقق األهداف 
الوطنيــة المشــتركة. ونــوه الهاجري 
خــالل االجتمــاع إلــى أهميــة تعزيــز 
التعــاون بيــن الســلطتين التنفيذيــة 
والتشــريعية والتنســيق فيمــا بينهما 
فــي كل مــا يخــدم مســيرة التنميــة، 
مشــددا علــى أن جميــع احتياجــات 
األهالــي فــي مختلــف المناطــق تنال 
اهتماما واســعا من قبل جاللة الملك 
وجاللتــه ال يتوانى عن اتخاذ كل ما 
يلــزم لتلبيتهــا وتذليل أيــة صعوبات 

تعترض التنفيذ.

الهاجري: تلبية احتياجات “الشمالية”

العاهل جعل الشباب قادة للتنمية الشاملة
رئيسة مجلس النواب تشارك في منتدى تطوير النظام البرلماني بموسكو

أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينــل أن النظــام البرلمانــي فــي البحريــن آخــذ فــي 
االزدهار والتقدم، ويسير بخطى ثابتة راسخة، حكيمة ومدروسة، بجهوٍد وطنيٍة مخلصٍة، 
متعاضــدة ومتكاتفــة، مــن شــتى أطيــاف ومكونــات المجتمع، مجتمــع التســامح والتعايش 

والسالم، تدعمها وتسندها، رؤيٌة ملكيٌة سديدة.

وأشــارت زينل إلى أن مملكة البحرين عملت 
علــى توفيــر بنية تنفيذية عصريــة، وقوانين 
إبداعيــة  ومبــادرات  حضاريــة،  وتشــريعات 
خالقــة، قــادرة علــى اســتيعاب الشــباب فــي 
مختلــف المؤسســات، وطرحــت العديــد مــن 
المعنيــة  واألنشــطة،  والفعاليــات  البرامــج 
علــى  حرصــت  كمــا  الشــباب،  نمــاء  بعمليــة 
االنفتــاح على التجارب اإلقليميــة والعالمية، 

في مجال تمكين الشباب.
وأوضحــت أن كل تلــك الجهــود والمبادرات، 
جــاءت برعاية واهتمام ســاٍم مــن لدن عاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وجعلت البحرين نموذجًا يحتذى 
بــه في منح الشــباب دورهم األســاس لقيادة 

المملكة في جميع المجاالت.
جاء ذلك خالل مشاركة وفد مجلس النواب 
بالمنتــدى الســنوي لتطويــر النظــام البرلماني 
في موســكو أمس، بدعوة من رئيس مجلس 
مــن  العديــد  وبحضــور  الروســي،  الدومــا 

المجالس والبرلمانات على مستوى العالم.
وأشــارت زينــل إلى أن األمــن الدولي بحاجة 
مســتمرة لحــوار برلمانــي فاعــل بهــدف ســن 

التشــريعات القانونية الالزمة من أجل السلم 
التكنولوجــي  التطــور  أن  كمــا  واالســتقرار، 
يفــرض على العمل البرلماني التحول الرقمي 
الرقميــة  القوانيــن  إعــداد وســن  مــن خــالل 
البرلمانــي  التعــاون  تعزيــز  مــع  المســتقبلية، 

المؤسسي.

إعالمــي  انفتــاح  مــن  العالــم  يشــهده  وعمــا 
واســع، أكــدت الحاجــة الملحــة والضروريــة 
اإلعالميــة  والمنصــات  الوســائل  الســتثمار 
ومعرفــة  واألوطــان،  المجتمعــات  لخدمــة 
ضــد  اإلعالميــة  األدوات  اســتغالل  مخاطــر 

المجتمعات والثوابت الوطنية واإلنسانية.

القضيبية - مجلس النواب

طلبة “المعسكر الصيفي” يزورون مؤسسات
الــعــمـــــــــــل وورش  ــرات  ـــ ـــ ــاض ـــ ـــ ــح ــم ــال ب ـــــل  ــافـــ ـــ حـــ ــوم  ـــ ـــ ي ــي  فـ

تواصلــت برامــج وفعاليــات المعســكر الصيفــي الحادي عشــر، والــذي تنظمه األكاديميــة الملكية 
للشــرطة بالتعــاون مــع صنــدوق العمــل “تمكيــن”، ويعــد أحــد اآلليــات التنفيذيــة التي تســهم في 

تفعيل مبادرات الخطة الوطنية؛ لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة )بحرينيا(.

وتضمــن برنامــج الطلبــة لهذا اليوم زيــارة إلى 
المؤسســة الخيرية الملكيــة؛ للتعرف على أهم 
الخدمــات والفعاليــات التــي تقدمهــا ودورهــا 
الخيريــة،  فــي مجــال تقديــم األعمــال  البــارز 
مؤسســات  مــع  المجتمعيــة  الشــراكة  وتعزيــز 
المجتمــع المدنــي، وتحفيــز األفــراد للمشــاركة 
فــي مجــال العمــل الخيــري واإلنســاني لخدمة 

المجتمع.
بيــن  والتواصــل  االجتماعــي  للــدور  وتعزيــزا 
جميــع أفراد المجتمع، قــام الطلبة بزيارة نادي 
عبدالرحمن كانو االجتماعي للوالدين؛ للتعرف 
علــى الخدمــات التي يقدمها للمســنين، ودوره 
األعضــاء،  بيــن  اجتماعــي  منــاخ  توفيــر  فــي 
وتأهيلهــم ليكونــوا فاعليــن فــي المجتمــع، كما 

بــإدارة  ممثلــة  الجمــارك،  شــؤون  اســتقبلت 
جمــارك المنافــذ البريــة، طلبة المعســكر، حيث 
اطلعــوا علــى جنــاح األثــر K9 وطريقــة العمــل 
التفتيــش،  بســاحة  حــي  عــرض  خــالل  مــن 
إضافــة لشــرح طبيعــة عمــل ضبــاط الجمــارك 
في قسم تفتيش المسافرين وقسم التخليص 

الجمركي.
كمــا تضمــن برنامج المعســكر، محاضــرة حول 
تنميــة  علــى  والعمــل  مميزيــن،  قــادة  تهيئــة 
مهاراتهــم للعمــل كفريــق واحــد، واالســتغالل 
األهــداف،  لتحقيــق  المــوارد  ألقــل  األمثــل 
وورشــة عمل بعنوان “الخشــبة” تعــرف الطلبة 
خاللها على أساســيات المســرح، وزيــادة الثقة 
وورشــة  الخــوف،  وكســر حاجــز  النفــس  فــي 

عمــل أخــرى بعنــوان “األلــوان المائيــة” تعلمــوا 
من خاللها قواعد الرســم، وطرق خلط األلوان 
ومعرفــة  اللونيــة،  التدرجــات  واســتخراج 
نوعيــة األلوان والفرش. كما نظمت المحافظة 

الشــمالية لطلبة المعسكر، ورشة عمل مشتركة 
مع المشاركين في برنامج المحافظة الصيفي، 
ممارســة  علــى  الطلبــة  تشــجيع  إلــى  هدفــت 

الرياضة وتنمية مهاراتهم البدنية والفكرية.

المنامة - وزارة الداخلية

البحرين تشارك باجتماع اللجنة الدولية للهالل األحمر
بحـــث التحديـــات المتعلقـــة بالتعامـــل مـــع الموتـــى فـــي النزاعـــات المســـلحة

شاركت جمعية الهالل األحمر البحريني في االجتماع السنوي للمستشارين القانونيين 
بالجمعيــات الوطنيــة، والــذي نظمتــه كل من اللجنــة الدولية للصليــب األحمر واالتحاد 

الدولي، والذي عقد مؤخرا في مقر اللجنة بالعاصمة السويسرية جنيف.

وأكــد األميــن العــام للهــالل األحمــر البحرينــي 
فــوزي أميــن أن هــذه المشــاركة تأتي فــي إطار 
حــرص الهــالل األحمــر البحرينــي علــى تمثيــل 
مملكــة البحرين بفاعلية في اجتماعات الحركة 
الدوليــة للهــالل والصليــب األحمــر، وبمــا يحقق 
األهــداف اإلغاثيــة واإلنســانية التــي تعمــل من 

أجلها الحركة على مستوى العالم.
مــن  العديــد  ناقــش  االجتمــاع  أن  وأضــاف   
الملفــات المهمــة، حيــث أقيــم فــي اليــوم األول 
اإلرهــاب،  مكافحــة  ملــف  حــول  نقــاش  حلقــة 
والقانــون الدولــي اإلنســاني والعمــل اإلنســاني 
وفًقا للمبادئ اإلنسانية في المناطق التي تشهد 

صراعا وعمليات إرهابية.
وألقــت حلقــة النقــاش الضــوء علــى التطــورات 

التــي تحــدث بوتيــرة ســريعة فــي التشــريعات 
والخطابــات المتعلقــة بمكافحــة اإلرهــاب التــي 
تبــرز فــي النزاعــات المعاصــرة، بتقديــم لمحــة 
عامــة عن التطورات األخيرة، وناقشــت الورقة 
تطبيــق القانــون الدولي اإلنســاني على أنشــطة 
مكافحة اإلرهاب، والقيود التي تفرضها تدابير 
مكافحــة اإلرهــاب علــى العمــل اإلنســاني غيــر 

المتحيز. 
المســائل  نوقشــت  الثانيــة،  الورقــة  وفــي 
والتحديــات المعاصــرة، المرتبطــة بالتعامــل مع 
الموتــى في النزاعات المســلحة وحاالت العنف 
األخرى، والكوارث الطبيعية في إطار الشــريعة 

اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني.
وبينت الورقة أن من بين المســائل والتحديات 

التــي تواجــه المتخصصيــن فــي مجــال الطــب 
الشرعي في الســياقات والحاالت التي تتضمن 
أطراًفا من المسلمين في الوقت الحالي، الدفن 
الجماعــي والتعجيــل بالدفن واســتخراج رفات 
الموتــى وتشــريح الجثــث والدفــن فــي البحــر 

وتعامل الجنس اآلخر مع الموتى. 

وخلصــت الورقــة إلــى أن النظاميــن القانونيين 
اإلســالمي والدولــي، وضعــا أحكاًمــا تهدف إلى 
حمايــة كرامــة الموتــى واحترامهــم وإلــى أنهما 
يكمــالن بعضهمــا بعًضــا؛ مــن أجــل تحقيق هذه 
الحماية في السياقات والحاالت المحددة التي 

تتضمن أطراًفا من المسلمين. 
وناقشــت الورقة الثالثة جرائم العنف الجنسي، 
الدولــي اإلنســاني  القانــون  الورقــة أن  وبينــت 
يقتضــي مــن الــدول تجريــم االغتصــاب وغيره 
أنظمتهــا  فــي  الجنســي  العنــف  أشــكال  مــن 
التحقيــق  إمــكان  لضمــان  المحليــة؛  القانونيــة 
فــي جرائــم الحــرب هــذه ومقاضــاة مرتكبيهــا، 
واســتعرضت الورقة كيفية تنفيذ التزام الدولة 

في سياقات وطنية مختلفة بالقانون الدولي.
كمــا ناقشــت ورقــة رابعــة الحفــاظ علــى الحيــز 
اإلنســاني فــي مجال الهجــرة، والتحديات التي 
تواجههــا الجهات الفاعلة في المجال اإلنســاني 

في الوصول إلى المهاجرين.

فوزي أمين

المنامة - جمعية الهالل األحمر البحريني

رئيس اإلتحاد الروسي: البحرين تشهد تقدما متميزا
زينل تعلن عن اتفاقات تعاون وشيكة بين مجلس النواب ومجلس االتحاد الروسي

أكــدت رئيــس مجلس النــواب فوزية زينل 
تشــهد  الروســية  البحرينيــة  العالقــات  أن 
تطــورا بــارزا وتعاونــا رفيعــا علــى مختلف 
للعالقــة  تتويًجــا  والمجــاالت،  األصعــدة 
المتميــزة بين عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس 

الروسي فالديمير بوتين.
وأكــدت زينــل أن الفتــرة المقبلــة ستشــهد 
برلمانيــة،  تعــاون  اتفاقــات  وتنفيــذ  إبــرام 
االتحــاد  ومجلــس  النــواب  مجلــس  بيــن 
الروســي، لزيــادة آفــاق التعــاون المشــترك، 
وتفعيــل الزيارات البرلمانيــة المتبادلة بين 
الجانبين، وتبــادل الخبرات والتجارب في 
الجانب التشــريعي والرقابي على مستوى 
العمــل  فــي  التعــاون  وتفعيــل  األعضــاء، 

اإلداري على مستوى األمانة العامة.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس مجلس النواب 
الدولــي  المنتــدى  فــي  المشــارك  والوفــد 

موســكو  فــي  البرلمانــي  النظــام  لتطويــر 
برئيــس مجلــس االتحــاد الروســي فالنتيــا 
ماتفيينكــو مســاء أمــس، بحضــور النواب: 
هشــام العشــيري، محمد العباســي، يوســف 
زينل، وبحضور سفير مملكة البحرين لدى 

روسيا االتحادية أحمد الساعاتي.
مــن جانبهــا، هنــأت ماتفيينكــو، زينــل على 
رئاســة المجلــس، باعتبــاره إنجــازا برلمانيا 

المســتمر  التطــور  يؤكــد  رائــدا،  حضاريــا 
بقيــادة  البحريــن  فــي  الشــامل  والمتميــز 
مــن  المملكــة  تشــهده  ومــا  البــالد،  عاهــل 
مبــادرات رفيعــة فــي مختلــف المجــاالت، 
االنســان  حقــوق  مجــال  فــي  خصوصــا 
والتقــدم  والبرلمانــي،  السياســي  والعمــل 
والتبــادل  واالســتثماري،  االقتصــادي 

التجاري، واالنفتاح الثقافي الرفيع.

وأشــارت رئيس االتحاد الروسي إلى عمق 
العالقــات الروســية البحرينيــة المشــتركة، 
ومــا تتميز به مــن أواصر تاريخية وطيدة، 
وشراكة فاعلة، واتفاقيات ثنائية، وزيارات 
رســمية متبادلــة، فــي مختلــف القطاعــات 
والمجــاالت، والحــرص على تعزيز مختلف 
أوجه التعاون بما يعود بالخير والنفع على 

البلدين والشعبين الصديقين.

القضيبية - مجلس النواب

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دعــا قطــاع التعليم والمناهــج بوزارة 
التربيــة والتعليم أوليــاء أمور الطلبة 
إخالؤهــا  ســيتم  التــي  بالمــدارس 
لحضــور  المقبــل؛  الدراســي  العــام 
لقــاء مفتــوح بصالــة الــوزارة بمدينــة 
عيســى يــوم غد األربعاء من الســاعة 
8 صباًحــا وحتى 12 ظهًرا، وتوضيح 
مــن  المتخــذة  اإلجــراءات  جميــع 
جانب الــوزارة لمواجهة هــذا الوضع، 
بمــا في ذلــك المــدارس التي ســيُنقل 
إليهــا أبناؤهــم، فضــاًل عــن الــرد علــى 

بهــذا  ومالحظاتهــم  استفســاراتهم 
الخصوص.

علًمــا بــأن المــدارس التــي سيشــملها 
اإلخــالء الكلي هي: الحــورة الثانوية 
للبنات، والســلمانية اإلعدادية للبنين، 
اإلعداديــة  الداخــل  وعبدالرحمــن 
الناصــر  وعبدالرحمــن  للبنيــن، 
اإلعدادية للبنين، وأبو العالء المعري 
االبتدائيــة للبنيــن، وعالــي اإلعدادية 
للبنيــن، وكــرزكان االبتدائيــة للبنيــن، 

وباربار االبتدائية للبنين.

لقاء بين “التربية” وأولياء 
األمور بشأن إخالء المدارس

مكتب أحمد السلوم

أشــاد رئيــس كتلــة البحريــن النيابيــة 
أحمد الســلوم بتوجيهات عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
تطبيــق  آليــات  بمراجعــة  خليفــة  آل 
الرســوم وضرورة مراعــاة احتياجات 
مــن  أمــس  صــدر  ومــا  المواطنيــن، 
الــوزراء  رئيــس  عــن  توجيهــات 
صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة خالل الجلســة 
لمجلــس  األســبوعية  االعتياديــة 
خدمــة   200 رســوم  بإلغــاء  الــوزراء 
حكوميــة  جهــات   10 فــي  حكوميــة 
وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية 
مــن القيمــة المضافــة، لترتفــع قائمــة 
الخدمات المعفاة من القيمة المضافة 

إلى 1620 خدمة حكومية.
وأن  ســبق  الكتلــة  إن  الســلوم  وقــال 
طالبــت بالنظــر جديــا فــي أمــر بعــض 
تصريحــات  خــالل  مــن  الرســوم 
العديــد من أعضائهــا، وكذلك ما صدر 
عنــه شــخصيا فــي أكثــر مــن مناســبة 
الرســوم  لهــذه  الســلبية  بالتأثيــرات 

وأهميــة مراعــاة التــدرج فــي فــرض 
بعضهــا للتأثيــر الشــديد الــذي ترتــب 
عليها بالنســبة للمواطنين عامة، وفئة 
التجــار منهــم علــى وجــه الخصــوص، 
مؤكــدا أن هــذا القــرار مــن شــأنه أن 
يســاهم في اســتعادة حيوية الســوق 
البحريني مرة أخرى، وتعزيز قدراته.

الحكومــة  بجهــود  النائــب  ونــوه 
وزيــادة  المواطنيــن  علــى  للتســهيل 
وتعزيــز  الوطنــي  االقتصــاد  جاذبيــة 
قدراته على اســتقطاب االســتثمارات 
مــن خــالل خفــض التكاليــف اإلدارية 

والرسوم .

إلغاء الرسوم ينعش السوق 
ويفيد االقتصاد الوطني

أحمد السلوم

محمود البحراني



المجلس األعلى للبيئة يشارك في التحضير لقمة المناخ
ـــدة ـــم المتح ـــج األم ـــع برنام ـــي م ـــن اإلقليم ـــش دور البحري ـــه يناق ـــن دين ب

شــارك الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئــة محمــد بــن دينــه فــي االجتمــاع 
التحضيري لقمة المناخ الذي بدأ أعماله أمس في أبوظبي بدعوة رسمية من وزير 
تغيــر المنــاخ والبيئــة اإلماراتــي ثاني الزيــودي، وبحضور ما يقارب 100 شــخصية 
مــن المســؤولين وصّنــاع القــرار والخبــراء العالمييــن، وذلك من أجل رســم مالمح 

السياسات والمبادرات وتحديد مسودات القرارات في مجال المناخ.

 وخــال بيان مملكة البحرين الذي ألقاه بن 
دينــه، أشــاد فيــه بالــدور الكبيــر الــذي تقوم 
بــه دولــة اإلمــارات الشــقيقة فــي مواجهــة 
تحديــات تغيــر المنــاخ العالمــي، مثنًيا على 
لتغيــر  التحضيــري  لاجتمــاع  اســتضافتها 
 23 نيويــورك  فــي  ســيعقد  الــذي  المنــاخ 

سبتمبر المقبل.
 وأشــار إلــى أن البحريــن تعتبــر واحــدة من 
الــدول الجزرية الصغيرة التي تحرص على 
الحلــول  وتفعيــل  الدوليــة  الجهــود  تعزيــز 
الطبيعيــة للحــد مــن آثــار تغيــر المنــاخ مــن 
والبرامــج  والمشــاريع  التشــريعات  خــال 
البيئيــة المكثفة، حيث حققت نجاًحا كبيًرا 
في تنفيذ برنامجها الوطني لزراعة أشــجار 

دوًرا  تلعــب  التــي  المحليــة  “المانغــروف” 
كبيًرا في تحســين النظام البيئي والحد من 
ارتفاع سطح البحر الناتج عن تغير المناخ، 
حيــث ينتــج البرنامــج الزراعــي حوالــي 35 

ا. ألف نبتة سنويًّ
العــام  أعلنــت  البحريــن  “مملكــة  وقــال   
الماضــي عــن اعتبــار جــزء كبيــر مــن إقليــم 
المملكــة البحــري كمنطقــة محميــة طبيعية 
تقــدر مســاحتها بـــ 1336 كلــم مربــع، وهــي 
ضعف مســاحة اليابســة في المملكة، وذلك 
الفطريــة  الحيــاة  علــى  الحفــاظ  بهــدف 
والشــعب المرجانيــة، وتعزيــًزا لهذه الجهود 
يعمــل المجلــس األعلــى للبيئــة بالتعاون مع 
الجهــات المعنيــة فــي مملكــة البحرين على 

العديــد مــن المشــاريع البرامج التــي تهدف 
للتركيــز علــى زيــادة الشــعب االصطناعيــة 

في مياهنا”.
الرئيــس  التقــى  االجتمــاع،  هامــش  وعلــى 
مــع  للبيئــة  األعلــى  للمجلــس  التنفيــذي 
المديــرة التنفيذيــة لبرنامــج األمم المتحدة 
انجير اندرســون، حيــث هنأها على منصبها 
ــا لهــا التوفيــق والنجاح في  الجديــد، متمنيًّ

مهمتها الجديدة.
 كمــا ناقــش معهــا الــدور الرائــد للبحرين مع 
المكتــب اإلقليمــي لبرنامــج األمــم المتحدة 

للبيئــة، باإلضافــة إلــى المشــاريع الخليجية 
لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، وانضمــام 
لحمايــة  الدولــي  االتحــاد  إلــى  المملكــة 
الطبيعــة، وعضويــة البحريــن فــي مجلــس 
جمعيــة األمــم المتحــدة للبيئــة إضافــة إلى 
عدد من القضايا واألمور البيئية المشــتركة 
ومنها المتعلقة في قمة المناخ في أبوظبي.
 ووّجــه بــن دينه الدعــوة الندرســون لزيارة 
البحريــن وعقــد اللقــاءات والمباحثــات من 
أجــل تعزيــز الجهــود بيــن الجانبيــن وزيادة 

التعاون في المجاالت البيئية.

المنامة - بنا

الصخير - جامعة البحرين المنامة - محافظة العاصمة

األحــد  يــوم  البحريــن  جامعــة  فــي  انطلقــت 
للطلبــة  العامــة  القــدرات  اختبــارات  المنصــرم 
الراغبيــن فــي االلتحــاق بالجامعــة فــي الفصل 
المقبــل  الجامعــي  العــام  مــن  األول  الدراســي 
2019/ 2020. ومن المقّرر أن تستمر اختبارات 
القــدرات إلــى يــوم الخميس 4 من شــهر يوليو 

المقبل.
 وأجرى االختبار في يومه األول 1800 طالب 
بالســهولة  اتســمت  إجــراءات  وســط  وطالبــة 
وأوليــاء  الطلبــة  تعــاون  بفضــل  واالنســياب 

أمورهم مع الفرق التنظيمية في الجامعة.
 ويعتمد القبول في برامج الجامعة األكاديمية 
على المعدل التنافسي الذي يتكون من: معدل 
الثانويــة العامة بنســبة 70 %، ونتيجة اختبار 
والمقابــات   ،%  15 بنســبة  العامــة  القــدرات 

الشخصية بنسبة 15 %.
 وكان رئيس جامعة البحرين رياض حمزة قد 
صــرح ســابًقا بــأن الجامعــة قــد ســّخرت جميع 
طاقاتهــا في األســابيع القليلــة الماضية، إلنهاء 

الثانويــة  مــن خريجــي  الطلبــة  قبــول  عمليــة 
العامــة الراغبيــن للفصــل الدراســي األول مــن 
العــام الجامعــي المقبــل بأكبــر قــدر مــن اليســر 
والســهولة، حيــث إن أعداد الطلبــة المتقدمين 
فــي ازديــاد ســنوي، إذ يســجل أعــداد الطلبــة 
عــن  نســبية  زيــادة  عــام  كل  فــي  المتقدميــن 
ســابقاتها مــن الســنوات، مما يتطلــب أن تكون 
الجامعة على أتم االســتعداد الستقبالهم، عماً 

بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.

 وممــا يجــدر ذكــره أن الجامعــة تشــترط فــي 
المتقــدم بطلــب االلتحــاق بالمرحلــة الجامعية 
أن  أهمهــا:  مــن  شــروط،  عــدة  فيهــا  األولــى 
يكــون المتقــدم حاصــاً علــى شــهادة الثانويــة 
العامــة أو مــا يعادلهــا بمعــدل ال يقــل عــن )70 
%(، وأال يكــون قــد مضــى علــى حصولــه علــى 
الشــهادة المؤهلة للقبول مدة تزيد عن ســنتين 
الشــخصية،  المقابلــة  يجــري  وأن  دراســيتين، 

واختبار القدرات العامة.

رعــى محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام بــن 
االحتفــال  أمــس،  خليفــة  آل  عبدالرحمــن 
الــذي  االجتماعــي  لإلعــام  العالمــي  باليــوم 

يصادف الثاثين من يونيو من كل عام.
 وبهــذه المناســبة قــال المحافــظ: “إن إقامــة 
ا فرصــة كبيــرة اللتقــاء  هــذا الحــدث ســنويًّ
الشــباب مــع الخبــراء والمتخصصيــن تحــت 
ســقف واحــد بهــدف تبــادل وجهــات النظــر 
تمتلــك  البحريــن  وأن  خصوًصــا  والــرؤى، 
مرتكــزات أساســية قــادرة علــى خلــق بيئــة 
المتقدمــة،  الــدول  غــرار  علــى  تكنولوجيــة 
حيث يأتي ذلك نظير امتاك المملكة قاعدة 
علميــة مهيــأة وقــادرة على الخلــق واالبتكار 
ممثــاً ذلك بالشــباب البحرينــي الذين أثبتوا 
للجميــع مقدرتهــم علــى اســتيعاب المعــارف 
العلميــة والتعامل معها وتطويرها وتوطينها 
مســتقباً في المملكة مما يتماشــى بذلك مع 

رؤية البحرين االقتصادية 2030”.
 وبــدوره، قــال رئيــس مجلــس إدارة النــادي 

علــي ســبكار:  لإلعــام االجتماعــي  العالمــي 
“نحــن فخــورون بتشــريف المحافــظ لرعاية 
العالمــي  النــادي  هــذا االحتفــال، مضيًفــا أن 
لإلعــام االجتماعــي يتبوأ مكانتــه المرموقة 
منصــات  بواقــع  االرتقــاء  فــي  والمؤثــرة 
التواصل االجتماعي وتعزيز حضور الرسالة 
اإلعامية النافعة للمجتمع واألفكار المواكبة 
االتصــال  عالــم  فــي  التقنيــة  للتطــورات 

والتواصل”.
 360“ لكتــاب  المحافــظ  تدشــين  وعــن   

التواصــل  علــى منصــات  التســويق  درجــة.. 
االجتماعــي”، لمؤلفه خبير التســويق الرقمي 
اســتفادة  “إن  ســبكار  قــال  الكاملــي،  حاتــم 
الخبــراء والمتميزيــن فــي هــذا المجــال هــو 
ركــن مهــم يدخــل في خطــة عملنا وهــذا مما 
يشــرفنا ويضاعف اعتزازنــا بالكتاب ومؤلفه 
لمــا بذلــه مــن جهــد بحثــي وأفــكار مبتكــرة 
حديثــة وناجحــة ليضعهــا أمــام المشــتغلين 
فــي  تســهم  بخبــرات  والهــواة  والمهتميــن 

تطوير األعمال واالرتقاء بها”.

ــل ــبـ ــقـ ــمـ ــس الـ ــ ــي ــ ــم ــ ــخ ــ تـــســـتـــمـــر حــــتــــى ال دّشن كتاب 360 درجة.. التسويق على المنصات لمؤلفه الكاملي

1800 طالب يؤّدون اختبار القدرات في يومه األول محافظ العاصمة يرعى االحتفال بيوم اإلعالم االجتماعي

وقعت هيئة تنظيم ســوق العمل أمس اتفاقية مع مصرف الســالم - البحرين تخّوله تحصيل الرســوم المســتحقة 
علــى أصحــاب العمــل لصالــح الهيئة، ليرتفع بذلك عدد البنوك التي يمكن للعمالء الدفع من خاللها إلى 3 بنوك تضم 

20 فرًعا بمختلف المحافظات. 

وقــع االتفاقيــة - التــي تدخــل حيــز 
الرئيــس  نائــب   - مباشــرة  التنفيــذ 
التنفيــذي للمــوارد والخدمــات بهيئة 
إمــام،  أشــرف  العمــل  ســوق  تنظيــم 
لمصــرف  التنفيــذي  الرئيــس  ونائــب 
الســام-البحرين أنور مــراد، بحضور 
الهيئــة  فــي  المســؤولين  مــن  عــدد 

والمصرف. 
توقيــع  هامــش  علــى  إمــام  وقــال 
ســوق  تنظيــم  هيئــة  إن  االتفاقيــة: 
تقديــم  علــى  حريصــة  العمــل 
العمــاء  إلــى  كافــة  التســهيات 
واســتحداث الخدمــات واإلجراءات 
بجــودة  االرتقــاء  فــي  تســهم  التــي 

إنجــاز  مــدة  وتقليــل  العمــل،  ودقــة 
المعامات. 

مصــرف  اختيــار  أن  إلــى  وأشــار 
الســام ليكون ضمن البنوك المخولة 
لتحصيــل الرســوم المســتحقة علــى 
الهيئــة،  لصالــح  العمــل  أصحــاب 
يأتــي نتيجــة للســمعة الحســنة التــي 

جانــب  إلــى  المصــرف،  بهــا  يتمتــع 
امتاكه شــبكة فروع تغطي مختلف 

المحافظات.
ولفــت إلــى أن المهــام التــي ســتناط 
بمصــرف الســام تتمثل في تحصيل 
رســوم اســتخراج وتجديــد تصاريح 
الوافديــن  للعمــال  جديــدة  عمــل 
وتحصيــل  بهــم،  والملتحقيــن 
الرســوم الشــهرية لتصاريــح العمالــة 
الوافــدة، وتحصيــل رســوم التصالح 
األعمــال،  أصحــاب  مخالفــات  عــن 
ترحيــل  نفقــات  رســوم  وتحصيــل 

العمالة الوافدة.
وأوضــح إمــام، أنــه ســيكون بإمــكان 

إنجــاز  التجــاري  بالقطــاع  العمــاء 
هــذه  بموجــب  الماليــة  معاماتهــم 
االتفاقية من خال 5 فروع لمصرف 
الســام، إلــى جانــب اســتمرار تقديم 
 10 خــال  مــن  الخدمــات  ذات 

و5  المتحــد،  األهلــي  للبنــك  فــروع 
فــروع للهــال للخدمــات المصرفيــة 
اإلســامية، مشــيًرا إلــى أن التوســع 
فــي فتــح قنــوات تحصيــل الرســوم 
فرصــة  العمــاء  منــح  إلــى  يهــدف 

فــي  يرغبــون  التــي  البنــوك  اختيــار 
عليهــم  يســهل  كمــا  معهــا،  التعامــل 
ســرعة الوصــول الى عــدة نقاط دفع 
عــاوة  البــاد،  أنحــاء  فــي  منتشــرة 

على تقليل فترات االنتظار.
ومن جانبه، قال مراد: “يفخر مصرف 
السام بعقد هذه الشراكة المثمرة مع 
هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تأتي 
في إطار التزامه الراســخ بالمشــاركة 
فــي البرامــج الحكوميــة التــي تهدف 
الخدمــات  بجــودة  االرتقــاء  إلــى 
ورفــع  البحرينــي  للمجتمــع  المقدمــة 
تنافســية.  مســتويات  إلــى  كفاءتهــا 
ســداد  عمليــة  تســهيل  إلــى  وســعًيا 
المصــرف  يوفــر  الهيئــة،  مســتحقات 
فــروع،  فــي خمســة  الدفــع  خدمــات 
وســلماباد  والبديــع  المنامــة  وهــي 

وتوبلي ومدينة عيسى”.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

“مصرف السالم” يحصل رسوم أصحاب العمل 

مناقشة سبل التعاون لتطوير الخدمات البلدية
ــخ هــشــام بـــن عــبــدالــرحــمــن ــي ــش ــة” يــســتــقــبــل ال ــم ــاص ــع ــة ال ــانـ “أمـ

اســتقبل رئيس مجلــس أمانــة العاصمة صالح 
طــرادة وأعضــاء المجلــس محافــظ محافظــة 
آل  عبدالرحمــن  بــن  هشــام  الشــيخ  العاصمــة 
وذلــك  بالزنــج،  المجلــس  مقــر  فــي  خليفــة 
الخدمــات  لتطويــر  التعــاون  ســبل  لمناقشــة 

البلدية في العاصمة.
 وفــي بدايــة اللقــاء، رّحــب رئيــس المجلــس 
مشــيًدا  المرافــق،  والوفــد  المحافــظ  بمعالــي 
بجهــود محافظــة العاصمــة ممثلــة فــي معاليه 
للمواطنيــن  المقدمــة  الخدمــات  لتطويــر 
والمقيمين والتي تجسدت من خال المشاريع 

والمبادرات في محافظة العاصمة.
 وأكــد طــرادة أنــه بفضــل التعــاون المثمــر مــع 
أمانــة  مجلــس  اســتطاع  العاصمــة  محافظــة 

العاصمــة تحقيــق العديد من المنجــزات، الفًتا 
إلــى  دائًمــا  يســعى  المحافــظ  معالــي  أن  إلــى 
جميــع  فــي  العاصمــة  أمانــة  مجلــس  إشــراك 
عبــر  ســواء  المحافظــة  ومبــادرات  مشــاريع 
الزيــارات  أو  المشــتركة  اللجــان  اجتماعــات 

الميدانية. 

هــدف  “إن  األمانــة:  مجلــس  رئيــس  وأضــاف 
أفضــل  تقديــم  هــو  والمحافظــة  المجلــس 
الخدمــات للمواطنيــن والمقيميــن، وإن الــدور 
الــذي تقــوم بــه المحافظــة دور حيــوي ومهــم 
وهــي  األمانــة  لمجلــس  الدعــم  تقديــم  فــي 
شــريك اســتراتيجي وإننــا نعتز بهذه الشــراكة 

والتعاون”.
 وناقــش طــرادة مــع محافــظ العاصمــة عــدة 
موضوعات من أهمها مشــروع المدن الصحية 
هذا المشــروع الــذي يهدف لتحويــل محافظة 
العاصمــة إلى محافظة صحية عبر تحقيق 80 
% مــن المعايير المعززة لتكون مدينة صحية، 
ومــن أبــرز تلــك المعاييــر: وجــود المؤسســات 
واألمــن،  المائــم،  والســكن  للصحــة،  المعــززة 
والعدالــة، والنظافــة، والتخلــص مــن النفايات، 
والمســاحات  الحدائــق  وجــود  إلــى  إضافــة 
الخضراء. وتم التطرق إلى مساعي المحافظة 
لتطويــر هــذه المبــادرة وتعميــم التجربــة على 
أوســع نطــاق ممكــن لتعزيــز مبــادئ ومعاييــر 

الصحة في محافظة العاصمة. 

الزنج - مجلس أمانة العاصمة
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المنامة - وزارة الداخلية

أطلقت المحافظة الشــمالية برنامجها الصيفي لمرضى التوحد، والذي تقيمه للعام الثاني على 
التوالــي بالتعــاون مــع جمعيــة التوحدييــن ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعية، ويشــمل الفئة 

العمرية من 40-8 عاًما، ويعتبر من البرامج النوعية والمتميزة. 

“الشمالية” تطلق برنامجها الصيفي لمرضى التوحد

Û  لفــت انتباهــي أخيًرا، تصريح مســؤول بــارز بوزارة الصحــة الكويتية عن إحالة
مجموعة من مشــاهير مواقع التواصل االجتماعي وغيرهم إلى “النيابة العامة” 

إلعانهم عن منتجات صحية غير مرخص اإلعان عنها من الوزارة.
Û  وأوضــح المســئول، أن اإلعــان عــن أي منتجــات صحيــة غيــر مرّخصــة مــن 

قبــل الــوزارة، عبــر أي وســيلة إعاميــة، ألدوية بشــرية أو بيطريــة أو للخلطات 
والتركيبــات النباتيــة والحيوانيــة والكيمائيــة والغذائيــة ذات التأثيــر الصحــي، 
بدعوى أنه للعاج، أو للتأثير في الشكل، أو المظهر، أو إلنقاص الوزن، سياحق 

ا. مسئولوها قانونيًّ
Û  هــذا الموقــف الحازم، والمطلوب تنفيــذه )هنا(، أعادني بالذاكــرة لواقعة صديق

أعرفــه، دخــل بدوامــة معّقدة من الخافات غير المبــررة من زوجته، والتي كان 
يســتفزها وبشــدة أبســط المواقــف، واإليحــاءات، وبعــد شــد وجــذب، وتدخــل 
األصدقــاء والمعــارف، للوقــوف علــى األســباب الحقيقيــة لما يجــري، تبّين بأنها 
مضاعفات نفسية متقدمة، ناتجة عن دواء غير مرّخص لتنزيل الوزن، تتناوله 

الزوجة دون معرفة زوجها.
Û  صديق آخر، ذكر لي واقعة إلحدى قريباته، وهي طالبة بإحدى الجامعات، حيث 

يقــول بأنهــا أدخلت نفســها بدوامــة موضة )تنزيل الوزن( مســتخدمة كبســوالت 
تخسيس صينية المنشأ، تباع عبر أحد مواقع االنستغرام داخل البحرين.

Û  ا( بتنزيــل وزنها، لدرجة أنها )خّســت( أكثر من ويقــول بأنهــا اســتمرت )ال شــعوريًّ
النصف -مع أنها غير سمينة- حتى وصلت لمرحلة حادة من الهزال، والـ)جحوظ( 
في العينين، صاحبهما انطواء غريب عن المجتمع، مضيًفا بأنها تحّولت ألقرب 

ا لهذا العبث. ا نهائيًّ )للزومبي(، لوال تدخل العائلة والذي وضع حدًّ
Û  وبعيــًدا عــن حبــوب التخســيس، هنالــك أدويــة كثيــرة )غيــر مرّخصــة( ُتشــترى 

ــا عبــر الكثير من مواقــع التواصل االجتماعي، با حســيب أو  ويســّوق لهــا محليًّ
رقيب عليها، بنتائج سوداوية، األسرة ووزارة الصحة يتحمان تباعاتها.

Û  إن وضع اإلطار القانوني المجّرم لكل ما يحدث، سواء عبر المشاهير أو نوافذ 
البيــع بــ)التواصــل االجتماعــي( أمــر مهــم ومطلــوب، ال منــاص منه، مــن قبل كل 

األطراف ذات العاقة.

موضة أم 
جثة متحركة؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بموجب اتفاقية 
مع “سوق 

العمل”



قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من رئيس جمعية المحامين المحامي حســن بديوي بصفته رئيًســا للجمعية على القرار 
رقم )64( لسنة 2017 والصادر من وزير العدل بشأن االلتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
فــي مهنــة المحاماة ومكاتب االستشــارات القانونية األجنبية في مملكة البحريــن وضوابط التدقيق والرقابة عليها، والمحكوم فيه 
برفــض الدعــوى المتعلقــة بمطالبتــه إلغــاء هــذا القــرار، والذي يعتبــره المحامين مقيــًدا لحرية ممارســتهم لعملهم حال وجود شــبهة 
جريمــة غســيل أمــوال، مــا يعنــي أن القــرار أصبــح تشــريًعا ملزًمــا للمحاميــن؛ ألنــه ال يخرج عن كونــه تنظيًمــا لمتابعة التــزام مكاتب 

المحامية بقانون غسيل األموال.

 وفــي تصريــح له قال بديــوي إن الجمعية 
العــدل  وزارة  مــع  مســاعيها  ســتواصل 
بالطــرق الوديــة والقانونيــة لبحــث تعديــل 
مضمــون القــرار وصــوالً إلــى حــل وســط، 
كمــا ستســعى الجمعيــة لطــرح هــذا األمــر 
علــى القيــادة الحكيمــة لكونه قــراًرا وليس 
قانوًنــا تقبل بعض بنــوده التعديل واإللغاء 
فــي حــدود مــا هــو معمــول بــه لــدى بعــض 

الوزارات.
 وجــاء فــي حكــم محكمــة التمييــز أنــه لما 
كان تمويــل جرائــم اإلرهاب والتســلح غير 
المشــروع يتــم فــي الخفــاء بهــدف إضفاء 
المشــروعية علــى عمليــات غيــر مشــروعة 
األمــوال، حيــث صــدر  اســم غســل  تأخــذ 
 2001 لســنة   )4( رقــم  بقانــون  المرســوم 
األمــوال،  غســل  ومكافحــة  حظــر  بشــأن 
فــي  الظاهــرة  هــذه  وجــود  قــدر  والــذي 
أنشــطة معينــة حصرهــا بالجــدول المرفــق 
بالقانــون وحددهــا فــي 17 نشــاًطا كانــت 
المحاماة من بينها، وتخصيًصا لهذه الغاية 
الحميــدة ألــزم المؤسســات الممارســة لهذه 
األنشــطة ســواء أكانت المؤسســة شــخًصا 
ــا بالتزامــات معينة منها  ــا أم اعتباريًّ طبيعيًّ
االلتــزام بالقــرارات المنظمــة مــن الجهــات 
المختصــة والتعاون معهــا وإبالغها عن أي 
عمليــة يشــتبه فيها من طبيعة األشــخاص 

المتعامليــن أو طبيعــة العمليــة أو ظروفها، 
فإنــه مــن واجــب لغايــة محمــودة ال يمــس 
بــه وال يصــادر  الملتزميــن  فيهــا شــخصيا 

حريتهم في ممارسة أعمالهم.
 وأضافــت أن القانــون قــد فــّوض الجهــات 
اإلداريــة كل فــي حــدود اختصاصه إصدار 
لتنفيــذ  المناســبة  باإلجــراءات  قــرارات 
تخضــع  التــي  المؤسســات  فــي  القانــون 
إلشــرافها، فأصــدر وزيــر العدل القــرار رقم 
)64( لسنة 2017 بشأن االلتزامات المتعلقة 
بإجــراءات حظــر ومكافحة غســل األموال 
المحامــاة،  مهنــة  فــي  اإلرهــاب  وتمويــل 
والــذي نص علــى التــزام المحاميــن بإبالغ 
الجهــة المختصــة عــن األعمــال المشــبوهة 
أو غيــر العاديــة عنــد قيامهــم بالمعامــالت 
لصالــح موكليهــم، إذ إنــه ليس فــي ذلك ما 
يمس شــخص المحامــي أو ينال من حرية 
ممارســة عمله وفًقــا للقانون، وهو ما يتفق 
مع نص المادة )29( من قانون المحاماة وال 
يخالفــه فيمــا ألزم المحامي بعدم اإلفشــاء 
عــن واقعــة أو معلومــات علمها عــن طريق 
مهنتــه، مــا لم يكن ذلك بقصــد منع ارتكاب 
جنايــة أو جنحــة أو اإلبــالغ عــن وقوعهــا، 
كمــا ال يتعــارض مــع نــص المــادة )20( مــن 
الدســتور التي أوجبت أن يكون لكل متهم 

في جناية محام يدافع عنه.

وأن مــا اختــص بــه المســجل العــام بنــص 
ال  فيــه،  المطعــون  القــرار  مــن   )6( المــادة 
متابعــة  إلجــراءات  تنظيمــا  كونــه  يخــرج 
التــزام مكاتــب المحاماة بأحكام المرســوم 
أجــازت  إذ   ،2001 لســنة   )4( بقانــون رقــم 
لــه تكليــف أّي مــن تابعيــه القيــام بزيــارات 
لمراجعــة  المحامــاة  لمكاتــب  ميدانيــة 

األوراق والسجالت المتعلقة بهذا الشأن.
 ولفتــت إلــى أن مدلول لفــظ الزيارة مغاير 
التفتيــش  فــإن  التفتيــش،  للفــظ  تماًمــا 
بمعنــى المداهمــة، أمــا الزيــارة فــال تكــون 
إال بالموافقــة عليها وتحديد وقتها مســبًقا 
مــن  نــوع  إيجــاد  منهــا  الغــرض  أن  وتــدل 
التعــاون بيــن المحامــي والجهــة المختصة 

بوزارة العدل.
بتنظيــم  الخــاص  القانــون  أن  وأضافــت   
أحكام المحاماة يتضمن شــروط ممارستها 
وفقــا  جــداول  فــي  المحاميــن  وترتيــب 
وبيــان  المهنــة  ممارســة  فــي  ألقدميتهــم 
حقــوق وواجبات المحامين في ممارســتها 
مــا  مقابــل  أتعــاب  مــن  يســتحقونه  ومــا 
يبذلونــه مــن جهــد فــي أداء عملهــم وبيان 
أحــكام  لمخالفتهــم  تأديبهــم  إجــراءات 
أمــا  بواجباتهــم،  اإلخــالل  أو  القانــون 
عــدا ذلــك مــن شــؤون تتعلــق بمعامالتهــم 
وعالقاتهــم بالغير فتســري عليهــا القوانين 

الخاصــة بهــذه المســائل، كما تســري عليهم 
القــرارات المنظمــة التــي تصدرهــا الجهات 

اإلدارية تنفيًذا لهذه القوانين.
 وتابعــت، أنــه طبًقا لقانون حظر ومكافحة 
غســل األموال فقد حدد المشــرع األنشطة 
التــي قــدر وجــود ظاهــرة غســل األمــوال 
فيهــا وحصرهــا بالجــدول المرفــق فــي 17 
نشــاًطا ومنها المحاماة، إذ ألزم الممارسين 
لهــذه األنشــطة بالتزامــات معينــة وفــوض 
الجهات اإلدارية بإصدار القرارات المنظمة 

إلجــراءات تنفيــذ القانون في المؤسســات 
الخاضعــة إلشــرافهم، حيــث أصــدر وزيــر 
العــدل القــرار بشــأن االلتزامــات المتعلقــة 
بإجــراءات حظــر ومكافحة غســل األموال 
وتمويــل اإلرهاب فــي مهنة المحاماة، فإنه 
يكــون تشــريًعا ملزًمــا للمحاميــن فــي هــذا 

الشأن.
كمــا أن المفهــوم مــن ســياق المــادة 10 من 
والجــزاءات  بالعقوبــات  المعنونــة  القــرار 
اإلداريــة، أن توقــع العقوبات الجنائية على 

المحامــي المنصــوص عليهــا بالقانــون رقم 
)4( لســنة 2001 ال يخــل بتوقيع الجزاءات 
التأديبيــة عليه وفقا لقانون المحاماة، وأن 
القانــون المذكــور تضّمــن التــزام المحامــي 
بأعمال إدارية محددة، منها تعيين مسؤول 
التــزام، بقصــد تحقيــق الشــفافية الواجبــة 
بالنســبة للمتعامليــن معــه والخدمات التي 
يؤديهــا لهم، فإنه ال يعــدو أن يكون التزاًما 
بواجــب وطنــي يقصــد التعــاون المشــترك 

في تحقيق أهدافه القانونية.

رفــض الــطــعــن الــمــقــدم مــن “الــمــحــامــيــن”
األمـــوال غــســل  بمكافحة  الــمــحــامــاة  مــكــاتــب  الـــتـــزام  عــلــى  ــة  ــاب ــرق ال قـــرار  ــأن  ــش ب

ألغــت محكمــة التمييــز عقوبة إســقاط الجنســية عــن 55 طاعًنا بقضيــة “كتائب ذو الفقار”، فيمــا رفضت طعونهم موضوًعــا وقضت بتأييد 
األحكام الصادرة بحقهم.

 يذكــر أن التشــكيل ضم 138 متهًما، وقضت 
للقضيــة  مداولــة  بعــد  درجــة  أول  محكمــة 
استمرت حوالي 21 شهًرا بمعاقبة 53 متهًما 
بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن 
لمدة 15 ســنة، ومعاقبة متهم بالســجن لمدة 
10 سنوات، ومعاقبة 15 متهم بالسجن لمدة 
7 ســنوات، ومعاقبة 37 متهًما بالســجن لمدة 
بالحبــس  متهميــن   6 ومعاقبــة  ســنوات،   5
لمــدة 3 ســنوات، وبــراءة 23 متهًمــا، وأمــرت 
بإسقاط الجنسية عن 115 متهًما وبمصادرة 

المضبوطات.
بــأن  بالتضامــن  متهميــن  خمســة  وألزمــت   
قيمــة  فلــس  و600  دينــاًرا   1811 يدفعــوا 
ومركبــات  ســيارات  بمجموعــة  التلفيــات 
أمنيــة ومبــان، وألزمــت متهًمــا واحــًدا بــأداء 
مبلــغ 50 دينــاًرا قيمة تلفيات تســبب بها في 
مركز ســترة الصحي، ومتهــم آخر بدفع 150 

ديناًرا قيمة تلفيات في محل لبيع الكمبيوتر 
بمنطقــة ســترة، إضافة إللزام أحــد المتهمين 
أيضــا بدفــع 250 ديناًرا قيمة تلفيات تســبب 
بهــا فــي دوريــة شــرطة، وهــو ما لــم يقبل به 
المتهميــن فاســتأنف هــذا الحكــم 88 مداًنــا، 
وبعــد تأييــد األحــكام بحقهم طعــن 55 منهم 
فقــط، وانتهــت محكمــة التمييز إلــى القضاء 
مــن  بــه  قضــى  فيمــا  جزئيــا  الحكــم  نقــض 
عقوبة إســقاط الجنسية وقضت بإلغاء هذه 
العقوبــة، وأيــدت باقــي العقوبــات الصــادرة 

بحقهم.
 وجديــر بالذكــر أنهــم مدانــون بالتخابــر مــع 
الثــوري  الحــرس  همــا  خارجيتيــن  جهتيــن 
العراقــي  هللا  حــزب  وكتائــب  اإليرانــي 
األســلحة  اســتعمال  علــى  لديهــم  والتــدرب 
كذلــك،  بحيازتهــا  والمتهميــن  والمفرقعــات 
وتشــكيل جماعــة إرهابيــة باالســم المذكــور؛ 

بأعمــال عدائيــة ضــد مملكــة  للقيــام  وذلــك 
البحريــن والتجمهر والشــغب وإتالف أموال 

مملوكة للغير.
نيابــة  لرئيــس  ســابق  تصريــح  فــي  وجــاء   
الجرائــم اإلرهابية المحامي العام المستشــار 
الدكتــور أحمــد الحمــادي، أن النيابــة العامــة 
تلقــت بالًغــا بتاريــخ 25 نوفمبــر 2015 مــن 
الجنائيــة،  للمباحــث واألدلــة  العامــة  اإلدارة 
قيــادات  قيــام  عــن  معلومــات  ورود  مفــاده 
الجماعــات اإلرهابيــة والتــي تقــوم بأعمالهــا 
اإلرهابيــة بمملكة البحريــن وبعض المحكوم 
عليهــم مــن عــدد مــن الجماعــات اإلرهابيــة 
الهاربيــن خــارج البــالد ويتنقلون بيــن إيران 
والعــراق بعقــد العديد مــن االجتماعات فيما 
بينهــم بإيــران بدعــم وتنســيق وتوجيــه مــن 
وعناصــر  اإليرانــي  النظــام  قيــادات  بعــض 
للنظــام؛  التابعــة  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس 

بغــرض توحيــد نشــاطهم اإلجرامــي  وذلــك 
داخــل مملكة البحرين واالندماج فيما بينهم 
تحت راية واحدة وإنشــاء وتأسيس تنظيم 
إرهابــي موحد أطلقوا عليه اســم “كتائب ذو 

الفقار”.
 كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحد 
العناصــر  وكذلــك  القيــادات  تلــك  واندمــاج 
التابعــة لهــا فــي الخــارج والداخــل والعمــل 
هــو  اإلرهابــي  التنظيــم  ذلــك  رايــة  تحــت 
مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة 
ا وكذلــك مواجهــة النقص  والمدربــة عســكريًّ
فــي العبــوات المتفجرة والمــواد التي تدخل 
فــي تصنيعهــا واألســلحة وأدوات التخريــب 
الالزمــة لتنفيذ مخططاتهــم اإلرهابية حيث 
يتــم التنســيق بيــن كافــة العناصــر اإلرهابية 
خــارج وداخل البحرين والتعــاون فيما بينها 
ســواء مــا يتعلــق بالعناصر البشــرية المؤهلة 
لتنفيذ الجرائم اإلرهابية أو المواد واألدوات 
بمــا فيهــا المــواد المتفجــرة واألســلحة التــي 
وأن  جرائمهــم،  ارتــكاب  فــي  يســتخدمونها 
كان  بينهــم  فيمــا  واالندمــاج  التوحــد  ذلــك 

نتيجــة ضبط العديــد من العناصــر اإلرهابية 
المضبوطــات  ومصــادرة  البحريــن  داخــل 
والمتفجــرات التي يحوزونها مــن قبل أفراد 
الشــرطة وكذلــك القبض علــى بعض قيادات 
التنظيمــات اإلرهابيــة في البحريــن والعديد 
من عناصرها المدربة والكشــف عن مخازنها 

السرية.
 وبنــاًء على ذلك تمكــن المتهمون القياديون 
اإلرهابــي  التنظيــم  ذلــك  تأســيس  مــن 
المؤهلــة  بالعناصــر  ذلــك  فــي  مســتعينين 
والمدربــة مســبًقا والتي لها خبــرة في مجال 
تصنيــع المتفجــرات وتفجيرهــا واســتخدام 
مســتودعات  وإنشــاء  الناريــة  األســلحة 
المتفجرات واألسلحة، هذا فضالً عن تجنيد 
وضــم عناصــر جديــدة لهذا الكيــان وتدريبها 
وتأهيلهــا لتنفيذ المخططات اإلجرامية وقد 
الجنــاح  مــن تشــكيل  التنظيــم  قــادة  تمكــن 

العسكري داخل البحرين.
 كمــا ثبــت مــن التحقيقــات أنــه وبنــاًء علــى 
تكليفــات قياديــي التنظيــم لعناصــر الجنــاح 
عــدة  تنفيــذ  مــن  تمكنــوا  فقــد  العســكري 

أن  بعــد  البحريــن،  داخــل  إرهابيــة  عمليــات 
بمعســكرات  الخــارج  فــي  تدريبــات  تلقــوا 
الحــرس الثوري اإليرانــي وأخرى في العراق 
والتي يشرف عليها الحرس الثوري اإليراني 
حيــث تــم تدريــب العناصــر التابعــة للتنظيم 
علــى مختلــف أنــواع األســلحة النارية وعلى 
كيفيــة  وعلــى  المتفجــرة  المــواد  نوعيــات 
المتفجــرة  العبــوات  واســتخدام  صناعــة 
العصابــات  حــرب  علــى  التدريــب  وكذلــك 
وتدريبــات  األمــن  رجــال  مواجهــة  وكيفيــة 
خاصة باألمن الشــخصي والمراقبة العكسية 
ومعاينة المباني المراد استهدافها والتدريب 
علــى كيفيــة إعــداد المســتودعات والمخابئ 
الســرية وقــد قــام المتهمون برصــد ومراقبة 
بغــرض  والتحــركات  المقــار  مــن  العديــد 
تنفيــذ مخططاتهــم اإلرهابيــة وارتكبوا عدة 
تفجيــرات ومــا ارتبط بها من وقائع الشــروع 
فــي قتــل أفراد الشــرطة وإتــالف الممتلكات 
و الحــرق الجنائــي وكذلــك وضــع عــدد مــن 
األجســام المحاكيــة ألشــكال المتفجرات في 

مناطق مختلفة بالبالد.

إلغاء إسقاط جنسية 55 مداًنا بقضية “كتائب ذو الفقار”
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عباس إبراهيم

تـأييــد المـؤبــد لـمــدان باستيـراد 20 كيـلـو “حـشـيـش”
للمملكة الـــمـــخـــدرات  ــون  ــرب ــه ي أشـــخـــاص   7 مـــن  ــة  ــف ــؤل م ــة  ــاب ــص ع ــن  ــم ض الــمــتــهــم 

رفضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى معارضــة لمتهم باســتيراد المواد المخــدرة كان ضمن عصابة مكونة من 7 متهمين بينهم ســيدة وشــاب 
خليجــي، تتــراوح أعمارهــم مــا بين 28 و37 عاًمــا، والمتهمين بزراعة مواد مخدرة وجلب وبيع وترويج مادة الحشــيش المخدرة، والتي يتم جلبها 
من دولة خليجية، يعملون على تهريبها من خالل إخفائها في إطارات الســيارات وطريقة تســليمها كانت تتم بدون مقابلة مباشــرة، وتمكنوا بتلك 

الطرق من حيازة وإحراز أكثر من 20 كيلو جراًما من مادة الحشيش المخدرة.

المعــارض  المتهــم  معاقبــة  المحكمــة  وأّيــدت   
بالســجن المؤبــد وبتغريمــه 5000 دينــار، فيمــا 
قضــت فــي وقت ســابق بحق المتهــم الخليجي 
وآخــر بحريني وبإجماع اآلراء بعقوبة اإلعدام، 

وبتغريم كل منهما مبلغ 10 آالف دينار.
كمــا حبســت 3 متهمين آخرين -بينهم الســيدة- 
 1000 لمــدة ســنة واحــدة وبتغريــم كل منهــم 
دينــار، فضــالً عــن عقوبــة الحبس لمدة 6 أشــهر 
الســابع  المتهــم  بحــق  دينــار   500 وبغرامــة 

بالقضية.
 وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمها إنــه نظًرا 
لظــروف الدعــوى ومالبســاتها بالنســبة للمتهــم 

الثالــث، فالمحكمــة تأخــذه بقســط مــن الرأفــة 
عمالً بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من 
قانون العقوبات، وتنزل بالعقوبة له إلى السجن 

المؤبد.
 وتتمثــل تفاصيــل ضبط المتهمين في أن إدارة 
مكافحة المخدرات كانت قد تلقت بالًغا مفاده 
وجــود عصابــة مــن البحرينييــن، يعملــون علــى 
اســتيراد كميــات كبيــرة مــن المــواد المخــدرة؛ 
بقصــد االتجــار والترويج، وبتكثيــف التحريات 
تــم التوّصل إلى هوية المتهمين الثاني والثالث 
مــدراء الشــبكة، واللذيــن يعمالن على اســتيراد 
كميــات مــن “الحشــيش” باالتفــاق مــع خليجي، 

والــذي يعمــل علــى تهريــب الكميــات المطلوبــة 
إلى داخل مملكة البحرين، مســتعيًنا بأشــخاص 
مجهوليــن يعملون معه على تهريب تلك المواد 
ا عبر جســر الملك فهــد، بحيث يتم تســليمها  بــرًّ
بدورهمــا  واللذيــن  والثانــي،  األول  للمتهميــن 
مدمنــي  أوســاط  فــي  ترويجهــا  علــى  يعمــالن 

المخدرات.
 وبالفعــل تلقــت اإلدارة معلومــة موثوًقــا منهــا 
وأكيــدة أن المتهميــن كانــا قد اســتلما كمية من 
مادة الحشيش، وهما في طور عملية الترويج، 
فتم تشكيل فريق ضبط، وتم استصدار األذون 
لتفتيــش  العامــة،  النيابــة  مــن  لذلــك  الالزمــة 

شخص ومسكن المتهم الثاني.
 وتوّجــه عــدد مــن أفــراد شــرطة اإلدارة للقبض 
عليه أثناء تواجده في أحد المطاعم المعروفة، 
والــذي مــا إن أعلموه بهويتهــم قاومهم وحاول 
الفرار من قبضتهم، إال أن أفراد الشرطة تمكنوا 
مــن توقيفه والســيطرة عليه، كمــا تبين أن معه 
شخص آخر في سيارته فتم توقيفه هو اآلخر.

 وأســفرت التحريات اإلضافية بعد القبض على 
المتهميــن إلى القبض على باقي المتهمين ومن 
ضمنهــم ســيدة، كمــا أنه وأثنــاء تفتيــش منازل 
المتهميــن الســتة المقبــوض عليهــم تبين وجود 
مــواد وأدوات خاصــة بزراعة مــادة الماريجوانا 

المخدرة، وأن بحوزتهم مواد غير معروفة.
 واعتــرف المتهــم الثاني بنقله المــواد المخدرة، 
إال أنــه أنكــر بيعهــا أو زراعتهــا، مؤكــًدا أنــه كان 
يتســلم المواد المخدرة التي يتحصل عليها من 
المتهــم األول الخليجــي -لــم يتــم القبض عليه- 
بعد إرسالها إليه عن طريق أشخاص من بالده، 
بحيــث يحضــرون إلــى منطقة مدينــة حمد في 

الــدوار الرابــع ويقومــون باالتفــاق علــى مــكان 
معيــن يلقــي فيــه ذلــك الشــخص الــذي بحوزته 
هــو  ويكــون  ســيارة،  عجلــة  إطــار  المخــدرات 
بانتظــار ذلك في المــكان المحدد وعلى تواصل 
مــع المتهــم األول والشــخص الذي جلــب المواد 
المخــدرة وتمكــن مــن تهريبهــا للبــالد، بواســطة 
مــن  يتمكــن  حتــى  ثالثيــة،  جماعيــة  مكالمــة 
استالم ما بداخل ذلك اإلطار من مواد مخدرة.
 وأفــاد أنــه تعرف على المتهــم األول عن طريق 
جهــاز األلعــاب الباليستيشــن، كونــه مدمًنا على 
اللعب، وكان يلتقي بالمتهم بشــكل مســتمر ألنه 
يحضــر دائًمــا إلــى المملكــة، ويتعاطيــان المــواد 
المخــدرة مًعــا، إال أنــه ذات مــرة أبلغــه المتهــم 
األول أنه ســيجلب له كمية من مادة الحشــيش 
المخــدرة تقــدر بحوالي كيلوجــرام واحد، حتى 

يقوم ببيعها لصالحه، فوافق على ذلك.
وأضــاف أنه بعد اســتالمه لإلطــار وتفريغه مما 
يحتوي من مادة الحشيش المخدرة، لم يتمكن 
مــن بيــع أي جــزء منــه وانتهــى به المطــاف إلى 

تدخين كل الكمية لوحده، واعتذر لصديقه مما 
حصــل، وقــّرر لــه أنه ســيدفع له قيمتهــا متى ما 
تحصــل علــى المــال الكافــي، إال أنــه تفاجــأ بــرد 
فعــل المتهــم األول الــذي قال له )يســلم راســك( 
وأنه إذا أراد المزيد فهو حاضر وسيرسل إليه.

مــن  أكثــر  أو  تقريًبــا يوميــن  بعــد  أنــه   وتابــع، 
المتهــم  بــه  اتصــل  بينهمــا،  األخيــرة  المحادثــة 
األول، والذي قّرر له أنه بحاجة إلى خدمة منه، 
وطلــب منــه اســتالم مبالــغ ماليــة حصيلــة بيــع 
مواد مخدرة، والتي سوف يتركها إليه البائعون 
فــي منطقــة ســترة بأماكــن محــددة، يبلغــه بها، 
وبالفعل نفذ 3 عمليات استالم، كان مجموع ما 
تســلمه فيها مبلغ 6000 دينار، كان يســلمها إلى 
أشــخاص آخريــن فــي منطقتي الجفير وشــارع 
المعــارض بــذات طريقة اإلطــارات بوضعها في 
وتســليمها  باســتالمها  ليقومــوا  معينــة  أماكــن 

لشخص آخر حتى تصل للمتهم األول.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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أعلنت وزارة المالية واالقتصاد الوطني في مملكة البحرين أن نســبة نمو إجمالي الناتج 
القومــي المحلــي الحقيقــي بلــغ (2.7 %( للربــع األول مــن 2019م مقارنــة بالربع نفســه من 
2018م البالغ )2.5 %(، وهذه الزيادة )عكســت اســتمرار النمو اإليجابي لالقتصاد الوطني 
بالتــوازي مــع برنامــج التوازن المالي الذي أســهم في تعزيز اســتقرار األوضــاع المالية في 
المملكــة، ومواصلــة الحفــاظ علــى النمــو االقتصــادي اإليجابــي وتنوعــه(. وهــذه الزيــادة 
جاءت نتاج )ارتفاع معدالت إنتاج النفط بنســبة 7.8 %، والقطاعات غير النفطية بنســبة 
1.5 % ــ وارتفاع إنتاجية قطاع الفنادق والمطاعم والمشروعات المالية والتأمين وزيادة 

االئتمان والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات وبنسب متفاوتة(. 
ومــن إيجابيــات نمــو الناتــج المحلــي تحســين مســتويات المعيشــة لألفــراد فــي الدولــة 
وارتفاع متوســط أعمارهم المتوقعة وزيادة الدخل وتوفير المزيد من الســلع والخدمات. 
كمــا أن النمــو االقتصــادي ُيســاهم فــي الحــد مــن الفقــر وتحســين جــودة حيــاة اإلنســان. 
وهنــاك متغيــرات إيجابيــة تكاملية مشــتركة بيــن التعليــم والنمو االقتصــادي على المدى 
الطويــل، فارتفــاع النمــو االقتصــادي يــؤدي إلــى زيــادة الطلــب علــى التعليــم العالــي ممــا 
يــؤدي إلــى ازديــاد إجمالــي الناتج المحلي وتحســن الصحــة العامة لألفراد. ومع اســتمرار 
النمــو االقتصــادي تــزداد األمــوال التي يتم إنفاقهــا على البنية التحتية من شــبكات النقل 

واالتصاالت والكهرباء والمياه وغيرها.
ُيعتبر النمو االقتصادي مؤشــرا مهما لصحة االقتصاد، وهو مؤشــر غير ثابت ويختلف من 
دولة إلى أخرى ومن وقت آلخر، واألسر في الدول التي شهدت نمًوا اقتصادًيا تنفق أقل 
علــى الرعايــة الصحية كونها تتمتع برعاية صحيــة ذات جودة أفضل مقارنة بالدول ذات 
النمو المنخفض اقتصادًيا، ويكون للدول ذات النمو االقتصادي المرتفع تطور تكنولوجي 
وأبحــاث ُمتزايــدة في الكثير من المجاالت الِعلميــة والحياتية كالغذاء والتعليم والصحة 

والبيئة والرياضة والتقنية.

إن النمو االقتصادي الذي حققته مملكة البحرين وما ستحققه الحًقا  «
بإذن الله تعالى سيعود إيجابًيا معيشًيا واجتماعًيا على الشعب البحريني، 
ودافًعا لتطوير االقتصاد البحريني وتنويع االستثمار المحلي وزيادة جذب 

رؤوس األموال األجنبية، وُمنمًيا للموارد االقتصادية والبشرية من خالل 
التعليم والتدريب بما يدفع النمو االقتصادي نحو االرتفاع وبالتالي زيادة ما 

تقدمه الدولة من مشاريع وخدمات إلى المواطنين كًما ونوًعا.

قيام الرئيس األميركي، بتوقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة وصارمة على إيران، 
وأطلــق عليهــا “عقوبــات ثاقبــة” ضــد نظــام الماللي، وتشــمل هــذه العقوبات الولــي الفقيه 
وأموالــه وأنظمتــه الماليــة، وهــو مــا يعنــي بأن تشــديد الخناق علــى نظام الماللي مســتمر 
ووصــل الــدور إلــى رأس النظــام أي المــال خامنئــي، والــذي يجعــل المــال يشــعر بالخــوف 
والوجل هو أن الرئيس األميركي أكد بعد توقيعه على تلك العقوبات وهو يتوعد النظام 
قائال: “أظهرنا الكثير من ضبط النفس مع إيران وال أضمن أن يحدث ذلك في المستقبل، 
نحــن نواصــل زيــادة الضغــط علــى نظــام طهــران. ولن يكــون النظــام اإليراني قــادرا على 
امتالك أسلحة نووية”، هذا الكالم يعني خالف ما يسعى نظام الماللي إلى ادعائه من أن 
ترامب صار خائفا منهم وهو يتحاشى المواجهة معهم ألنه إذا ما واجههم فسوف يهزم!

نظــام الماللــي وهــو يواجــه واحــدة من أســوأ المراحــل التي مرت بــه منذ تأسيســه، يعلم 
جيدا أنه وقع في مطب ليس من الصعب بل من المستحيل خروجه منه سالما، خصوصا 
أن األوضــاع الداخليــة وصلــت إلــى نقطــة أقرب مــا تكون من الــذروة وكيــف ال والتعاون 
والتنسيق بين الشعب اإليراني والمقاومة اإليرانية وصل إلى درجة ومستوى أثار الرعب 
والهلــع فــي النظــام، خصوصــا إذا مــا تذكرنــا بــأن انتفاضــة 28 كانــون األول 2017، كانــت 
بقيــادة منظمــة مجاهــدي خلــق أكبر وأقوى فصيل فــي المقاومة اإليرانيــة، وأن المقاومة 
اإليرانية ماضية قدما في تهيئة وتعبئة الشــعب اإليراني من أجل اللحظة الحاســمة وأن 
النشــاطات والفعاليــات المكثفــة التــي تقــوم بهــا المقاومــة اإليرانية خصوصــا التظاهرات 
العارمــة التــي تقــوم بتنظيمها لآلالف من اإليرانيين األحرار من أنصــار المقاومة اإليرانية 
ومجاهــدي خلــق فــي العواصم العالمية، والتي تجعل النظام يشــعر بالكثيــر من الهلع ألنه 
يعلــم مــدى تأثيراتهــا اإليجابيــة علــى رفــع معنويــات الشــعب اإليراني من أجــل مضاعفة 
النضــال ضــد طغمــة الماللــي، لذلك ومــن أجل الزعم بــأن النظام في كامــل عافيته وأنه ال 

يزال كسابق عهده وبإمكانه المطاولة.

المال خامنئي بعد أن طالته العقوبات خصوصا أنه يجلس على أكثر  «
من 200 مليار دوالر، بعد أن طالت جالوزة حرسه القمعي والعديد من 

قادته ومسؤوليه، يعلم جيدا أنه أصبح في دائرة الضوء وأن مهاتراته 
وتهديداته الفارغة المثيرة للضحك واالستهزاء ال يمكن أن تغير شيئا من 
الواقع بل إن كل شيء في الواقع المحيط به وبنظامه لم يعد لصالحهم 

وأن أيامهم قاربت على االنتهاء. “الحوار”.

اآلثار اإليجابية للنمو االقتصادي

خامنئي تحت سياط العقوبات األميركية

عامل التوقيت في تدّرج المواجهة األميركية اإليرانية )3(
مصــادر علــى تواصــل مع صّنــاع القرار فــي طهران أكــدت أن في 
ذهــن “الحــرس الثــوري” إطالق عمليتيــن إضافيتين ضــد ناقالت 
نفــط فــي األســابيع المقبلة، تضاف إلــى العمليات األربع الســابقة، 
والــكالم اإلعالمــي عــن إصــدار الرئيــس ترامــب أوامــر عســكرية 
ثــم ســحب تلــك التعليمــات ليس موّثقــًا بل كانت هنــاك معلومات 
تتحّدى الكالم عن تراجع ترامب وتشبيهه بتراجع الرئيس السابق 
بــاراك أوبامــا عن الخط األحمر. ما تشــير إليه هذه المعلومات هو 
تأنــي الرئيــس األميركــي عســكريًا وتحبيــذ المؤسســة العســكرية 
 Limited خيار العمليات العسكرية المحدودة والمحّددة األهداف

and targeted. هذا إلى جانب تشديد العقوبات وتوسيعها.
دونالــد ترامــب مقتنــع بجــدوى اســتراتيجيته القائمــة علــى خنق 
إيــران اقتصاديــًا لدرجــة تضطــر بالقيــادة اإليرانية إلــى الموافقة 
علــى صفقــة جديــدة تعالــج الخلــل فــي االتفــاق النــووي، وتضــع 
حدودًا لتطوير الصواريخ البالستية، وتؤدي إلى توّقف إيران عن 
سياســة التوّســع اإلقليمية. منذ البداية، لم يكن الخيار العســكري 
مطروحًا بشّدة لدى دونالد ترامب سوى في إطار اتخاذ إجراءات 

استباقية ووقائية.
قيادة إيران هي التي تجد في اســتراتيجية ترامب هالكًا للنظام 
داخليًا وإقليميًا، لذلك اتخذت قرار اســتدعاء الضربة العســكرية 
األميركيــة ورهانهــا، أوالً، علــى دفــع ترامــب علــى الخــط األحمــر 
ليتراجــع عنــه بضغوط أميركية ودولية، وثانيــًا، دفعه إلى الصفة 
الثنائيــة التــي مدخلهــا خــالص النظــام مــن العقوبــات األميركيــة 
التــي شــّلته وتهدد مصيره. قادة إيران هــم الذين يرفضون قطعًا 

أي إصــالح للنظــام أو تعديــل فــي مشــاريعه اإلقليميــة ألن فــي 
ذلــك تقويضــا لمنطــق النظام ووجوديتــه، ما تراهــن عليه طهران 
هــو اقتنــاع إدارة ترامــب بما قــد تعرضه عليها إيــران في المجال 
النووي والصاروخي سّرًا ضمن صفقة استبعاد األدوار والمشاريع 
اإلقليميــة للجمهورية اإلســالمية اإليرانية والتــي لن يتخّلى عنها 
مرشد الجمهورية أو ساعِده اليمين المتمثل بـ “الحرس الثوري”.

لذلــك، علــى الدول الخليجية اليقظة والتنّبه والحذر من انعطافة 
مــع  األميركيــة  العالقــات  تقاليــد  عــن  بعيــدة  ليســت  أميركيــة 
األصدقــاء واألعــداء، قــد يقــال إن دونالــد ترامب رئيســًا مختلفًا، 
وهذا صحيح. لكنه رئيس يريد أن يبقى في الرئاســة، والحروب 
ليســت مفيــدة عامة إلعادة االنتخاب. هــذا أيضًا جزء مما تراهن 
عليه طهران. لكن إفراط قادة إيران في اســتفزاز الحس الوطني 
األميركــي يهــدد بنتيجــة عكســية. دونالــد ترامــب يصبــر، ويقــدم 
التنــازالت، ويتجّنــب ردود الفعــل العســكرية، ويدعــو إيــران إلــى 
التفــاوض بــال شــروط، وهكــذا يقــّدم قضّية واضحة حــول صبره 
بوعي وتفاديه المواجهة العســكرية، فيمــا القيادة اإليرانية تفعل 

العكس تمامًا كسياسة واستراتيجية وتكتيك.

َمن سيستطيع الصمود في “الصبر االستراتيجي”  «
وَمن سيخسر الحرب الكبرى إذا اندلعت؟ الواليات 

المتحدة هي القادرة اليوم على الصبر االستراتيجي 
ألنها ليست في حال تدهور اقتصادي وإفالس مادي 

سيجعل إيران حتمًا الخاسر في حال تطّور األمور 
إلى حرب كبرى. “إيالف”.

opinions
@albiladpress.com

عبدعلي الغسرة

فالح هادي الجنابي

راغدة درغام

“إيران تجد في استراتيجية  «
ترامب القائمة على خنقها 

اقتصاديًا هالكًا للنظام داخليًا 
وإقليميًا”.
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 من المسؤول 

 عن هذه المشكلة... 
أين المجلس البلدي؟

تمثــل مشــكلة “احتــالل” العمالــة اآلســيوية المواقــف المقابلة ألســتاد 
الجــادة  المعالجــة  الرياضــي مســؤولية مشــتركة تســتوجب  خليفــة 
والسريعة، وهناك ضرورة ملحة للتغلب عليها، ورغم أننا كتبنا مرات 
عديدة في هذه الزاوية عن تلك المشكلة والمخلفات واألوساخ التي 
تتــرك وترمــى بعــد غســيل الســيارات فــي المواقــف، إال أننــا لــم نر أي 
تحــرك رســمي أو حتــى زيــارات ميدانيــة لالطــالع عــن قــرب على ما 
تعانيــه المنطقــة مــن فوضــى وأخطــار تهــدد وتمــس حيــاة المواطن، 
فالنشــاط يبــدأ بعــد صالة العصــر حيث يتوافــدون إلــى المواقف من 
كل مــكان، بعضهــم يعمــل فــي جماعــات والبعض اآلخر يعمل لنفســه، 
وأخطــر مــا فــي الموضــوع هــو الجــري وراء الســيارات للفــت انتبــاه 
وحيــاة  حياتهــم  معرضيــن  ســيارته،  مــن سيغســل  ليختــار  الســائق 
اآلخرين للخطر، فما إن ينعطف السائق من شارع دمشق إلى الطريق 
المــؤدي إلــى المواقف حتــى يتفاجأ ببحر من العمالة اآلســيوية “فري 
فيــزا وغيرهــم” يحتضنــه، مخلفيــن وراءهــم زوابــع مبعثــرة فــي كل 
مــكان، وأكثــر مــن مرة كادت تحصل عملية دهس بســبب هــذا الغباء 

وشالل الركض وراء السيارات.
ال أعــرف حجــم هذه المشــكلة بالنســبة للمجلــس البلدي والسياســات 
والخطط والبرامج التي تنفذ للرصد والمعاينة والتعرف بشكل أعمق 
وأكثــر تأثيــرا علــى ما يضايــق المواطنين، فالمواقــف التي خصصتها 
الحكومة ألستاد خليفة ومرتادي السوق القريب تحولت إلى “مغسلة 
ســيارات” يديرها عمال الفري فيزا وميدان للمخلفات، والغريب فعال 
هو غياب الرؤية واألسس القانونية واإلجرائية الواضحة حيال هذه 
المشــكلة التــي يبــدو أنهــا ال تلقى التفاعــل اإليجابي مــن قبل أعضاء 
المجالــس البلديــة، فضــال عن عدم متابعتها بــكل دقة كما ينبغي، وإال 

ما سبب بقاء المشكلة على نحو يهدد العوائل لغاية اليوم وتركها.

أتصور أن من مهام المجالس البلدية مراقبة وتنظيم الشوارع  «
والميادين واألماكن العامة والشواطئ وغيرها، وإبداء التوصيات 

المتعلقة بالمخالفات ووضع اإلجراءات الكفيلة بحماية البيئة، 
فهل هذه المشكلة ال تدخل في اختصاص المجلس ومن هو 

المسؤول!.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

“ الثورة الصناعية الرابعة”
نحــن فــي خضــم تحــول كبيــر فيمــا يتعلــق بالطريقــة التــي ننتــج بهــا المنتجــات بفضــل رقمنة 
التصنيــع، هــذا االنتقــال مقنع لدرجة أنه يطلق عليه “الصناعــة 4.0” لتمثيل الثورة الرابعة التي 
حدثــت فــي التصنيــع، ومن الثورة الصناعية األولى )المكننة من خالل الماء والطاقة البخارية( 
إلــى خطــوط اإلنتــاج والتجميــع باســتخدام الكهربــاء فــي الثانيــة، ســتأخذ الثــورة الصناعيــة 
الرابعة ما بدأ في الثالثة مع اعتماد أجهزة الكمبيوتر والتشغيل اآللي وتعزيزه مع أنظمة ذكية 

ومستقلة تغذيها البيانات والتعلم اآللي.
وعلى الرغم من أن البعض يعتبر الصناعة 4.0 مجرد كلمة طنين تسويقية، إال أن التحوالت التي 
تحدث في التصنيع حاليا تستحق اهتمامنا، فعندما تم إدخال الحواسيب في الصناعة 3.0، كان 
األمــر مخــال بالنظــام بفضل إضافة تكنولوجيا جديدة تماما. اآلن، وفي المســتقبل وكما تتكشــف 
الصناعــة 4.0، تتواصــل أجهــزة الكمبيوتــر مــع بعضها البعــض التخاذ القرارات فــي نهاية المطاف 
دون تدخــل بشــري. مزيــج مــن النظــم الفيزيائية الســيبرانية، إنترنت األشــياء وإنترنــت األنظمة 
تجعــل الصناعــة 4.0 ممكنــة والمصنــع الذكي حقيقــة، ونتيجة لدعــم األجهزة الذكيــة التي تزداد 
ذكاًء كلمــا تمكنــت مــن الوصول إلى المزيد من البيانات، ســتصبح مصانعنا أكثر كفاءة وإنتاجية 
وأقــل إهــداًرا، وفــي نهايــة المطــاف، فــإن شــبكة هذه األجهــزة التي تكــون متصلة رقمًيــا ببعضها 

البعض وتقوم بإنشاء ومشاركة المعلومات هي التي تنتج القوة الحقيقية للصناعة 4.0.
في حين أن العديد من المنظمات قد ال تزال في حالة نكران حول كيف يمكن أن تؤثر الصناعة 
4.0 علــى أعمالهــا أو تكافــح للعثور على الموهبة أو المعرفة لمعرفة كيفية تبنيها بشــكل أفضل 
لحاالت االستخدام الفريدة، يقوم العديد غيرهم بتنفيذ التغييرات اليوم والتحضير لمستقبل 

حيث تقوم اآلالت الذكية بتحسين أعمالهم.
وفيمــا يلــي بعضــا من التطبيقات الممكنة: تحديــد الفرص: بما أن األجهزة المتصلة تجمع كمية 
هائلة من البيانات التي يمكن أن تخبر عن الصيانة واألداء وقضايا أخرى، وكذلك تحليل تلك 
البيانــات لتحديــد األنمــاط واألفــكار التي قد يكون من المســتحيل على اإلنســان القيام بها في 
إطار زمني معقول، تقدم الصناعة 4.0 الفرصة للمصنعين لتحســين عملياتهم بســرعة وكفاءة 
مــن خــالل معرفــة مــا الذي يحتاج إلــى االهتمام. باســتخدام بيانات من أجهزة االستشــعار في 
معداتــه، حــدد منجــم ذهب أفريقي مشــكلة في مســتويات األوكســجين أثناء النــض. وبمجرد 

إصالحها، تمكن من زيادة إنتاجه بنسبة 3.7 %، ما وفر له 20 مليون دوالر سنوًيا.
ويمكــن لسلســة التوريــد الضبــط واالســتيعاب عند تقديــم معلومات جديدة، فــإذا كان الطقس 
سبب تأخير شحنة ما، فيمكن للنظام المتصل أن يتكيف بشكل استباقي مع هذا الواقع ويعدل 
أولويــات التصنيــع. وهناك عدة تطبيقات أخرى مثل: “الروبوتات” و”التصنيع الجمعي )الطباعة 

ثالثية األبعاد( و”إنترنت األشياء والسحابة “.

في حين أن الصناعة 4.0 ال تزال تتطور وقد ال تكون لدينا الصورة الكاملة  «
حتى ننظر إلى الوراء بعد 30 عاًما من اآلن، فإن الشركات التي تتبنى التقنيات 

تعي إمكانات الصناعة 4.0. هذه الشركات نفسها تتصارع مع كيفية رفع 
مستوى القوى العاملة الحالية لتتولى مسؤوليات العمل الجديدة التي 

أصبحت ممكنة من خالل اإلنترنت 4.0 وتوظيف موظفين لديهم المهارات 
المناسبة.

 

د. جاسم حاجي
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5.57 ألــف وحــدة جديــدة تــم طرحهــا فــي ســوق القطاع

“االتصاالت” تطرح دراسة المخاطر على مستخدمي “الموبايل”

المشاريع المرخصة لدى “التنظيم العقاري”

لتوسعة مركز ابن سينا الصحي

ذكــر الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة التنظيم العقاري، الشــيخ محمد بن خليفــة آل خليفة، أن حجم المشــاريع المرخصة، بلغ 
قيمــة إجماليــة تفــوق 553 مليون دينار من مشــاريع البيع على الخريطة المرخصة من قبل مؤسســة التنظيم العقاري منذ 
بدء أعمال المؤسسة قبل 15 شهرا من اآلن، ما نتج عنه 5,571 وحدة عقارية جديدة تم طرحها في السوق، حيث يعتبر 
ذلك إشادة قوية بالثقة من قبل المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري للبحرين مما يدل على أهمية تطبيق لوائح 

قوية ومبتكرة في الوقت ذاته لخدمة هذا القطاع.

لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  وأضــاف 
المؤسســة تخطــو  أن  العقــاري  التنظيــم 
خطواتهــا الصحيحة نحو طريق تحقيق 
أهدافها الرئيسية لعام 2019، إضافة إلى 
مشــاريع البيــع علــى الخريطــة المرخصة 
التي تفوق 1.4 مليار دوالر، حيث قامت 

 1300 يجــاوز  مــا  بترخيــص  المؤسســة 
يتضمــن  متخصــص،  عقــاري  ترخيــص 
598 وسيطا عقاريا، 431 وكيل مبيعات، 
140 مدير عقارات، 14 مدير اتحاد مالك 
و126 مطــورا عقاريــا. وأوضــح الشــيخ 
محمد بن خليفة أن المؤسسة تعمل على 

مســافة واحــدة مــع أصحــاب المصلحــة 
الرئيســيين، لضمان التنفيــذ والعمل على 
ستســاعد  التــي  والمبــادرات،  اللوائــح 
قــوي وجعــل  عقــاري  بنــاء قطــاع  علــى 
البحرين الوجهة األولى لالســتثمار على 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

طرحت وزارة الصحة في جلســة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة ألعمال التوســعة والتطوير لمركز ابن ســينا 
الصحي، تقدم إليها 13 عطاء، علق أحدها، وأقل عطاء بنحو 209.9 ألف دينار، في حين أكبرها بقرابة 346.7 ألف دينار.

التمريــض  قســم  ترقيــة  العمــل  ويتضمــن 
والمختبــر لمركــز ابــن ســينا الصحــي وإزالة 
علــى  األرضيــة  والخزائــن  المعلــق  الســقف 
الجــدران، واألرضيات البالســتيكية، وبالط 
الجــدار واألرضيــات من المراحيــض ...إلخ. 
كما تشــمل أعمال التجديد توفير الســقوف 
المعلقــة، األرضيــات البالســتيكية والبــالط 
المراحيــض  مــن  واألرضيــات  الجــدار  إلــى 
توفيــر  والجــدران،  الملّونــة  واألرضيــات 
أبــواب جديدة، وإزالة الطالء والدهان على 
الجدران والســقوف، وغيرها من الخدمات. 
وكذلــك هــدم الســور الموجــود واســتبداله 

بسور جديد.
فــي  الصحــي  ســينا  ابــن  مركــز  ويعمــل 
محافظــة العاصمــة علــى تقديــم مجموعــة 
عيــادة  كالتالــي:  للمرضــى،  الخدمــات  مــن 
عامة، ُســّكر، أمراض مزمنة، الكشف المبكر، 
أســنان، رعايــة الطفولــة واألمومــة، أشــعة، 

صيدليــة، مختبــر، بحــث اجتماعــي، تثقيف 
صحي، وتمريض.

ووصلت عدد الزيارات في المراكز الصحية 
جميــع  فــي  زيــارة  مليــون   5.6 نحــو  إلــى 
المحافظــات وفًقــا للبيانــات األوليــة لســنة 
2018 المنشــورة على موقــع وزارة الصحة، 
لمحافظــة  تقريًبــا  زيــارة  مليــون   1.5 منهــا 
العاصمة التي تمثل نحو 27 % من إجمالي 
ســينا  ابــن  مركــز  نصيــب  وكان  الزيــارات، 

الصحي 86.291 ألف زيارة.
االتصــاالت  تنظيــم  هيئــة  طرحــت  كمــا 
علــى  للحصــول  دوليــة  عامــة  مناقصــة 
خدمــات استشــارية إلعــداد دراســة حــول 
المخاطــر األمنيــة التــي تهــدد مســتخدمي 
الهواتــف النقالــة “الموبايــل” تقــدم إليهــا 4 
عطــاءات، علق أحدها، وأقل عطاء لشــركة 
“كي بي إم جي” بقيمة 56.3 ألف دينار، في 
حيــن أكبرهــا بقرابــة 1.3 مليــون دوالر )مــا 

يعادل 478.6 ألف دينار(.
وتســعى الهيئــة إلى تعيين خبير استشــاري 
مؤهل بشــكل مناســب إلجراء دراسة قائمة 
على الحقائق من شــأنها أن تساعد أصحاب 
تأثيــر  فهــم  علــى  الرئيســيين  المصلحــة 
تهديــدات الهواتــف المحمولــة بالكامل على 
مقدمي خدمات االتصاالت والمســتخدمين 
النهائييــن وقطاعــات الخدمات االقتصادية 

واألساسية في البحرين.
وكذلــك طرحــت وزارة الداخليــة مناقصــة 
تصميم وتنفيذ ســجل المركبات باستخدام 
تقنيــة “بلــوك تشــين” مــن خــالل التشــغيل 
وصيانة سجل أمن ودقيق لسلسة المركبات 
والحصول على االستشارات اإلستراتيجية 
والتشــغيلية لتصبــح أكثــر كفــاءة وفعاليــة، 
تقدم إليها 31 عطاء، علق منها 7 عطاءات، 
وكانــت المعلومات المنشــورة عن المناقصة 

على موقع المجلس فنية.

وأيًضا طرحت شركة مزاد مناقصة لتقديم 
واإللكترونيــة،  الفعليــة  المــزادات  خدمــات 
تقــدم إليها عطــاءان، تم اإلفصاح عن قيمة 
وتنــوي  دينــار.  ألــف   100 بقيمــة  أحدهمــا 
لتوفيــر  مختصــة  شــركة  تعييــن  “مــزاد” 
الخدمــات المتعلقــة بالمــزادات اإللكترونية 
والفعليــة والبيــع المباشــر لطيــف واســع من 
األصــول، كما يجب على الشــركة المختصة 
بــإدارة  المتعلقــة  الخدمــات  جميــع  توفيــر 
المــزادات الفعليــة إضافــة إلــى توفيــر نظام 

إلكتروني خاص للمزايدات اإللكترونية.
وأظهــرت أحــدث بيانات نشــرت على موقع 
فتــح  والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس 
جهــات حكوميــة   4 لـــ  تابعــة  مناقصــات   4
بإجمالــي 50 عطــاء، علــق منهــا 9 عطــاءات 
تابعــة لـــ 3 مناقصــات. وبلــغ مجمــوع أقــل 
العطــاءات المقدمة للمناقصات نحو 366.2 
ألف دينار لـ 19 عطاء، في حين تم استثناء 
31 عطــاء؛ ألن المعلومــات المنشــورة عــن 

المناقصة على موقع المجلس فنية.

المنامة - بنا

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN( 1763 تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم
BH000899PZ77( مــن أذونــات الخزانــة 

الحكومية األسبوعية.
تبلــغ قيمــة هــذا اإلصــدار 70 مليــون دينار 
لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ فـي 3 يوليو 
2019 وتنتهي في 2 أكتوبر 2019، كما بلغ 
معدل سعر الفائدة عليها 3.12 % مساويا 

لإلصدار السابق بتاريخ 26 يونيو 2019.
وبلغ معدل ســعر الخصم 99.219 %، وتم 
قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقــع 99.210 
% علمــًا بأنــه قــد تمــت تغطيــة اإلصــدار 

بنسبة 114 %.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

البالد - المحرر االقتصادي: المنامة - بورصة البحرين

قــال الرئيــس التنفيــذي لبورصــة البحريــن الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم آل خليفــة، إن نســبة 
مساهمة المستثمرين السعوديين في األسهم المتداولة في بورصة البحرين، حتى نهاية شهر 
مايــو الماضــي بلغــت نحو %7. وأكد أن بورصة البحرين تســعى خالل الفتــرة المقبلة إلى رفع 
نســبة مســاهمة المستثمرين السعوديين بما يتناسب مع حجم وتنوع االستثمارات السعودية 

في عديد من القطاعات االقتصادية في المملكة.

وعن انضمام الســوق السعودية إلى مؤشرات 
خليفــة،  الشــيخ  قــال  الناشــئة،  األســواق 
“االقتصاديــة”،  نشــرتها  تصريحــات  بحســب 
إن االنضمــام ســيكون لــه آثــارا إيجابيــة ليس 
علــى  ولكــن  الســعودية،  الســوق  علــى  فقــط 
أســواق المنطقــة بأكملهــا على المــدى الطويل 
فــي ظــل وجــود مبــادرات لتوحيــد متطلبــات 

عمــل البورصــات الخليجية.وحــول خطــوات 
تأســيس بورصة خليجيــة موحدة، أوضح أن 
البورصات الخليجية قطعت شوطا ال بأس به 
فــي تذليــل عديد مــن العقبات لفتح األســواق 
الماليــة والبورصات الخليجية، خصوصا على 
مســتوى اإلدراج الــذي تــم االتفــاق عليــه مــن 

قبل الهيئات الرقابية في الدول الخليجية.

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العام أمس عنــد مســتوى 1,475.62 بارتفاع وقدره 
4.59 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم األحد.  وتداول الـمستثـمرون 3.92 مليون 
ســهم، بقيـــمة إجـمـــالية قدرهــا 1.16 مليون ديـنـــار، تـــم تنفيذهــا من خالل 
90 صفقــة، حيــث ركــز الـمستثـــمرون تعامالتـــهم على أســهم قطــاع البنوك 
التجاريــة والتــي بلغت قيـــمة أســهمه الـمتداولـــة 712.80 ألف ديـنـــار أي ما 
نسبته 61.69 % من القيـمة اإلجمالية للتداول وبكـمية قدرها 2.20 مليون 

سهم، تـم تنفيذها من خالل 23 صفقة.
 وجــاء البنــك األهلــي المتحــد فــي الـمركـــز األول إذ بـــلغت قيـــمة أســهمه 
الـمتداولـــة 685.05 ألف ديـنـــار أي ما نســبته 59.29 % من إجـمـالـــي قيمة 
األسهم الـمتداولـــة.  أمـــا الـمركـز الـثـانــي فكـان لـشركة )بتلكو( بقيـمة قدرها 
178.22 ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 15.42 % مــن إجـمـالـــي قيـــمة األســهم 
الـمتداولـــة.  ثـــم جاءت إي بي إم تيرمينالز البحرين بقيـمة قدرهـا 101.06 

ألف ديـنـار أي ما نسبته 8.75 % من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة.
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مساهمة الشركات في القيمة 

حــــــتــــــى نــــــهــــــايــــــة مــــــــايــــــــو الـــــمـــــاضـــــي أغلقــت مرتفعــة 4.6 نقطــة مقارنــة باإلقفال الســابق
رئيس “البورصة”: 7 % مساهمة السعوديين باألسهم “البنوك واالستثمار” ترتقي بسوق البحرين

2 يوليو 2019 الثالثاء
29 شوال 1440
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553

ديــنــار آالف 

مليون دينار

أمل الحامد

تلقى المســتثمرون القــرار الذي انتظروه 
باســتئناف  والمتعلــق  شــهرين  طــوال 
الصيــن  بيــن  التجاريــة  المحادثــات 
أســواق  ليدفــع  المتحــدة،  والواليــات 
األســهم والعمالت العالمية إلى مكاســب 
كبيــر في مســتهل تعامالت الربــع الثالث 

للعام 2019.
وفــي يوم الســبت الماضي أعلن الرئيس 
األيمركــي دونالــد ترامــب أنــه توصل مع 
الرئيــس الصينــي إلــى اتفــاق مــن شــأنه 

استئناف المحادثات التجارية بينهما.
كما اتفق أكبر اقتصادين في العالم على 
التوقــف عن زيــادة التعريفات الجمركية 
علــى أي مــن ســلع الدولتيــن فــي الوقت 

الحالي.
وبكيــن  واشــنطن  هدايــا  تتوقــف  ولــم 
للســوق العالميــة عنــد ذلــك الحــد، حيث 
أعلنــت الواليــات المتحــدة أنهــا ســتلغي 
المعــدات  بيــع  علــى  المطبــق  الحظــر 

األميركية إلى شركة “هواوي” الصينية.
اإليجابيــة  القــرارات  هــذه  وتأتــي 
للمستثمرين بعد شهرين من المشاحنات 
علــى  الجمركيــة  التعريفــات  وزيــادة 
الــواردات المتبادلــة بين أكبــر اقتصادين 
فــي العالم، إلى جانــب توقف المباحثات 

التجارية بينهما.

 الذهب يفقد بريقه 

الذهــب  يفقــد  أن  الطبيعــي  مــن  وكان 
الفائــز  كان  بعدمــا  مكاســبه  مــن  الكثيــر 
التجاريــة،  الخالفــات  حــدة  مــن  األكبــر 
ألعلــى  التوتــرات  بدعــم  وصــل  حيــث 
مســتوى  وتجــاوز   2013 منــذ  مســتوى 

1440 دوالرا.
ومــع ظهور بوادر لحــل األزمة التجارية، 
فقــد ســعر العقــود اآلجلة للذهب تســليم 
بحلــول  وذلــك  دوالر   19.6 أغســطس 
بتوقيــت  صباحــا   11:30 الســاعة 
جرينتــش، منخفضــا بنحــو 1.4 % إلــى 

1394.10 دوالر لألوقية.
كمــا هبط ســعر التســليم الفــوري للمعدن 
 1394.10 عنــد   %  1.3 بنســبة  األصفــر 

دوالر لألوقية.

النفط يعزز المكاسب

أمــا أســعار النفــط، فقــد ارتفعــت بدعــم 
العالميــة  التجاريــة  العالقــات  اســتقرار 
النمــو  مواصلــة  نحــو  تدفــع  قــد  التــي 
االقتصــادي وبالتالــي زيــادة الطلب على 

الخام.
العقــود  زاد ســعر  الفتــرة،  هــذه  وخــالل 
اآلجلــة لخــام “برنــت” القياســي تســليم 
ســبتمبر بنحــو 2.4 % إلــى 66.29 دوالر 

للبرميل.
لخــام  اآلجلــة  العقــود  ســعر  زاد  كمــا 
“نايمكــس” األميركــي تســليم أغســطس 
دوالر   59.87 ُمســجال   ،%  2.5 بنحــو 

للبرميل.
كمــا أن األنظــار تتجــه نحو فيينــا، حيث 

ُيعقــد اجتمــاع أوبــك وحلفائهــا لمراجعة 
مســتويات إنتــاج النفط، وســط توقعات 

تمديد خفض اإلنتاج.

 الدوالر يواصل التعافي

أمــا علــى صعيــد العملــة األميركيــة، فقد 
واصلــت التعافي بعد التطورات األخيرة 

عقــب  وكذلــك  التجاريــة،  الســاحة  فــي 
تعرضهــا لخســائر الفتــرة الماضي نتيجة 
التحــول نحــو سياســة نقديــة تيســيرية 

من جانب بنك االحتياطي الفيدرالي.
واســتقرار األوضــاع التجاريــة العالميــة 
نحــو  المســتثمرين  طمأنــة  فــي  ســاهم 
وضــع االقتصــاد األميركي وعــدم وجود 

ضغــوط علــى الفيدرالي لخفــض الفائدة 
بشــكل قوي، مــا دعم أداء الــدوالر. وزاد 
مؤشــر الدوالر الرئيس الذي يقيس أداء 
العملــة أمــام 6 عمالت رئيســة بنحو 0.3 

% إلى 96.394.
وارتفعــت العملــة األميركية أمــام اليورو 
كمــا  1.1350 دوالر،  إلــى   % 0.2 بنحــو 
عنــد   %  0.4 بنســبة  اليــن  أمــام  زادت 

108.26 ين.
أبــرز  أحــد  األســهم  أســواق  وكانــت 
النــزاع  حــدة  تراجــع  مــن  المســتفيدين 
التجــاري، فارتفع مؤشــر “نيكي” الياباني 
مســتوى  ألعلــى  التعامــالت  ختــام  فــي 
منــذ 7 مايــو الماضي، ُمســجال 21729.9 
مؤشــر  فــزاد  الصيــن،  فــي  أمــا  نقطــة. 
إلــى   %  2.2 بنحــو  المركــب  “شــنغهاي” 

3044.90 نقطة.
كمــا أن األســهم األوروبيــة ارتفعــت نحو 
الجلســة،  تعامــالت  مســتهل  فــي   %  1
وخالل تلك الفترة زاد مؤشــر “ســتوكس 

600” بنحو 0.8 % إلى 388 نقطة.

دبي - مباشر

األسواق العالمية تستقبل الربع الثالث بمكاسب قوية

 

ــدة ــح ــت ــم ــات ال ــ ــ ــوالي ــ ــ ــيـــن وال ــيـــن الـــصـ ــة بـ ــاريـ ــجـ ــتـ ــة الـ ــدنـ ــالـــهـ ــاال بـ ــفـ ــتـ احـ

الشيخ خليفة بن إبراهيم

 الشيخ محمد بن خليفة 

 تولي حكومة البحرين اهتماما خاصا بالقطاع العقاري، ولها خطط استراتيجية لتطوير 
القطــاع وحمايتــه. لتنفيــذ الخطــط، تم اصدار قانون تســوية مشــاريع التطويــر العقارية 
المتعثــرة، ومرســوم تشــكيل لجنــة التســوية، وقــرار وزيــر العــدل بنظــام عمــل اللجنــة 
واجراءاتهــا. اصــدار القوانيــن والقــرارات هذا يعتبر دليال على اهتمــام الحكومة الموقرة 
لحماية الحقوق وفق تشريعات وآليات حديثة تعطي دفعة هائلة لقطاع العقار وتشجيع 

االستثمارات مع المساعدة في حل مشكلة اإلسكان.
السلطات التي منحها القانون للجنة القضائية، تؤكد الحرص على حسمها. ومن سلطات 
اللجنة، انتهاج الطرق الودية مع المطور شــريطة التزامه وجديته وحســن نيته، وأن يتم 
ذلــك خــالل فتــرة زمنية قصيرة، وإال فخيارات اللجنة محــددة منها تعيين مجلس إدارة 
جديــد إلدارة المشــروع، عــرض المشــروع علــى مســتثمر الســتكماله، دمــج المشــروع مع 
غيره. واذا لم تكن تلك اإلجراءات مناســبة مع مصالح المســتثمرين وخاصة المشــترين، 

يتم بيع المشروع في المزاد العلني وتوزيع حصيلته وفق أحكام القانون.
تتمتع اللجنة بسلطات عديدة منها على سبيل المثال ال الحصر، إخطار التسجيل العقاري 
بعــدم إثبــات أي تصــرف ناقل للملكية في المشــروع أو رهنها، اتخــاذ اإلجراءات الوقتية 
والتحفظيــة، عــدم حجــز المشــروع أو بيعــه إال مــن خــالل اللجنــة، تكون قــرارات اللجنة 
نهائيــة بمثابــة حكــم قضائي وال يجــوز الطعن إال أمام محكمة التمييــز، كل ما يدخل في 
اختصــاص اللجنــة ال يســمح بشــأنه دعاوى جديــدة أمــام المحاكم ويتم تعليــق الدعاوى 
المنظــورة أمــام المحاكم للمشــاريع المتعثر المحالة للجنة، إحالــة األمر للنيابة العامة عند 

وجود شبهة جنائية مع االستمرار في التسوية. 
تشــكل اللجنــة مــن ثالثــة قضــاة كبار مــن محكمة االســتئناف مــع اثنين مــن ذوي الخبرة 
العقاريــة والهندســية. ولقد اصدرت اللجنة قــرارات مهمة فيما عرض عليها، وتم تحقيق 

هدف حماية وتنمية ودعم القطاع العقاري البحريني.

تسوية المشاريع 
د. عبد القادر ورسمه العقارية المتعثرة

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com
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وقعت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، اتفاقية مع شركة بحرين ليمو، إحدى 
شــركات النقــل الرائــدة فــي المملكــة،  لتوفيــر المزيد مــن الراحة والرفاهيــة لمرتادي مطــار البحرين الدولي الذين يســتخدمون  

مواقف السيارات طويلة األمد من خالل تطوير خدمة الحافالت المتجولة.

 حيــث وقعهــا كل مــن الرئيــس التنفيذي 
يوســف  محمــد  البحريــن  مطــار  لشــركة 
لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس  البنفــاح 
بتوقيــع  المهيــزع  عــادل  ليمــو  بحريــن 
فــي حضــور  ســنوات   4 مدتهــا  اتفاقيــة 

ممثلين من الجانبين.
وبموجب هذه االتفاقية، ســتقوم شــركة 
بحريــن ليمو بتشــغيل الخدمة على مدار 
الســاعة بيــن مبنــى المســافرين وموقــف 
فنــدق  خلــف  والواقــع   )D( الســيارات 
الموفنبيــك وموقــف الســيارات اإلضافي 
مدعومــًة  قالــي  منطقــة  فــي  الواقــع 
بأســطول جديد مــن الحافات الصغيرة، 
ليصــل عدد الحافــات المتجولة  إلى 12 

حافلــة. كمــا تتميــز الموديــات الجديــدة 
بتصميم داخلي فســيح يتســع لعدد أكبر 
مســاحات  إلــى  باإلضافــة  الــركاب،  مــن 

مخصصة لألمتعة. 

البنفالح : االرتقاء بالتجربة 

الكلية لمرتادي المطار

وبهذه المناســبة صــرح البنفاح بأن أحد 
المطــار  تحديــث  برنامــج  أهــداف  أهــم 
الكليــة  بالتجربــة  االرتقــاء  فــي  يتمثــل 
األولــى  اللحظــة  منــذ  المطــار  لمرتــادي 
لوصولهم داخل منشــآته، مضيًفا أن هذه 
الحافات المتجولة الجديدة التي تتسع 

لخمسة وعشرين راكًبا تمثل نقلة نوعّية، 
إذ ستساهم في إضفاء أبعاد جديدة من 
الــركاب  رحلــة  علــى  والرفاهيــة  الراحــة 
ومبنــى  المطــار  ســيارات  مواقــف  بيــن 
 GPS المســافرين، كما تتمتع أيًضا بنظام
لتحديد المواقع وكاميرات مراقبة لمزيد 
من األمان، مؤكًدا أن كل من المســافرين 
مــدى  ســياحظون  المطــار  وموظفــي 
الخدمــة  مســتوى  فــي  الكبيــر  التحســن 
بمجرد استخدامهم الحافات الجديدة.

وأضــاف البنفــاح: “يأتــي حرصنــا علــى 
لمواقــف  األساســية  البنيــة  تطويــر 
السيارات وعملياتها داخل مطار البحرين 
الدولي فــي إطار أهدافنا االســتراتيجية 

األعمــال  علــى  الحفــاظ  إلــى  الراميــة 
ومســتويات  األداء  تحســين  ومواصلــة 
الخدمة، فضًا عن تطوير نموذج أعمالنا 

مع األطراف ذات العاقة”.
عــن  “نعــرب  المهيــزع  قــال  ومــن جانبــه 
ســعادتنا الكبيرة في أن تســتأنف  شــركة 

الحافــات  خدمــة  قــد  ليمــو  بحريــن 
المتجولــة داخــل مطار البحريــن الدولي، 
كمــا نتوجه بخالص الشــكر لشــركة مطار 
الفرصــة  هــذه  إتاحــة  علــى  البحريــن 
المميــزة لشــركتنا، مؤكــدا بــان الشــركة و 
طاقــم عملهــا ســيعملون جاهديــن علــى 

النقــل  خدمــات  أفضــل  توفيــر  ضمــان 
لجميــع  مرتــادي مطــار البحريــن مضيفــًا 
بــأن بحريــن ليمــو تمثــل إحــدى أضخــم 
شــركات خدمــات الحافــات والليموزين 
ديناميكيــة  وأكثرهــا  البحريــن  فــي 
وانتشــاًرا، إذ يتألف أســطولها من أحدث 
الموديات التي تشــتمل على العديد من 
مزايا األمان والســامة المتطورة لضمان  
اإللتزام التام بأعلى المعايير العالمية في 

هذا المجال”.
خدمــة  البحريــن  مطــار  شــركة  وتوفــر   
الحافات المتجولة مجاًنا لجميع الركاب 
 )D( الذين يســتخدمون موقف السيارات
وتعمــل  اإلضافــي  الســيارات  وموقــف 
ويقــع  دقيقــة.   15 كل  منتظمــة  بصفــة 
الموقــف اإلضافــي شــمال المــدرج داخل 
منشــآت المطار في شــارع قالي ويتسع 
لحوالــي 4000 ســيارة، كمــا يضــم أماكن 
للمســافرين،  الهــواء  مكيفــة  انتظــار 

باإلضافة إلى مرافق دعم أخرى.

المحّرق - شركة المطار

تطوير خدمة الحافالت المتجولة بـ“المطار”
ــف طــويــلــة األمـــد ــواقـ ــمـ ــي الـ ــدم ــخ ــت ــس اتــفــاقــيــة مـــع “لـــيـــمـــو” لــصــالــح م

أثناء توقيع االتفاقية

زادت طيــران الخليــج عــدد رحالتهــا المباشــرة إلــى دلهــي مــن رحلتيــن إلى 3 
رحــالت يوميــة، وذلك بــدًءا من 9 يوليو الجاري؛ وذلــك تلبية للطلب المتزايد 

من المسافرين على هذه الوجهة.

 تربط طيران الخليج عاقة قوية وقديمة 
مــع الهند منــذ بداية انطاق أولى رحاتها 
الجوية المباشــرة بين الهند والبحرين في 
العام 1960، حيث تســّير الناقلة 75 رحلة 
أســبوعية إلــى 8 وجهــات فــي الهنــد هــي: 
مومبــاي ودلهــي وتشــيناي وتريفانــدروم 
وكوشين وحيدر أباد وكاليكوت وبنغالور.

 وقــال الرئيــس التنفيذي لطيــران الخليج 
كريشــيمير كوتشــكو “إننــا في بحــٍث دائم 
عــن الطــرق التي نلّبي مــن خالها حاجات 
األمــر  وجهاتنــا؛  شــبكة  علــى  المســافرين 
الــذي نتج عنه تلبيــة الطلب المتزايد على 
رحاتنــا مــن وإلــى الهنــد. إن زيــادة عــدد 
رحــات طيــران الخليــج إلــى دلهــي يعني 

ربًطــا أفضــل إلــى إحــدى وجهــات الناقلــة 
الوطنيــة الثمان في الهند؛ حيث إن تعزيز 
جدولــة رحاتنــا إلــى دلهي يؤّمــن المرونة 
وساســة الســفر لمســافرينا األعــزاء مــن 
وإلــى شــبكة طيــران الخليــج مــن جميــع 

أنحاء العالم”.

المدنــي  الطيــران  شــئون  وكيــل  تــرأس 
رئيــس  واالتصــاالت  المواصــات  بــوزارة 
اللجنــة الوطنية لتســهيات النقل الجوي، 
الثانــي  االجتمــاع  الكعبــي،  ثامــر  محمــد 

للجنة.
 وأفــاد رئيس شــئون الطيــران المدني بأن 
اللجنــة ناقشــت العديــد مــن الموضوعــات 
ذات الصلــة بتســهيل حركــة النقــل الجوي 
المتميــزة  الخدمــات  علــى  والمحافظــة 
التي تقدم لشــركات الطيران والمسافرين 
حركــة  وانســيابية  الطائــرات  وأطقــم 

الشــحن الجــوي بالمطــار بمــا يتوافــق مــع 
المتطلبات الدولية ويؤصل مكانة المملكة 
كدولــة رائدة في مجــال الطيران المدني ، 
واالطــاع على األحكام الجديدة الصادرة 

عن االيكاو فيما يخص التسهيات، فضاً 
عــن تســهيل إجراءات التعامــل مع حاالت 
الرحــات  تأخيــر  عــن  الناجمــة  الطــوارئ 
الجوية أو تحويل مسارها ألسباب قاهرة. 

مناقشة تسهيالت النقل الجوي“طيران الخليج” تزيد رحالتها لدلهي

أعلن بنك اإلثمار، أمس التزامه التام بتطبيق 
فــي  المفتوحــة  الصيرفــة  خدمــات  معاييــر 
ذات  األطــراف  جميــع  ولمشــاركة  البحريــن. 
العاقــة في هذه المبــادرة المبتكرة، فإنه من 
المهــم لشــركات األعمــال التعاون مــع البنوك. 
ونظرا للحاجة إلى العمل مع شركات األعمال 
وتوفيــر فرص للتعاون والعمل معا، فإن بنك 
اإلثمــار يدعــو شــركات التكنولوجيــا الماليــة 
المحليــة  والشــركات  المعتمــدة  “الفنتــك” 
الناشــئة، وغيرهــا من الشــركات المهتمة بهذا 

المجال للمشاركة في هذه المبادرة.   
وجــاء هــذا اإلعــان بعــد تطبيــق توجيهــات 
مصرف البحريــن المركزي، المنظم للخدمات 

والتــي  البحريــن،  فــي  والماليــة  المصرفيــة 
تتطلب من جميع البنوك االلتزام بالمتطلبات 
التنظيميــة للصيرفــة المفتوحــة الصادرة عن 

المصرف المركزي بحلول 30 يونيو.  
إن بنــك اإلثمــار، وهــو عضــو مؤســس لمركــز 
خليــج البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة، لطالما 
التكنولوجيــا  تطبيــق  فــي  رائــدا  دورا  لعــب 
الجديــدة؛ مــن أجــل المســاعدة علــى تطويــر 
منتجاتــه وخدماته كجزء من إســتراتيجيته 

التي تركز على خدمة العماء.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلثمــار أحمد 
عبدالرحيــم “إن خدمــات الصيرفة المفتوحة 
ستحدث ثورة في القطاع المصرفي الحالي، 
التنظيميــة  المتطلبــات  تطبيــق  إن  حيــث 

لبنــك البحريــن المركــزي الخاصــة بالصيرفــة 
التنفيــذ  حيــز  أصبحــت  والتــي  المفتوحــة، 
فــي 30 يونيــو، ســيفتح البــاب لعالــم مميــز 
مــن الفــرص بالنســبة للبنوك وكذلك شــركات 
التكنولوجيــا الماليــة وغيرهــا مــن الشــركات 

التي لم تكن لها عاقة بالقطاع المصرفي”. 

 تبادل بيانات العمالء                      

بين مختلف المؤسسات

المفتوحــة  الصيرفــة  خدمــات  وتســمح 
للعمــاء تبــادل بياناتهم الماليــة بين مختلف 
المقابــل،  وفــي  واألنظمــة.  المؤسســات 
قطــاع  أمــام  البــاب  الخدمــة  هــذه  ســتفتح 
نمــو  لفــرص  والماليــة  المصرفيــة  الخدمــات 

جديــدة وســتخلق أيضــا منتجــات وخدمات 
مصرفيــة جديــدة ومميزة للعمــاء.  وأضاف 
عبدالرحيــم: “إن الصيرفــة المفتوحــة تعتمــد 
فــي األســاس على التعــاون، مــع تطبيق هذه 
 30 فــي  البحريــن  مســتوى  علــى  المبــادرة 
يونيــو، فإننــا ســنتمكن مــن العمل معــا بطرق 
لــم نفكــر فيهــا مــن قبــل. ولتحقيــق أفضــل 
النتائــج الممكنــة فــي المرحلــة المقبلــة، فقــد 
شــركات  مــن  العديــد  مــع  بالتواصــل  بدأنــا 
التكنولوجيــا الماليــة، وغيرهــا مــن الشــركات 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  مــن  المرخصــة 
لمعرفة أفضل طريقة لخدمة عمائنا وجميع 
األفــراد الذيــن يتعاملــون مــع المصــارف فــي 
البحريــن عمومــا”.  وتابــع “كبنــك رائــد يركــز 

علــى خدمــة العمــاء، فإننــا نواصــل التزامنــا 
نهتــم  ونحــن  وخدماتنــا.  منتجاتنــا  بتعزيــز 
باالســتماع جيــدا آلراء عمائنــا ونعمــل بجــد 

لتلبية وتجاوز توقعاتهم”. 

تعزيز مكانة البحرين

واســتطرد عبدالرحيــم بالقــول “نحــن نلتــزم 
أيضــا بالمســاعدة فــي تعزيــز مــكان البحرين 
البــارزة كمركــز رئيــس للخدمــات المصرفيــة 
والماليــة فــي المنطقــة. ولذلــك، فإنــه يســرنا 
الخدمــات  مبــادرة  دعــم  فــي  المشــاركة 
البحريــن  لمصــرف  المفتوحــة  المصرفيــة 
المركــزي”.  يذكــر أن بنــك اإلثمــار قــد أعلــن 
فــي وقت ســابق من العام الجــاري عن نجاح 

تدشــين أول شــبكة صراف آلي بنظــام الدفع 
بالبصمــة في المنطقة. وقد جاء هذا اإلعان 
بعــد قيام بنك اإلثمــار بتحديث جميع أجهزة 
جهــازا   43 عددهــم  البالــغ  اآللــي  الصــراف 
بقــارئ بصمــة مطــور بعــد اســتكمال المرحلة 
التجريبيــة لهــذه الخاصيــة الجديــدة اآلمنــة 

واألولى من نوعها.

المنامة - بنك اإلثمار

“اإلثمار” يدعو للشراكة في “الصيرفة المفتوحة”

المنامة - المواصالت واالتصاالتالمحرق - طيران الخليج

اجتماع اللجنة الوطنية للنقل الجوي

السنابس - الغرفة

ذكــرت مصــدر مطلــع أن مصنــع الشــركة العربية للســكر الذي تعرض لإلفالس قبل أعــوام، ال يزال معروضا للبيــع وذلك منذ العام 
الماضي، وذلك بعد أن تم عرضه في مزاد علني بإشراف المحكمة دون أن يتلقى اهتماما يذكر.

وأبلــغ المصــدر “البــاد” أن المحكمــة حــددت 
نحــو 40 مليــون دينــار كســعر للمصنــع وذلــك 
وفــق تقديــرات استشــارية قدمــت للمحكمــة، 
إذ اقترضــت الشــركة عشــرات الماييــن مــن 
الــدوالرات مــن بنوك محلية كمــا عليها حقوق 

عمالية ومتأخرات مالية لجهات حكومية.
ولم يحدد أي تاريخ لمزاد ثان لعرض المصنع، 
مــع احتمــال تخفيــض الســعر نحــو %10 فــي 
حــال تــم عرضه مجددًا، ولكن ذلك ال يتم في 
الغالــب دون حصــول رغبــة مــن المســتثمرين 
فــي الدخــول في المشــروع وإباغ الســلطات 

القضائية بذلك.
وأشــار إلــى أن الماك إلى جانــب البنك الدائن 
للمشــروع يحاولــون البحــث عــن مســتثمرين 
لاســتحواذ علــى المشــروع وإعادتــه للحيــاة 
مجــددًا كأحــد أهــم مشــروعات األغذيــة فــي 
البــاد والــذي كان مــن المفتــرض أن يشــكل 

مصدرًا للسكر لألسواق المحلية واإلقليمية.
ومصنع الشركة العربية للسكر بدأ اإلنتاج في 
العــام 2014 علــى مســاحة 95 ألــف متــر مربع 
وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو 600 ألف طن من 
السكر األبيض سنويًا. وقبل تشغيله، ارتفعت 

كلفة المشروع عما هو متوقع، بحسب ما ورد 
في تقرير نقل عن مسؤول بالشركة، إلى نحو 
160 مليــون دوالر، كمــا أدى تأخــر الحصــول 
على القروض المصرفية،  إلى استنزاف رأس 

المال األساسي.

اجتمــع الرئيــس التنفيــذي لغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن شــاكر الشــتر مع الســفيرة الكينيــة جاكلين يونجا، مدير شــؤون الشــرق 
األوسط بوزارة الخارجية والوفد االقتصادي الكيني المرافق لها، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للغرفة عبدهللا السادة، وعدد من 

أعضاء الجهاز اإلداري بالغرفة.

بيــن  العاقــات  مجمــل  االجتمــاع  وبحــث 
الكفيلــة  والســبل  الصديقيــن،  البلديــن 
لتطويرهــا وصوال إلى آفاٍق جديدة وواعدة، 
بالرغبــة  تفاؤلــه  الغرفــة  جانــب  أبــدى  كمــا 
المتبادلــة؛ مــن أجــل توســيع نطــاق التبــادل 
التجاري، والذي وصل حتى العام 2018 إلى 
أكثــر 14 مليــون دوالر، بمــا يحقــق تطلعــات 
والتعــاون  الصديقيــن،  والشــعبين  البلديــن 
المشــترك في مجــاالت الطاقة والتكنولوجيا 
والبتروكيماويــات  والســياحة  والمصــارف 
الــدور  علــى  مثنًيــا  الصغيــرة،  والصناعــات 
البحريــن  بمملكــة  الكينيــة  للجاليــة  الفاعــل 
ومســاهماتها اإليجابيــة فــي عمليــة التنميــة 

الشاملة. 
وتــم خــال االجتمــاع تقديم عــروض مرئية 
مــن كا الجانبين البحريني والكيني تناولت 

فرص ومجاالت التعاون االســتثماري، حيث 
تم إلى التطرق إلى مزايا البيئة االستثمارية 
فــي البحريــن؛ كونهــا مركــًزا إقليمًيــا للمــال 
وريــادة األعمــال، والبوابــة الرئيســة للتجارة 
إلــى المنطقــة، إلــى جانــب فــرص ومجــاالت 

التعــاون المتاحــة فــي كينيــا ومــا تتميــز بــه 
القــارة  قلــب  فــي  إســتراتيجي  موقــع  مــن 
خصبــة  زراعيــة  بيئــة  وبكونهــا  اإلفريقيــة، 
إلــى جانب توافر الطاقات البشــرية والعمالة 

المؤهلة في المجاالت كافة.

اللقاء مع الوفد الكينيصورة ارشيفية لمصنع العربية للسكر

البلدين40 مليون دينار ســعر المصنع وفق تقديرات استشــارية بــيــن  ــتــجــاري  ال ــادل  ــتــب ال دوالر  مــلــيــون   14

“الغرفة” تبحث التعاون  مع كينيا“العربية للسكر” معروض للبيع منذ عام وال مشتٍر

علي الفردان

ــور مـــطـ ــة  ــمـ ــصـ بـ بـــــقـــــارئ  آلــــيــــا  جـــــهـــــازا   43 ــث  ــ ــدي ــ ــح ــ ت

أحمد عبدالرحيم
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 للمزيد من
العقارات

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

 BD 18  BD 416,566

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 23  BD 79,297RA

 BD 30  BD 117,801RB

 BD 25  BD 103,899RA

 BD 17.5  BD 50,983RA

 BD 20  BD 215,452RB

 BD 20  BD 198,057RA

 BD 21  BD 145,414RG

 BD 26.1  BD 122,986RA

 BD 35  BD 287,867B4

 BD 32  BD 381,407BC

المنطقةالتصنيف

سـار

باربار

بوقوة

كرانـة

الهملة

الحجـر

الدراز

باربار

الحجـر

سـرايا2

القدم

L003823

L004841

L004851

L004883

L003824

L004873

L004860

L004876

L004882

L004857

L004886

Ref No. 

1,935 2m

320.3 2m

364.8 2m

386.12m

270.5 2m

1,000.8 2m

920 2m

643.3 2m

437.6 2m

764.1 2m

1,107.3 2m

 BD 24 BD 96,720RA

 BD 27 BD 98,086RA

 BD 24 BD 140,018RA

 BD 22 BD 94,723RA

 BD 17 BD 59,782RA

 BD 18 BD 535,627B4

 BD 20.5 BD 81,865RB

 BD 22 BD 700,714RG

 BD 19  BD 541,967RA

 BD 25 BD 90,417RA

 BD 20 BD 384,942RG

القرية

المرخ

بوقوة

كرانـة

الهملة

بوقوة

البديع

الجنبية

جدحفص

القرية

القرية

L004898

L004908

L004915

L004913

L004911

L003809

L003804

L003803

L003775

L003767

L003765

374.4 2m

337.5 2m

542 2m

400 2m

326.7 2m

2,764.5 2m

371 2m

2,959 2m

2,650 2m

336 2m

1,788.1 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

أراضي
الشمالية

Northern Governorate
المحافظة الشمالية

المحافظة الشمالية 
Northern Governorate

36600656
عباس علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

Call.

 

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد عبدالرس���ول منص���ور عبدالرض���ا البص���ري المالك ل���� كراج الماس���ة الفضية 
للس���يارات )مؤسسة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 80135، طالبا تحويل 
المؤسس���ة الفردي���ة إلى ش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة برأس���مال وق���دره 1000، 

لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
SAJID IBRAHIM TAMBE 1

DANEESH TAWOOD TAJUDDIN PARKAR .2

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
مال���ك ش���ركة عب���دهللا عبدالق���ادر للعق���ارات ش.ش.و لمالكه���ا عب���دهللا عبدالقادر 
والمس���جلة بموجب القيد رقم 116388، طالبا تحويل الش���كل القانوني للش���ركة 
المذك���ورة  إل���ى ش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة برأس���مال وق���دره 5٫000.00 د.ب 

)خمسة آالف دينار بحريني(: بين كل من:
ABDULLAH ABDUL KADIR 1

RABIUL HOQUE SURUZ MIAH .2
ALI MOHAMED ALI ABDULHUSAIN ALI EID .3

FAYSAL AHMED ABDUL KARIM .4
BILLAL ABULKASHEM ABULKASHEM .5

TOFAZZAL TABARAK BHUIYAN .6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )66665( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 80135

 تاريخ: 30/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )87609( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 116388

 تاريخ: 30/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 -86337( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نورية عبدهللا احمد عبدالحسين

االسم التجاري الحالي: مقاوالت العمالق الذهبي
االسم التجاري المطلوب: دلع ذقنك للحالقة الرجالية

قيد رقم: 121711-2

 

 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )88088( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة بي آند وي 
كرياتيف ميديا لإلعالنات ذ.م.م

القيد: 102106

 تاريخ: 30/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ترتيب لتنظيم 
المؤتمرات والمناسبات والدعاية واإلعالن

القيد: 78008

 تاريخ: 24/6/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصح���اب  ش���ركة بي آن���د وي كرياتيف ميدي���ا لإلعالنات ذ.م.م، المس���جلة 

بموجب القيد رقم 102106، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة بي آند وي 

كرياتيف ميديا لإلعالنات ذ.م.م الى العربية فوغ لإلعالنات ذ.م.م

 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
السادة اصحاب pact law firm نيابة عن السادة شركة ترتيب لتنظيم المؤتمرات 
والمناس���بات والدعاي���ة واإلع���الن، المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 78008، طالبين 
تغيير االس���م التجاري من ش���ركة ترتيب لتنظيم المؤتمرات والمناسبات والدعاية 

واإلعالن الى تريتب للفعاليات والتسويق ذ.م.م
 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )68309( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سدين التعليمية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 

/  جاسم حسن يوسف عبدالعال باعتباره المصفي القانوني لشركة سدين التعليمية 

ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة بموجب القيد رقم 95335، طالبا 

إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 

وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقان���ون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
اعالن بحل وتصفية شركة

الشركة الحديثة للف الموتورات ذ.م.م
سجل تجاري رقم 84240

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
اعالن بحل وتصفية شركة

الشركة جي إم جي انتربرايز للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-79856

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في الش���ركة الحديث���ة للف الموت���ورات ذ.م.م  المس���جلة 
بموج���ب القي���د رق���م 84240، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيين ش���ركة س���يدني 

لالستشارات ووالتطوير ذ.م.م مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: شركة سيدني لالستشارات ووالتطوير ذ.م.م

رقم الموبايل: 36655223 )973+(
.isa@sydneyme.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الش���ركاء في الش���ركة جي إم جي انتربرايز للتجارة ذ.م.م المسجلة 
بموج���ب القي���د رق���م 79856-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/ جواد 

محمود محمد جواد محمد حسين مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: جواد محمود محمد جواد محمد حسين

رقم الموبايل: 36111137 )973+(
.abdulla@coralland.net :البريد االلكتروني

)CR2019 - 87664( إعالن رقم
تنازل اوبيع - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن ادن���اه: علي يوس���ف حس���ن الج���وري  بطلب تحوي���ل المحل 

التجاري التالي: إلى السيد/  محمد عالء الدين السيد علي موسى 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

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

رقم القيد
25686-7

االسم التجاري
معهد المورد التعليمي

 تاريخ: 30/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري تاريخ: 23/6/2019
)CR2019 - 86547( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ارشاد حسين اقتدار حسين

االسم التجاري الحالي: اتيلية وخياطة النيا
االسم التجاري المطلوب: عناية لألزياء والخياطة

قيد رقم: 80775-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 
إعالن رقم )CR2019 - 87565( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة 
مصنع مسبك  لصنع منتجات المعادن

القيد: 94364

 تاريخ: 30/6/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصحاب ش���ركة مصنع مس���بك لصنع منتجات المعادن، المس���جلة بموجب 

القيد رقم 94364، طالبين تغيير االس���م التجاري من مصنع مسبك لصنع منتجات 

المعادن الى مسبك للتجارة ذ.م.م

 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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international
@albiladpress.com

التحالف يسقط 
طائرة مسيرة حوثية

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، أمس اإلثنين، طائرة مسيرة حوثية 

أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية. 
وبحسب وكالة األنباء السعودية “واس”، 

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف 
دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي 

المالكي، أن قوات التحالف تمكنت في صباح 
أمس، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون 
طيار )مسّيرة( أطلقتها الميليشيات الحوثية 

المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، 
وتم تدميرها باألجواء اليمنية. وأوضح العقيد 
المالكي أن “األداة اإلجرامية اإلرهابية الحوثية 

مستمرة في إطالق الطائرات من دون طيار 
لتنفيذ األعمال العدائية واإلرهابية باستهداف 

المدنيين والمنشآت المدنية”.

مســتودعات أســلحة لحــزب اهلل وإيــران من ضمــن أهدافها

غارات إسرائيلية على سوريا توقع قتلى وجرحى

تســببت الضربات اإلســرائيلية على ســوريا فجر أمس اإلثنين بمقتل 15 شــخًصا، بينهم 6 مدنيين لم يعلم ما إذا كانوا قتلوا جراء القصف أو جراء الضغط الذي خّلفته االنفجارات، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق االنسان أمس. وقالت مصادر مطلعة، إن طائرات إسرائيلية حلقت في سماء البقاع اللبناني نفذت الهجوم الذي استهدف مستودعات أسلحة 

لحزب هللا في منطقة المزة والكسوة وجمراية، كما استهدف القصف اإلسرائيلي مواقع في ريف حمص.

وأحصى المرصد الســوري لحقوق االنســان 
مقتــل “9 مقاتليــن مــن المســلحين الموالين 
لقــوات النظام جــراء الضربات اإلســرائيلية 
حمــص  ريــف  وفــي  دمشــق  محيــط  فــي 
بينهــم  6 مدنييــن  إلــى  باإلضافــة  )وســط(، 
3 أطفــال قــرب منطقــة صحنايــا فــي ريــف 
دمشــق”. ولــم يتضــح، وفق المرصــد، ما إذا 
“القصــف  عــن  ناتًجــا  المدنييــن  مقتــل  كان 
أو  بقايــا صواريــخ  أم ســقوط  اإلســرائيلي 
بــه  تســببت  الــذي  الهائــل  الضغــط  بســبب 

االنفجارات”.
بمقتــل  الســوري  النظــام  إعــالم  أفــاد  فيمــا 
أربعــة مدنييــن في هجــوم إســرائيلي قرب 
دمشــق، مؤكدا أن دفاعاته الجوية أحبطت 
أطــراف  اســتهدفت  صاروخيــة  هجمــات 
وأنهــا  حمــص،  ومدينــة  دمشــق  العاصمــة 

أسقطت عددا منها.

وبحســب وكالة “سانا”، فإن دفاعات النظام 
الجويــة تصدت لصواريخ في ريف دمشــق 
وحمــص، مشــيرة إلــى أنهــا أســقطت عــدًدا 

منها.
وأفــاد مراســالن لوكالــة فرانــس بــرس عــن 
سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة، 
فيما قال المرصد الســوري لحقوق اإلنسان، 
حربيــة  بــوارج  مــن  أطلقــت  صواريــخ  إن 
دمشــق  محيــط  اســتهدفت  إســرائيلية 

وحمص.

ضربة للتحالف تقتل 6 قياديين 
من “القاعدة” في سوريا

أعلــن التحالــف الدولــي، بقيــادة واشــنطن، 
اســتهدافه، اجتماًعــا لقيادييــن فــي تنظيــم 
مرتبط بـ “القاعدة” شــمال غربي ســوريا، ما 
أسفر عن مقتل 8 عناصر، بينهم 6 قياديين.

وأفــادت القيــادة المركزيــة األميركيــة فــي 
بيــان، عــن شــن غــارة ضــد “قيــادة تنظيــم 
منشــأة  اســتهدفت  ســوريا  فــي  القاعــدة 
المحاذيــة  حلــب”  محافظــة  قــرب  تدريــب 
إلدلــب، مشــيًرا إلــى أن “العملية اســتهدفت 
ســوريا  فــي  القاعــدة  تنظيــم  مــن  عناصــر 
مســؤولين عن التخطيــط لهجمات خارجية 
وشــركاءنا،  أميركييــن  مواطنيــن  تهــدد 

ومدنيين أبرياء”.
وكان المرصــد الســوري قــد ذكــر، فــي وقت 
ســابق، مقتــل 8 عناصــر، بينهــم 6 قيادييــن 
مــن جنســيات عربيــة مختلفــة، فــي تنظيم 
“حراس الدين” المرتبط بـ “القاعدة”، بقصف 
حلــب  ريــف  فــي  اســتهدفهم  صاروخــي 

الغربي.
والقياديون الستة هم: تونسيان وجزائريان 

ومصري وسوري.

وينشــط تنظيم “حراس الديــن” في منطقة 
تحريــر  هيئــة  جانــب  إلــى  ويقاتــل  إدلــب، 
الشــام، التي تســيطر على الجــزء األكبر من 
محافظــة إدلــب ومناطــق محاذيــة لهــا فــي 

حماة وحلب والالذقية.
وتأســس “حراس الدين” فــي فبراير 2018، 
وهــو مرتبــط بتنظيــم القاعــدة، ويضم نحو 
1800 عنصــر فــي صفوفــه بينهم جنســيات 

غير سورية، وفق المرصد.

وأوردت القوات األميركية في بيانها  «
أن “شمال غربي سوريا ال يزال ُيشكل 

ملجًأ آمًنا ينشط فيه قياديون من 
تنظيم القاعدة في سوريا لتنسيق 

أنشطة إرهابية والتخطيط العتداءات 
في المنطقة وفي الغرب”. كما أكدت 
واشنطن عزمها مواصلة “استهداف 

)داعش( والقاعدة لمنع المجموعتين من 
استخدام سوريا كملجأ آمن لهما”.

عواصم ـ وكاالت

الرياض ـ واس

إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية سورية وتوقع قتلى وجرحى

دبي ـ العربية نتنواكشوط ـ أ ف ببروكسل ـ أ ف ب

شــدد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون على أنه ســيعرقل أي محاولة لتوســيع االتحاد 
األوروبــي حتــى يخضــع إلصالحــات عميقــة، رغــم التحذيــرات مــن أن تأخيــر محادثــات 

العضوية مع ألبانيا ومقدونيا قد يقوض االستقرار في منطقة البلقان المضطربة.

بعدمــا فشــل زعمــاء االتحــاد األوروبي أمس 
االثنيــن، فــي مــلء المناصــب العليــا لالتحــاد 
ماكــرون  وقــال  المقبلــة،  الخمســة  لألعــوام 
“ســأرفض أي نــوع مــن التوســع قبــل إجــراء 

إصالح عميق ألداء مؤسستنا”.
توصــي المفوضيــة األوروبيــة بدعــوة ألبانيــا 
المفاوضــات  بــدء  إلــى  الشــمالية  ومقدونيــا 
وتعتــزم دول االتحــاد األوروبــي اتخــاذ قرار 

بشأن مستقبلهما بحلول شهر أكتوبر.
الخارجيــة  السياســة  مســؤولة  وحــذرت 

فيديريــكا  األوروبــي  باالتحــاد 
موغيريني في مايو من أن أي فشل 
فــي بدء المحادثــات قريًبا “يمكن أن 

يقوض االستقرار ويثبط بشكل 
مــن  المزيــد  إجــراء  خطيــر 
القــادة  وعلــق  اإلصالحــات”. 

األوروبيون المجتمعون في بروكســل قمتهم 
فــي  القياديــة  المناصــب  لمــلء  المخصصــة 
االتحاد، وفق ما أعلن المتحدث باسم رئيس 
علــى  توســك،  دونالــد  األوروبــي،  المجلــس 
تويتــر. ولــم يعلــن رؤســاء دول وحكومــات 
االتحــاد األوروبــي المجتمعــون منذ بعد ظهر 
للمفوضيــة  المقبــل  الرئيــس  لتعييــن  األحــد 

األوروبية التوصل إلى تسوية حتى اآلن.

واستمرت المناقشات واالجتماعات  «
طوال الليل وصباح االثنين سعيًا 

للتوصل إلى اتفاق حول الرئيس المقبل 
للمفوضية األوروبية، يكون مفتاحًا 

للتعيينات المتبقية على رأس البرلمان 
والمجلس األوروبيين ووزارة 

الخارجية األوروبية ورئاسة 
البنك المركزي األوروبي.

أعلن المجلس الدستوري الموريتاني رسميا، أمس االثنين، فوز محمد ولد الغزواني 
في االنتخابات الرئاسية، بحصوله على نسبة 52 % من أصوات الناخبين.

فــي  الفائــز  المرشــح  أن  المجلــس  وبّيــن 
االنتخابات الرئاســية محمــد ولد الغزواني 
 2 للبــالد  رئيســا  رســميا  مهامــه  سيتســلم 
أغســطس المقبل، مضيفــا أنه رفض جميع 

الطعون التي قدمها مرشحو المعارضة.
ويتحــدر ولد الشــيخ الغزواني من الشــرق 
مقاطعــة  مــن  وبالتحديــد  الموريتانــي، 
بومديــد التابعــة لواليــة العصابــة، وينتمي 
صوفيــة  علميــة  ألســرة  الجديــد  الرئيــس 
الشــيخ  ولــد  موريتانيــا.  فــي  معروفــة 
الغزوانــي البالغ مــن العمر 63 عاما، متزوج 

وأب لخمســة أبنــاء، ويوصــف بالرجل 
عســكري  وهــو  والكتــوم،  الهــادئ 

يحظــى  ومثقــف  محتــرف 
المؤسســة  باحتــرام 
العســكرية، وبثقــة جل 
قادة الطبقة السياسية 

فــي موريتانيا. دخل ولد الشــيخ الغزواني 
نهايــة  الموريتانــي  الجيــش  صفــوف 
ســبعينات القــرن الماضــي، وتابــع تكوينــه 
كطالــب ضابــط فــي المغــرب، ثــم حاصــل 
علــى شــهادة البكالوريــا وشــهادة جامعيــة 
فــي الدراســات القانونيــة، وماجســتير في 
العلوم اإلدارية والعسكرية، وعدة شهادات 

ودورات تدريبية في مجال الحروب.

وفي العام 1987 كان مرافقا  «
عسكريا للرئيس األسبق معاوية 

ولد سيد أحمد الطايع، قبل أن 
يطاح في انقالب عسكري العام 

2005، لعب فيه ولد الشيخ 
الغزواني دورا محوريا لكنه آثر 
البقاء في الظل أمام بروز 

اسم صديقه محمد 
ولد عبدالعزيز.

انتقد رئيس وزراء تركيا السابق والحليف المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، 
حــزب “العدالــة والتنميــة” الحاكم بشــدة بعد هزيمــة انتخابية مدوية في إســطنبول 
األسبوع الماضي، والتي ينظر إليها باعتبارها نذير شؤم ألردوغان على نطاق واسع.

وخســر حزب “العدالة والتنمية” األســبوع 
الماضــي منصــب العمــدة في أكبــر مدينة 
الرئيســي  المعارضــة  أمــام حــزب  تركيــة 

للمرة األولى منذ 25 عامًا بفارق كبير.
وســبق أن قــام أحمــد داود أوغلــو، الــذي 
شــغل منصــب رئيس الــوزراء بيــن عامي 
مــع  خــالف  وقــوع  قبــل  و2016   2014
أردوغــان، بانتقــاد سياســات الرئيــس من 
قبــل. لكــن تأتــي آخــر تصريحــات لــداود 

أوغلــو فــي الوقــت الــذي يخطــط فيه 
علي باباجــان، نائب رئيس الوزراء 
عبــد  الســابق  والرئيــس  الســابق، 
هللا غــول، وكالهمــا مــن األعضــاء 

المؤسسين لحزب “العدالة 
لتشــكيل  والتنميــة”، 

جديــد  منافــس  حــزب 

هــذا العــام. وقال داود أوغلو في مناســبة 
)معمــورة  إالزغ  مقاطعــة  فــي  أقيمــت 
العزيــز(: أنــه يجــب علــى مــن تســببوا في 

“تراجع” مبادئ الحزب “دفع الثمن”.

وأوضح داود أوغلو: “إذا تلقينا  «
هزيمة في االنتخابات بإسطنبول 

بفارق 800,000 صوت، بعدما كان 
الفارق في المرة األولى هو 13,000 

صوت، فإن المسؤول في هذه 
الحالة ليس هو رئيس الوزراء، الذي 

حقق أغلبية برلمانية واضحة 
)في انتخابات العام الماضي(، 

وإنما هم أولئك الذين تسببوا في 
حدوث تراجع خطير في 

الخطاب والتحركات 
والقيم والسياسات”.

داود أوغلو يوجه انتقادا الذعا لحزب أردوغانرسميا.. ولد الشيخ الغزواني رئيسا لموريتانياماكرون يتعهد بعرقلة توسيع االتحاد األوروبي
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نينوى ـ دب أ

تونس ـ أف ب

“داعــش”  تنظيــم  مــن مســلحي   6 قتــل 
فــي  منفصلتيــن  بعمليتيــن  اإلرهابــي 

محافظة نينوى شمالي العراق.
وذكــرت خليــة اإلعــالم الحربــي التابعــة 
المشــتركة  العراقيــة  العمليــات  لقيــادة 
لمعلومــات  وفًقــا  “إنــه  االثنيــن  أمــس 
دقيقــة، تــم قتل 4 إرهابييــن من عناصر 
عيــن  منطقــة  فــي  نفــق  داخــل  داعــش 
الموصــل  مدينــة  جنــوب  الجحــش 

بضربــة جويــة لطيران التحالــف الدولي 
بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى”.

قــوة  أن  للخليــة  منفصــل  بيــان  وأفــاد 
مشــتركة ضمــن قيــادة عمليــات نينــوى 
تمكنــت من قتل إرهابيين اثنين وضبط 
عجلــة كانــا يســتقالنها، كما عثــرت على 
حزام ناســف وبندقية، فضالً عن دراجة 
ناريــة، خــالل عمليــة أمنيــة نفذتهــا فــي 

قرية أم هرام غرب مدينة الموصل.

فــي  األميركيــة  الســفارة  أعلنــت 
أمــس  أبوابهــا،  إغــالق  عــن  تونــس، 
االثنين، نتيجة ما قالت إنها مخاوف 

أمنية.
فــي  األميركيــة  الســفارة  وقالــت 
تغريدة على حسابها الرسمي بموقع 
“تويتــر” إنــه ســيتم “إغالق الســفارة 
أمــام الجمهور يــوم االثنين 1 يوليو، 
باســتثناء خدمــات الطــوارئ، وذلــك 
لمخاوف أمنية”. ولم توضح السفارة 

طبيعة تلك المخاوف األمنية.
مــن  أيــام  بعــد  القــرار  هــذا  ويأتــي 
انتحارييــن ضربــا وســط  هجوميــن 
قتــل  تونــس،  التونســية،  العاصمــة 
خاللهما رجل أمن وأصيب 5 آخرون. 
اإلرهابــي،  داعــش”  تنظيــم”  وتبنــى 
الخميــس، هذين الهجوميــن، اللذين 
ُأثــارا خشــية كبيــرة في البالد بشــأن 
أن  الســيما  الســياحي،  الموســم 

الهجومين وقعا، في بداية الصيف.

مقتل 6 “دواعش” بعمليتين شمالي العراق

مخاوف أمنية تغلق السفارة األميركية بتونس

الخرطوم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

قــال رئيــس حــزب األمــة الســوداني، الصادق المهدي، إن علــى البالد تجنب التوترات مــع قوات الدعم الســريع والجيش بأي ثمن، 
محذرًا من مخاطر كثيرة واضطرابات. ودعا المهدي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، قائد قوات الدعم السريع إلى دمج هذه 

القوات في الجيش لتعزيز الوحدة في صفوف القوات المسلحة.

“رويتــرز”:  وكالــة  مــع  مقابلــة  فــي  وقــال 
“نعتقــد أن عليــه )حميدتــي( أن يقبل اآلن 
ضــرورة تحقيق ذلك )االندماج بين قوات 
الدعم الســريع والجيش(. وستصبح قوته 

جزءا ال يتجزأ من قوة دفاع وطنية”.
وفي سياق متصل، اعتبر المهدي أن على 
حميدتــي إذا كان يريــد أن يصبــح رئيســا 
للسودان االنضمام لحزب سياسي كمدني 
أو تشــكيل حــزب.  الى ذلــك، أعلنت لجنة 
أطبــاء الســودان المركزيــة العثــور علــى 3 
جثــث فــي أم درمــان المجــاورة للعاصمــة 
احتجاجــات  أعقــاب  فــي  الخرطــوم 
األحــد لمطالبــة الجيــش بتســليم الســلطة 
للمدنييــن. وفــي وقت ســابق، قالت وزارة 
الصحــة الســودانية، إنــه تــم العثــور علــى 

7 قتلــى، باإلضافــة إلــى إصابــة أكثــر 180 
شــخصا خــالل التظاهــرات، دون إعطــاء 
تفاصيل عن ظروف مقتلهم أو إصاباتهم.

وشــهدت عدد من المدن السودانية األحد 

قــوى  إليهــا  دعــت  حاشــدة،  مظاهــرات 
إعــالن الحريــة والتغييــر، وأطلقــت عليها 
اســم “مليونية مواكب الشــهداء وتحقيق 

السلطة المدنية”.

قــال المتحــدث باســم البرلمــان الليبــي عبــدهللا بلحيق، أمس اإلثنيــن، إن التنظيمــات اإلرهابية في طرابلس هي مــن قتلت جرحى 
الجيش الوطني في مدينة غريان، مشيرا إلى أن تركيا ترعى هذه التنظيمات. وكانت مليشيات طرابلس، المدعومة من حكومة 
السراج، ارتكبت قبل أيام مجزرة بعدما اقتحمت أحد مستشفيات غريان، جنوب العاصمة، وقتلت جرحى جنود الجيش الوطني 

الليبي. وأوضح بلحيق، أن الجنود تمت تصفيتهم بطريقة بشعة من قبل المليشيات “إما بإصابتهم في الرأس أو دهسهم”.

وذكــر المتحــدث أن تركيــا أعلنــت الحرب ضد 
ليبيــا، مشــددا أن هــذا التصعيــد التركــي غيــر 

مقبول.
وتابــع “ال مصلحــة للشــعب التركــي فــي ليبيــا، 
المصلحة الوحيد عند أردوغان وحلم اإلخوان 

بالسيطرة على المنطقة العربية”.
وكان رئيــس مجلــس النــواب الليبــي، بصفتــه 
القائــد األعلى للقوات المســلحة، عقيلة صالح، 
العــام، ردا علــى  التعبئــة والنفيــر  أعلــن حالــة 
ليبيــا  علــى  بالعــدوان  التركيــة  التهديــدات 

ولمواجهة كافة التحديات القائمة.
تركيــا  الليبــي  الوطنــي  الجيــش  اتهــم  كمــا 
بالتدخــل مــرارا فــي الشــؤون الداخليــة للبالد، 

إلى درجة دعم الميليشيات في طرابلس.

وأفــادت وكالــة “رويترز”، بــأن الجيش الوطني 
الليبــي أعلــن نيتــه تنفيــذ غــارات مكثفــة علــى 

مواقع الميليشيات في العاصمة طرابلس.

طرابلــس  ســكان  الوطنــي  الجيــش  ودعــا 
إلــى االبتعــاد عــن مواقــع تمركــز الميليشــيات 

المسلحة التي تسيطر على المدينة.

القوات السودانية منتشرة في مدينة أم درمان )أ ف ب( 

الجيش الليبي يواصل تقدمه نحو وسط طرابلس

السودان.. 7 قتلى وأكثر من 180 جريحا في احتجاجات األحد قوات حفتر تتوعد ميليشــيات طرابلــس بغارات مكثفة
الصادق المهدي يدعو لتوحيد القوات المسلحة برلمان ليبيا: تركيا أعلنت الحرب



بغداد ـ وكاالت

أصدر رئيس الوزراء العراقي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، 
أمس اإلثنين، أمرا خاصا بالحشــد الشــعبي. وأمر عبدالمهدي بإغالق جميع مقرات 
الفصائــل المســلحة داخل المــدن وخارجها، طالبًا من الفصائل المســلحة االندماج 

في القوات النظامية.

يتضمــن  الــذي  الديوانــي  األمــر  فــي  وجــاء 
10 نقــاط “ضــرورة إنهــاء المظاهــر المســلحة 
وارتباط الحشــد رســميا بالقائد العام للقوات 
المســلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت 
تســتعمل خــال فتــرة الحــرب علــى داعــش، 
واستبدالها بـــتسميات عســكرية )فرقة، لواء، 
فوج..إلــخ(”. وبموجــب المرســوم، فقــد منــع 
رئيــس الــوزراء العراقــي الفصائــل المســلحة 
التي تختار العمل السياسي من حمل الساح، 
للفصائــل  العســكرية  األجنحــة  أمــر  وكذلــك 
بقطــع أي عاقة باألجنحة السياســية. ويلزم 

المرســوم جميــع الفصائــل المســلحة بتطبيق 
اللوائح الجديدة بحلول 31 يوليو الجاري. 

وكانت الواليات المتحدة قد سحبت  «
في مايو الماضي، الدبلوماسيين 

األميركيين غير األساسيين من 
العراق بسبب “تهديد وشيك على 

صلة مباشرة بإيران”، بحسب 
مسؤولين في الخارجية األميركية. 

وأوضح أحد هؤالء المسؤولين وقتها 
أن هذا التهديد “حقيقي”، الفتا 

إلى أن “ميليشيات عراقية بقيادة 
الحرس الثوري اإليراني” تقف وراءه.

بيونغ يانغ ـ أ ف ب

وصفــت كوريــا الشــمالية، أمــس اإلثنيــن، اللقــاء بيــن زعيمهــا كيــم جونــغ أون 
والرئيس األميركي دونالد ترامب في المنطقة المنزوعة السالح بين الكوريتين 

بأنه كان “تاريخيا” و”رائعا”.

وقالــت وكالــة األنبــاء المركزيــة الكوريــة 
علــى  توافقــا  الزعيميــن  إن  الشــمالية 
“استئناف الحوارات البناءة ودفعها قدما، 
مــن أجــل إحداث خرق في ما يتعلق بنزع 
الساح النووي من شبه الجزيرة الكورية”. 
التــي  “المصافحــة  أن  الوكالــة  واعتبــرت 
تبادلهــا زعيمــا الدولتيــن فــي بانمونغــوم” 
القريــة التــي تــم فيهــا توقيــع الهدنــة عام 

1953 هي “حدث تاريخي”.
كذلــك، أشــارت الوكالــة إلــى أن اللقــاء تــم 
بنــاء علــى اقتــراح ترامــب، الفتــة إلــى أن 
الزعيميــن ناقشــا “القضايــا ذات االهتمــام 

المشــترك التي كانت قــد أصبحت حواجز 
أمام حل المشكات”.

وأوضحت أن الزعيمين “اتفقا على البقاء 
على اتصال وثيق مستقبا”.

وذكرت وكالة األنباء الكورية  «
الشمالية أن كيم أشاد بـ”العالقات 

الشخصية الجيدة” التي تربطه 
بترامب. وشكل اللقاء المرتجل 
في المنطقة المنزوعة السالح 

والذي أعلن إثره ترامب استئناف 
المحادثات على المستوى العملي 

في غضون أسبوعين أو ثالثة 
خطوة ذات مغزى مهم.

هونغ كونغ ـ أ ف ب

اقتحــم متظاهــرون معارضــون للحكومــة الموالية لبكين في هونغ كونغ مســاء أمس 
اإلثنين، مقر البرلمان بعد أن كسروا األبواب الزجاجية كما أظهرت مشاهد تلفزيونية.

وبحســب صــور بثتها قنــاة “آي كايبل نيوز” 
اقتحم عشــرات المتظاهريــن الملثمين مقر 
البرلمــان الــذي كانــوا يحاولــون دخوله منذ 
ســاعات. وكانــت قــوات األمــن لجــأت إلــى 
داخل المبنى بعد أن اســتخدمت رشاشــات 

الفلفل إلبعاد المتظاهرين.
واســتولى متظاهــرون مناهضون للحكومة 
فــي هونــغ كونغ على طــرق رئيســية صباح 
مؤيــدة  حاشــدة  تظاهــرة  خــال  االثنيــن 
المدينــة  تســليم  ذكــرى  فــي  للديمقراطيــة 

للصين.
األســابيع  المحتجيــن خــال  عــدد  ووصــل 
مليــون  مــن  أكثــر  إلــى  الماضيــة  الثاثــة 

شــخص خرجــوا إلــى الشــوارع للتعبيــر عن 
غضبهــم مــن كاري الم الرئيســة التنفيذيــة 

لهونغ كونغ المدعومة من الصين.

ويخشى المعارضون من مشروع  «
قانون مثير للجدل يسمح بتسليم 

المشتبه بهم إلى الصين، الذي 
اضطرت الحكومة لتعليقه، من 

أن يكون تهديدا لحكم القانون 
في هونغ كونغ ويطالبون بإلغائه 

وبتنحي الم. ومن شأن مشروع 
القانون في حالة إقراره أن يسمح 
بإرسال أشخاص إلى البر الرئيس 

الصيني ليمثلوا أمام محاكم 
يسيطر عليها الحزب الشيوعي.

عبدالمهدي يأمر بغلق 
مقرات للحشد الشعبي

كوريا الشمالية: لقاء 
كيم وترامب كان “رائًعا”

متظاهرون يقتحمون مبنى 
البرلمان في هونغ كونغ

حمد بن جاسم يواصل صفقاته المثيرة للجدل في بريطانيا

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

ذكــرت صحيفــة “ذا تايمــز” أن رئيــس وزراء قطــر الســابق حمــد بن جاســم قــد عقد صفقــة مع رجل 
األعمال البريطاني البارز، ريتشارد كارينغ، حصل بموجبها األول على 25 % من أماك امبراطورية 
قطــب المطاعــم والماهــي العالمــي. وذكــرت الصحيفــة البريطانية أن بن جاســم ســيدفع نحو 200 
مليــون جنيــه إســترليني )أكثر من 250 مليون دوالر( ثمــن حصوله على ربع أماك كارينغ التي تقدر 

قيمتها السوقية بنحو 800 مليون إسترليني.
وكان بن جاسم قد أشرف على سلسلة من الصفقات المثيرة للجدل وملفتة للنظر في بريطانيا، بما 
فــي ذلــك خطــة إنقــاذ بنك باركليــز ومتاجر هارودز، فيما أشــارت تقارير أنه اســتثمر 40 مليار دوالر 

تقريًبا في العاصمة اللندنية خال فترة رئاسته لجهاز قطر لاستثمار.
ووفقــا لمصــادر إعاميــة فــإن إجمالي الرســوم الســرية، التي تعتبر رشــاوى مقنعة لحمد بن جاســم، 
بلغــت 322 مليــون جنيــه إســترليني، مقابل أن يســتغل مناصبه المتعددة في تلك الحقبة الســتثمار 
عــدة مليــارات مــن أمــوال صندوق قطر الســيادي في بنك باركليــز، وكذلك من شــركة قطر القابضة 
وشركة حمد بن جاسم الخاصة التي تحمل اسم “تشالنجر يونيفرسال ليميتد”، خال األزمة المالية 
فــي العــام 2008. ويخضــع حاليــا المديــر التنفيــذي الســابق للمؤسســات الماليــة األوروبيــة في بنك 
باركليــز، ريتشــارد بــوث مــع 3 من كبار مصرفيي البنك الســابقين، لمحاكمة باتهامــات منها االحتيال 

والكذب وتزييف محررات رسمية بسبب دفع هذه الرشاوى إلى حمد بن جاسم.

هونغ كونغبيونغ يانغبغداد

أعلن وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، أمس اإلثنين، أن إيران تجاوزت الحد المسموح به الحتياطاتها من اليورانيوم 
المخّصب بموجب االتفاق الدولي الموقع العام 2015 بشأن برنامجها النووي، وفق ما ذكرت وكالة األنباء الطالبية اإليرانية “إسنا”.

علــى  “بنــاء  لـ”إســنا”:  ظريــف  وقــال 
معلومــات بحوزتــي، تجــاوزت إيران حد 
منخفــض  اليورانيــوم  مــن  كلــغ”  الـــ300 

التخصيب.
وأضاف ظريف “أعلنا مســبقًا )عن تجاوز 
الحــد(”، موضحــًا أن اإلعانــات المســبقة 
إليــران بهــذا الصــدد تبيــن “بوضــوح مــا 

سنقوم به” الحقًا.
مــن  أن  “نعتبــر  اإليرانــي:  الوزيــر  وقــال 
حقنــا )القيــام بذلك(، في إطار )ما تســمح 
المشــتركة”،  الشــاملة  العمــل  خطــة  بــه( 
الدولــي  لاتفــاق  الرســمي  االســم  وهــو 
حــول البرنامج النــووي اإليراني الذي تم 

التوصل إليه في فيينا العام 2015.
وأكــد مصــدر دبلوماســي في فيينــا أيضًا 

تجــاوز حــد الـــ300 كلــغ. وقــال المصــدر 
الــذي رفــض الكشــف عــن هويتــه “حصل 
تحديــد  مــن  يتمكــن  لــم  لكــن  تجــاوز”، 
مســتواه. بدورها، أكــدت الوكالة الدولية 
الحــد  طهــران  تجــاوز  الذريــة  للطاقــة 
المســموح بــه لمخزونهــا مــن اليورانيــوم 

المخصب.
الــوزراء  رئيــس  اتهــم  جانبــه،  مــن 
اإلســرائيلي، بنيامين نتنياهو، الســلطات 
اإليرانيــة بالســعي للحصــول علــى قنبلــة 
نوويــة والكــذب مــن أجــل تحقيــق ذلــك، 
متعهــدا بــأال يســمح إليــران بامتــاك هذا 
الســاح. وقــال نتنياهــو: “أعلنــت إيــران 
أنهــا تخــرق التزامــا واضحــا تعهــدت بــه، 
اليورانيــوم  بتخصيــب  قامــت  عندمــا 

بكميــة تجــاوزت 300 كيلوغــرام. إيــران 
تمضي قدما بشــكل ملموس نحو تصنيع 
“عندمــا  وأضــاف:  النوويــة”.  األســلحة 
النــووي  األرشــيف  عــن  النقــاب  كشــفنا 
االتفاقيــة  أن  أثبتنــا  اإليرانــي،  الســري 
النوويــة التــي أبرمــت مــع إيــران بأكملهــا 
إيــران  مبنيــة علــى كذبــة كبيــرة. حتــى 
تعتــرف بذلك اآلن. وســيتم قريبا كشــف 
النقاب عن المزيد من األدلة التي ستثبت 

أن إيران كذبت طول الوقت”.
إن  أخــرى  مــرة  “أقــول  نتنياهــو:  وتابــع 
بتطويــر  إليــران  تســمح  لــن  إســرائيل 
اليــوم،  هــذا  وفــي  النوويــة.  األســلحة 
أقــول لجميــع الــدول األوروبيــة: التزموا 

بتعهداتكم”.

عواصم ـ وكاالت

إيران تتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المتفق عليه
ــة ــووي ــة ن ــح ــل ــا بـــإنـــتـــاج أس ــه ــح ل ــم ــس ــران تـــكـــذب ولــــن ن ــهـ ــو: طـ ــاه ــي ــن ــت ن

طهران ـ وكاالت

واشنطن ـ وكاالت

جنيف ـ رويترز

حــذر خبــراء فــي تقريــر أعــده معهــد دراســات الحــرب األميركــي، مــن أن تنظيــم 
“داعــش” لــم يهــزم بعــد، ويســتعد للعــودة مجــددا وعلــى نحــو أشــد خطــورة رغــم 

خسارته معظم األراضي التي كان سيطر عليها في سوريا والعراق.

وال يزال “داعش” يحتفظ بشبكة تمويل 
عالميــة تدعم عودته مجددًا، خاصة مع 
قــدرة عناصــر التنظيــم على إعــادة بناء 
قدراتــه اإلعاميــة وإمــداده باألســلحة 
اإلرهابييــن  مــن  عــدد  لتجهيــز  والعتــاد 

الجدد، وفق التقرير.
كمــا بدأ داعش، بحســب التقرير، بإعادة 
العــام  أواخــر  الرئيســية  قدراتــه  بنــاء 
موجــات  إلــى  ســيفضي  مــا  الماضــي، 
فــي  اإلرهابيــة  العمليــات  مــن  جديــدة 
أن  التقريــر  وأكــد  والعالــم.  أوروبــا 
الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامب، كان 
التنظيــم  علــى  القضــاء  بإعــان  أخطــأ 
وســحب القوات األميركية من األراضي 

السورية.
أن  إلــى  التحذيــرات  أشــارت  كذلــك 
ألــف   30 نحــو  يقــود  يــزال  ال  “داعــش” 
مســلح في العراق وسوريا، أي ما يكفي 
للسيطرة على الفلوجة والموصل ومدن 

أخــرى فــي العــراق، إضافــة إلــى معظــم 
شرق سوريا، في 3 سنوات فقط.

وطالــب التقرير الواليات المتحدة بأخذ 
واالســتعداد  األمنيــة  االحتياطــات  كل 
لهــذه العــودة، موضحــًا أن التباطــؤ فــي 
مــن  الكثيــر  أعطــى  “داعــش”  مكافحــة 
الوقــت للمجموعــة للتخطيــط واإلعداد 

للمرحلة التالية من الحرب.

تقرير أميركي يحذر من عودة أشد خطورة لـ ”داعش”

أمــس  لألنبــاء  مهــر  وكالــة  نقلــت 
اإلثنيــن عن نائب إيراني بارز قوله 
نصــف  فــي  ســُتدمر  إســرائيل  إن 
ســاعة إذا شنت الواليات المتحدة 

هجوما على إيران.
أســابيع  منــذ  مســتمر  توتــر  وبلــغ 
بتراجــع  الماضــي  الشــهر  ذروتــه 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب 
فــي اللحظــة األخيــرة عــن توجيــه 
أن  بعــد  إليــران  عســكرية  ضربــة 
أســقطت طهــران طائــرة أميركيــة 

مسيرة.
ونســبت الوكالــة إلــى مجتبــى ذو 
النــور رئيــس لجنــة األمــن القومي 
والسياســة الخارجيــة في البرلمان 
اإليرانــي قولــه أمــس ”إذا هاجمتنا 
عمــر  فــي  يتبقــى  فلــن  أميــركا 
إسرائيل سوى نصف ساعة فقط“.

نائب إيراني: 
إسرائيل سُتدمر 
في نصف ساعة

قــال وزيــر الخارجيــة اإليراني، محمد جواد ظريــف، أمس اإلثنين، إن بالده لن 
تخضــع أبــدا للضغــوط األميركية، وإن على واشــنطن إبداء االحتــرام لطهران 
إذا أرادت إجــراء محادثــات معهــا. لكــن ظريــف، وفــي كلمــة نقلهــا التلفزيــون 
الرسمي في بث مباشر، اعترف بما جناه نظام بالده من االتفاق النووي الموقع 
عــام 2015 بيــن طهــران والقــوى العالمية، وقال إن االتفــاق أطلق يد إيران في 

المنطقة.

وقــال ظريــف: “عــرف األميركيــون أن 
االتفــاق النــووي حــرر يــدي إيــران مــن 
األغــال ومكنهــا مــن التقــدم وتكثيــف 

وجودها في المنطقة”.
إلــى  الشــأن، أشــار ظريــف  وفــي هــذا 
النشــاط اإليرانــي فــي العراق وســوريا 
ولبنان واليمن، وقال: “ترسيخ الوجود 
اإليراني يقابله عزلة أميركية يومًا بعد 

يوم”، وفق قوله.
وتطــرق أيضــًا إلــى مــا وصفــه بـ”فشــل 
محــاوالت واشــنطن” إلدانة إيــران في 
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة 

والتوجه الصيني والروسي لاستغناء 
عن الدوالر األميركي في معاماتها مع 

إيران.
بيــن  بشــدة  التوتــرات  وتصاعــدت 
طهران وواشــنطن في األسابيع القليلة 
انســحاب  علــى  عــام  بعــد  الماضيــة، 
واشــنطن مــن االتفــاق النــووي الموقــع 
إيــران والقــوى  بيــن   2015 العــام  فــي 
الكبرى لكبح البرنامج النووي اإليراني 
مقابــل رفــع العقوبــات الدوليــة الماليــة 

عنها.
دونالــد  األميركــي  الرئيــس  ودعــا 

النظــام  مــع  محادثــات  إلــى  ترامــب 
الحاكــم بإيران “دون شــروط مســبقة”. 
واســتبعدت طهــران ذلك قائلة إن على 
كان  إذا  االتفــاق  إلــى  العــودة  ترامــب 

يريد التفاوض معها.

محمد جواد ظريف

أشــار إلى نشــاط بالده في العراق وســوريا ولبنــان واليمن
ظريف يعترف: االتفاق النووي أطلق يد إيران

مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز حد 300 كيلوغرام
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  أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ سعادته بفوز متسابق فريق البحرين للتحمل 13 إيان فردينيو بلقب 
بطولــة أوروبــا الدوليــة للرجل الحديدي التي أقيمت في مدينة فرانكفورت األلمانية، مشــيًرا ســموه إلى أن 
هــذا الفــوز يؤكد المكانــة المتميزة التي يمتلكها فريق البحرين في الســابقات األوروبية والعالمية وحصوله 

على سلسلة من اإلنجازات خالل الفترة الماضية. 

  وأوضــح ســموه أن هــذا اإلنجــاز الجديــد لفريــق البحريــن 
المشــاركات  فــي  الفريــق  دعــم  لمواصلــة  الحافــز  يعطينــا 
الخارجية وهو مؤشر بأن الفريق يسير وفق االستراتيجية 
التي تم وضعها وحرص أعضاء الفريق على تنفيذ تعليمات 
الجهــاز الفنــي، مبيًنــا ســموه أن االنتصــار اليــوم هو مكســب 

للفريق وحافز كبير للجميع ببذل المزيد من الجهود. 
وأشــاد ســموه بالمســتويات المتميــزة التــي قدمها متســابق 
بــذل  فريــق البحريــن إيــان فردينيــو ومــدى حرصــه علــى 
الجهــود مــن أجــل تحقيــق أفضل المراكــز، مؤكًدا ســموه أن 
حصول إيان فردينيو على المركز األول يؤكد مكانة الفريق 
في المشــاركات الخارجية وخصوًصا األوروبية التي أصبح 

فيها الفريق مرشًحا بقوة لنيل األلقاب. 
إيــان   13 للتحمــل  البحريــن   وهنــأ ســموه متســابق فريــق 
ا سموه لكافة أعضاء  فردينيو بمناســبة هذا اإلنجاز، ومتمنيًّ
المشــاركات  فــي  اإلنجــازات  مــن  المزيــد  بتحقيــق  الفريــق 

الخارجية.
جــان   13 للتحمــل  البحريــن  فريــق  متســابق  واســتطاع    
فرودينــو أن يدافــع بنجــاح عــن لقــب بطولــة أوروبــا للرجل 

الحديــدي فــي فرانكفــورت بعــد أن حقــق عــودة مذهلة في 
السباق. 

  وكان فرودينــو خلــف مواطنــه سابســتيان كينــل خــال 
بعــض مراحــل الســباق، قبــل أن يخطــف الصــدارة ويقــص 
شــريط خــط النهاية فــي زمن وقدره 7 ســاعات و56 دقيقة 

وثانيتين، متفوقا بأربع دقائق على كينيل. 
 وقــال بعــد نهايــة الســباق: “بالطبــع فكــرت فــي مجريــات 
الســباق. ولكنــه )مواطنــه سابســتيان( بطــل وكنــت أحب أن 
أتنافس معه. لقد قال لي أحد األشــخاص إنه تعّرض لجرح 
في الساق خال سباق الدراجات الهوائية، وأردت أن أتأكد 
أنــه موجــود فــي الســباق، وقــد كنــت متأكــًدا أن مثــل هــذه 

اإلصابة لن تثني بطا مثله عن مواصلته”.  

  وبهذا االنتصار، اســتطاع فرودينو أن يحجز مقعًدا له في 
بطولــة العالــم للرجــل الحديــدي بجانــب زمائه فــي الفريق 
تيرينزو بوزون، اليســتير براونلي وديفيد بليســي. وســتقام 

البطولة في هاواي في أكتوبر. 
 إلى ذلك، تقدم متسابق فريق البحرين للتحمل 13 خافيير 
غوميــز للمركز الثالــث في الترتيب العام للعالم بعد أن أنهى 
هــي ضمــن سلســلة  والتــي  للترايثلــون،  بطولــة مونتريــال 

بطولة العالم للترايثلون، في المركز التاسع. 
 وغوميــز مرشــح بــأن يحتــل قمــة الترتيب وذلك مــع تبقي 

ثاثة سباقات في سلسلة بطولة العالم للترايثلون.

فرحة الفوز

ــدي ــدي ــح ــل ال ــرج ــل ــورت ل ــف ــك ــران ــد فــــوزه بــلــقــب ف ــع ب

ناصر بن حمد يشيد بانتصار فردينيو

2 يوليو 2019 الثالثاء
29 شوال 1440

16

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

انطلقــت يــوم الســبت الماضــي فعاليــات دورة المســتوى األول للبرنامــج الوطنــي 
للمدربيــن والــذي تنظمهــا األكاديمية األولمبيــة التابعة للجنة األولمبيــة البحرينية 
بالتعــاون مــع الجمعيــة الكنديــة للمدربيــن حتــى يــوم الخميــس المقبــل 4 يوليــو 
الجــاري، وذلــك تنفيــًذا للخطــة الســنوية لألكاديميــة والراميــة إلــى تطوير وصقل 

وتأهيل الكوادر الفنية واإلدارية بمختلف الهيئات الرياضية في المملكة.

متميــزة  بمشــاركة  الــدورة  وتحظــى   
الذيــن  المدربيــن  مــن  نخبــة  قبــل  مــن 
الرياضيــة،  األلعــاب  مختلــف  يمثلــون 
مــن  مجموعــة  بالــدورة  يحاضــر  فيمــا 
المحاضريــن المعتمديــن وهــم عبــدهللا 
الدخيــل، عــادل العصفــور، أحمــد علــي 
حافــظ، علي العنــزور.  وتتضمن المواد 
العلميــة التــي تتناولهــا الــدورة كا مــن 
القــرارات  وصنــع  والتعلــم،  التعليــم 
األخاقيــة، التخطيط والتدريب، القوة 

واإلعداد البدني.

حــرص  إطــار  فــي  الــدورة  وتأتــي 
األكاديميــة األولمبيــة علــى تأهيل عدد 
مــن الكــوادر الفنية وتخريــج مجموعة 
تحمــل  علــى  القادريــن  المدربيــن  مــن 
أعباء التدريب في االتحادات واألندية 
أســس  بأهــم  وتزويدهــم  الرياضيــة 
ومهــارات ومبادئ علــم التدريب، حيث 
تعتبــر دورة المســتوى األول مــن ضمن 
بموجبهــا  يحصــل  مســتويات  أربعــة 
مــن  علــى شــهادات معتمــدة  المشــارك 

الجمعية الكندية للمدربين.

انطالق دورة المستوى األول للمدربين

خطف األضواء وسط 
منافسة قوية

هيكل اليد األهالوية

األحــد  أمــس  يــوم  األهلــي  النــادي  أعلــن 
الفنــي  للجهازيــن  الجديــد  التشــكيل  عــن 
واإلداري للعبــة كــرة اليــد للموســم الرياضــي 

.2020/2019
إذ ســيكون نــادر الحاجــي رئيًســا لجهــاز كــرة 
اليد وباســم الدرازي نائًبا له ليؤكد مصداقية 
وانفراد “الباد سبورت” بهذا الخبر الذي أعلنه 
قبل عدة أيام. وسيتولى قيادة الفريق األول 
المدربان إبراهيم عباس وأمين القاف، وفئة 
ســلطة  تحــت  ســتكون  والناشــئين  الشــباب 
المــدرب فــؤاد عبــاس، وفئــة األشــبال بقيادة 
المــدرب أحمد طــرادة والتجمع فاضل عباس 

والمهرجان حسن المرخي.
وعلى الصعيد اإلداري، سيتولى الشاب أحمد 
شــهاب فئــة الشــباب، وســيد علــي المحافظة 
لألشــبال  المخلــوق  وعلــي  الناشــئين،  لفئــة 
وســيد محمــود جمعة ســيتولى إدارة التجمع 

والمهرجان.

سبورت

سبورت

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة أن االتحــاد ماٍض فــي جهوده مــن أجل تطويــر الحكام 
البحرينيين ورفع مستوى التحكيم في جميع مسابقات كرة السلة التي يقيمها على مدار العام سواًء على صعيد الكبار أو الفئات العمرية أو 
السيدات، مؤكًدا أن عملية التطوير لن تتوقف، وسيتم متابعة تنفيذ خطة موضوعة لرفع مستوى التحكيم للوصول به ألعلى المستويات.

ســموه  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء   
للخبيــر التحكيمــي اللبنانــي وليــد أبــي 
راشــد الرئيــس الســابقة للجنــة الحــكام 
ا  باالتحاد اآلســيوي، الــذي يتواجد حاليًّ
في البحرين بدعوة رسمية من االتحاد 
الســلة إلقامــة ورشــة  لكــرة  البحرينــي 
تحكيمية ســاوية بدأت منذ يوم أمس 
األول الثاثــاء وتســتمر حتــى يوم بعد 

غٍد الخميس.
علــي  بــن  الشــيخ عيســى  وقــال ســمو 
األركان  أحــد  ُيعــد  بالتأكيــد  “التحكيــم 
ونجــاح  الســلة،  كــرة  فــي  األساســية 
يســاهل  المباريــات  إدارة  فــي  الحــكام 
المســابقات  نجــاح  فــي  كبيــر  بشــكل 

مــن  وبالتالــي  االتحــاد،  يقيمهــا  التــي 
هــذا المنطلق فإننا ماضــون في تطبيق 
خطتنــا التطويريــة للوصــول بحكامنــا 
ألعلى المســتويات، بالذات كون مملكة 
الكــوادر  مــن  بالعديــد  تزخــر  البحريــن 
التحكيميــة التــي دائًمــا مــا تتميــز فــي 

المحافل الدولية”.
مــن جانبه، عّبــر الخبيــر التحكيمي أبي 
راشد عن ســعادته البالغة بالتواجد في 
الثانيــة خــال  للمــرة  البحريــن  مملكــة 
عامين لتقديم ورشــة تحكيمية للحكام 
المحلييــن، مقدًما شــكره لســمو الشــيخ 
عيســى بــن علــي ولاتحــاد البحرينــي 
لكــرة الســلة علــى ثقتهــم فيــه لتطويــر 

الحكام.
علــى  يخفــى  “ال  راشــد  أبــي  وأضــاف 
أحــد فــي القــارة اآلســيوية اآلن مــدى 
ــا في كرة الســلة  التطــور الحاصــل حاليًّ
البحرينية بقيادة ســمو الشــيخ عيســى 
بــن علــي، إذ إن هنالــك تطــوًرا واضًحــا 
علــى صعيــد المســابقات والمنتخبــات، 
يتجــزأ  ال  جــزء  التحكيمــي  والجانــب 
ومــن  مســابقة،  ألي  النجــاح  عوامــل 
هــذا المنطلــق فإننــا نعمــل علــى تطوير 
التحكيــم فــي البحريــن ورفــع مســتوى 
البحرينييــن  الحــكام  لــدى  الكفــاءة 
الذيــن دائمــا مــا يكونــون مميزيــن فــي 

مشاركاتهم الخارجية”.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل أبي راشد

جانب من اللقاء

ــام ــكـ ــحـ ــر الـ ــويـ ــطـ ــتـ ــر ثـــقـــة ســــمــــوه لـ ــكـ ــشـ ــر الـــتـــحـــكـــيـــمـــي يـ ــيـ ــبـ ــخـ الـ

هنأ رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
الســلة سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفــة رئيس االتحاد الكويتي 
لكرة الســلة رشــيد العنزي بمناسبة 
رفع الحظر الدولي، مشــيًرا ســموه 
إلــى أن عودة كرة الســلة الكويتية 
إلى مصاف المشاركة في المحافل 
فــي  الجميــع  ُيســعد  الخارجيــة 
الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
نظًرا لما تمثله كرة السلة في دولة 
الكويــت الشــقيقة مــن ثقــل كبيــر 
نظــًرا لتميــز األنديــة والمنتخبــات 
الكويتيــة عندما كانت تشــارك في 

السابق.
 وأضاف سموه أن العاقات ما بين 
الكويــت  ودولــة  البحريــن  مملكــة 
مميــزة في جميع المجــاالت ومنها 
الجانــب الرياضــي، وبالتالــي البــد 

مــن تفعيــل أطــر التعــاون مــا بيــن 
والكويتــي  البحرينــي  االتحــاد 
بشــكل أكبــر مــع عــودة كــرة الســلة 
الخارجيــة،  للمحافــل  الكويتيــة 
ــا ســموه التوفيــق لألخــوان  متمنيًّ
يســتعيد  كــي  الكويــت  دولــة  فــي 
أزرق الســلة مكانتــه في األوســاط 

الرياضية الخارجية.
 وقال سموه إن كرة السلة الكويتية 
ا من أقطــاب اللعبة  ُتعــد قطًبــا مهمًّ
في منطقــة الخليــج وعودتها بكل 
تأكيــد ســيزيد من مســتوى اإلثارة 
لمــا  نظــًرا  والتنافــس  والحمــاس 
تمثلــه كرة الســلة فــي الكويت من 
ثقــل كبيــر باإلضافــة للقــدرة علــى 
اســتضافة األحداث الســاوية في 
علــى  مميــزة  جماهيريــة  أجــواء 

األراضي الكويتية.

وسموه يهنئ برفع الحظر عن الكويت ... وسموه يستقبل لجنة التسويق والفعاليات باتحاد السلة
اســتقبل رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
خليفــة، رئيــس وأعضــاء لجنة التســويق والفعاليات بعد تشــكيلها من جديد وهي 
تتكــون مــن الرئيس غازي آل رضي واألعضاء غســان قارونــي، محمود تقوي، مي 

المحميد ونور حسين.

 وفي بداية اللقاء، رّحب ســموه برئيس 
دوام  لهــم  ــا  متمنيًّ اللجنــة،  وأعضــاء 

التوفيق والنجاح في مهام عملهم. 
فــي  الكبيــرة  ثقتــه  عــن  ســموه  وعّبــر 
أعضــاء اللجنــة وقدرتهــم للمضــي قدًما 
إدارة  مجلــس  تطلعــات  تحقيــق  نحــو 

اتحاد كرة السلة في المرحلة المقبلة. 
 وأكد سموه أن اتحاد كرة السلة حريص 
لتقديــم  اإلمكانــات  كل  تســخير  علــى 
أفضــل ســبل الدعــم إلى لجنة التســويق 
والفعاليــات خصوًصــا أنهــا مــن اللجــان 
المســتحدثة في التشكيل الجديد، لكنها 

مــن أهــم اللجــان نظــًرا للكــم الكبيــر مــن 
الفعاليــات واألنشــطة التــي ســتقوم بهــا 

طوال الموسم الرياضي القادم.
التســويق  لجنــة  رئيــس  قــّدم  بــدوره، 
باســمه  رضــي  آل  غــازي  والفعاليــات 
شــكره  اللجنــة،  أعضــاء  عــن  وبالنيابــة 
الجزيل لسمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفــة رئيــس االتحــاد علــى هــذه الثقة 
الثقــة ســتضع  الغاليــة، مؤكــًدا أن هــذه 
علــى عاتــق اللجنــة مســؤولية أكبر لبذل 
رؤى  تحقيــق  نحــو  المضاعفــة  الجهــود 

وأهداف االتحاد.

التســويق  “لجنــة  رضــي  آل  وقــال   
والفعاليــات من اللجان المســتحدثة في 
التشكيل الجديد التحاد السلة، وبالتالي 
فــإن هــذا األمــر يجعلنــا أمــام تحــٍد كبير 
إلثبــات تميزنــا ووجودنــا، وإن شــاء هللا 

نكــون علــى قــدر المســئولية وأن نقــدم 
عمــاً مميــًزا ونحــن قــادرون علــى ذلــك، 
خصوًصــا فــي ظــل الدعــم الكامــل الذي 
نتلقاه من ســمو رئيس االتحاد وأعضاء 

مجلس اإلدارة”.

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال لجنة التسويق والفعاليات

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي



أشــار العــب كــرة اليــد فيصــل محمــد الــذي مثــّل صفــوف النــادي األهلي بالموســم 
الماضــي، إلــى أنــه تلقى 3 عروض شــفهية من جانب األنديــة المحلية خالل الفترة 

األخيرة تهدف التفاوض معه للموسم الرياضي المقبل 2020/2019.

 وقــال محمــد في تصريــح لـ “البالد ســبورت” 
إن األهلي خاطبه بشأن تجديد العقد والبقاء 
فــي صفوفــه لموســم آخــر، كذلــك ناديــا الدير 
والبحرين تحّدثا معه وأبديا رغبتهما بالتعاقد 
معــه، ولكــن حتــى هــذه اللحظــة تبقــى هــذه 
العــروض “شــفهية”، ألنهــا لــم تتســم بالجديــة 
ولــم تصــل للقنــوات الرســمية والجلوس على 

طاولة النقاش للتباحث حول األمر.
األهلــي  بقميــص  لعــب  محمــد  فيصــل  وكان 
بالموســم الماضــي والــذي أخفــق فيــه الفريق 
في صعود منصة التتويج على صعيد الدوري 
والــكأس، وقبل ذلــك خاض فيصل الكثير من 
المحطات ومنها أم الحصم وسماهيج وأيًضا 

البحرين.

3 عروض لفيصل محمد

برعاية وحضور النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، أقيمــت بطولــة البحرين 
الوطنيــة للمالكمــة، والتــي نظمهــا االتحــاد البحرينــي للمالكمــة علــى صالــة االتحــاد 

البحريني للكرة الطاولة بمدينة عيسى الرياضية.

 وقد كان في اســتقبال ســموه لدى وصوله 
موقــع البطولــة، ســمو الشــيخ ســلمان بــن 
وعضــو  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  محمــد 
مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة البحرينية 
رئيــس االتحــاد البحرينــي للمالكمــة خالــد 
عبدالعزيــز الخيــاط، وعضــو مجلــس إدارة 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة مالــك فنــدق 
مــن  كانــو، وعــدد  “THE K” فيصــل خالــد 
أعضاء ومنتسبي االتحاد البحريني لفنون 

القتال المختلطة.

بدايتنا الحقيقية

 وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة أن بطولة البحرين الوطنية 
للمالكمــة، هــي االنطالقــة الحقيقيــة نحــو 
تكويــن الفريــق الوطني، الذي وّجه ســموه 
لتشــكيله وفــق الرؤيــة التي أطلقها ســموه 
للنهــوض برياضــة المالكمــة البحرينية، بما 
يســهم فــي تحقيقهــا األهــداف والتطلعات 
الرؤيــة  هــذه  وفــق  ســموه  رســمها  التــي 
لتكــون حاضــرة ومتواجــدة فــي مختلــف 

المشاركات والبطوالت القارية والدولية.
وقــال ســموه: “رســمنا رؤيتنــا لدعــم لعبــة 
مــن  نتطلــع  والتــي  البحرينيــة،  المالكمــة 
خاللهــا للوصول للعالمية في هذه الرياضة 
مــن بوابــة األولمبيــاد القادمــة. إن بطولــة 
البحريــن الوطنيــة للمالكمــة، والتــي تقــام 
ألول مــرة كحدث رياضــي وطني في لعبة 
المالكمة بمشــاركة اقتصرت على الالعبين 
المحلييــن والمقيميــن، هــي انطالقتنا نحو 

تأســيس الفريــق الوطنــي، والذي ســيكون 
المشــرف  التمثيــل  علــى عاتقــه مســئولية 
لمملكــة البحريــن فــي مختلف المشــاركات 

القادمة”.

سعداء بالمشاركة الواسعة

بالمشــاركة  “ســعداء  ســموه:  وتابــع   
البحريــن  بطولــة  شــهدتها  التــي  الواســعة 
الوطنيــة للمالكمــة من قبل العبــي األندية 
والمقيميــن، والذين حرصــوا على التواجد 
فــي هذا الحــدث وتقديم مســتويات قوية 
مــا  النــزاالت، والتــي برهنــت علــى  خــالل 
يتمتعــون بــه مــن قــدرات وإمكانيــات فــي 
لعبة المالكمة، والتي يمكن االستفادة منها 

على مستوى الفريق الوطني”.

أبهرنا التفاعل الجماهيري

 وأضــاف ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفة: “أبهرني كثيًرا الحضور الجماهيري 
الــذي مــأ المدرجــات فــي صالــة البطولــة، 
حيث اســتمتعنا كثيــًرا بالتفاعل الكبير من 
قبــل الجماهيــر مــع النــزاالت وتشــجيعهم 
البطولــة  علــى  أضفــى  والــذي  للمالكميــن، 
أجــواء مميــزة، زاد مــن الحمــاس واإلثــارة 
تقديــم  فــي  المشــاركين  بيــن  والتنافــس 

األفضل خالل منافسات هذه البطولة”.

نقّدر جهود االتحاد

 وختم ســموه حديثه قائــالً: “نقّدر الجهود 
الواضحــة التــي يبذلهــا االتحــاد البحرينــي 

التــي  الخيــاط،  خالــد  برئاســة  للمالكمــة 
تصــب فــي مصلحة تطور وارتقــاء رياضة 
المالكمــة، متطلعيــن لنجــاح أكبــر في هذه 
اللعبــة علــى الشــكل الــذي يخــدم األهداف 
أطلقنــا  التــي  الرؤيــة  وفــق  وضعنــا  التــي 
األولمبيــاد”،  إلــى  وصولنــا  تخــدم  والتــي 
المنظمــة  اللجنــة  جهــود  ســموه  مقــدًرا 
واللجان العاملة لإلعداد والتحضير المميز 
لبطولــة البحرين الوطنية للمالكمة، شــاكًرا 
ســموه فــي الوقــت ذاتــه وســائل اإلعــالم 
علــى  والمرئيــة  والمســموعة  المقــروءة 
جهودهــا وتفاعلها المميــز لتغطية فعاليات 

هذا الحدث.

سموه يشهد النزاالت

وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
نــزاالت البطولــة، والتــي شــهدت إقامة 25 
نــزاالً شــارك فيــه 50 مالكًمــا مــن المحليين 
والمقيميــن بمملكــة البحرين، تنافســوا في 
مختلــف األوزان المعتمــدة علــى مســتوى 

االتحاد الدولي للعبة.

تنفيًذا لرؤية سموه

قــال عضو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبية 
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  البحرينيــة 
أتوّجــه  “بدايــة،  الخيــاط:  خالــد  للمالكمــة 

بجزيل الشكر وعظيم االمتنان
إلــى ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
هــذه  منافســات  وحضــوره  رعايتــه  علــى 
تنفيــًذا  إقامتهــا  تأتــي  والتــي  البطولــة، 
لتوجيهــات ســموه، والمتوافقــة مــع رؤيــة 
ســموه لدعــم رياضــة المالكمــة البحرينيــة 
لســير بهــا نحــو الــدورات األولمبيــة. فــإن 
مــا يحظــى بــه االتحــاد مــن دعــم ســموه، 
يمنحنا قوة كبيرة لبذل قصارى جهدنا من 
أجــل الوصــول لنتائــج تتوافق مــع أهداف 
وتطلعــات ســموه، نحــو االرتقــاء بمســتوى 
الوطنــي  الفريــق  وتكويــن  اللعبــة  هــذه 
بالشــكل  الظهــور  علــى  القــادر  للمالكمــة 

المشرف في المشاركات القادمة”.
إال  المقــام،  هــذا  فــي  يســعني  “وال  وقــال: 
أن أتقــدم بالشــكر للجهــات المتعاونــة على 
مســاهمتها إلقامة هذه البطولة، مقّدًرا في 

الوقــت ذاتــه الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا 
أعضــاء اللجنــة المنظمــة واللجــان العاملــة 
علــى  الحــدث،  لهــذا  والتحضيــر  لإلعــداد 
الشكل الذي يخدم إبراز وإنجاح الحدث”.

االتحاد اآلسيوي.. حضور الفت

 شــهدت بطولة البحرين الوطنية للمالكمة 
ومنتســبي  أعضــاء  مــن  الفتــًا  حضــوًرا 
يتقدمهــم  للمالكمــة،  اآلســيوي  االتحــاد 
علــي ســالمه،  باالتحــاد  التنفيــذي  المديــر 
وعضــو المكتــب التنفيــذي لالتحــاد جابــر 
نجــم وعضو االتحاد عمر الجابري، والذين 
تابعــوا منافســات البطولــة، حيــث أشــادوا 
بالرؤيــة التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ خالــد 
بــن حمــد آل خليفة دعــم رياضــة المالكمة 
التــي  البحريــن، وبالخطــوات  فــي مملكــة 
يتخذهــا االتحــاد البحرينــي للمالكمــة فــي 
إعداد البرامج والفعاليات التي تساهم في 

تطوير اللعبة.

كريمي.. أول ظهور

شــاركت الحكمــة زينــب كريمــي فــي إدارة 

نــزاالت بطولة البحريــن الوطنية للمالكمة، 
حيــث يعتبــر هــذا الظهــور الرســمي األول 
لأول عنصر نســائي في المجال التحكمي 
لرياضــة المالكمــة علــى مســتوى بطــوالت 
االتحــاد البحرينــي للمالكمــة، بعــد انتهائها 
من المشــاركة في الــدورة الوطنية لتأهيل 
الحــكام والقضــاة مــن الجنســين فــي لعبــة 
المالكمــة التــي نظمهــا االتحــاد خالل شــهر 
يونيــو. وقــد تألقــت الحكمــة كريمــي فــي 
إدارة المواجهــات، والــذي يعتبــر ذلــك مــن 
المخرجــات اإليجابيــة والداعمــة لرياضــة 

المالكمة والتي أفرزتها هذه البطولة.

هدية وصورة جماعية

االتحــاد  رئيــس  تشــّرف  الختــام،  وفــي 
البحريني للمالكمــة بتقديم هدية تذكارية 
لســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، كما 
وتشــرف رئيــس وأعضــاء اللجنــة المنظمة 
للبطولــة والحكام والقضاة المشــاركين في 
إدارة النــزاالت بالتقــاط صورة جماعية مع 

سموه.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

ــن الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي ــويـ ــكـ ــو تـ ــحـ ــا الــحــقــيــقــيــة نـ ــنـ ــتـ ســــمــــوه: انـــطـــاقـ

خالد بن حمد يشهد بطولة البحرين للمالكمة

سمو الشيخ خالد بن حمد

من النزاالت سمو الشيخ خالد بن حمد وخالد الخياط سموه مع أحد األطفال
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اســتقبل النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، أفراد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة، 
والعائد من العاصمة اإليطالية روما، بعد انتهاء مشــاركته في النســخة الخامســة من بطولة أوروبا المفتوحة للهواة لفئة الشــباب والكبار “للجنســين”، وهو محمل بـ11 ميدالية ملونة منها 
6 ميداليــات ذهبيــة و5 ميداليــات برونزيــة، فــي إنجــاز جديد يضاف لسلســلة اإلنجازات التي حققتها رياضة فنــون القتال المختلطة البحرينية في مختلف المشــاركات والبطوالت القارية 
والدوليــة، والتــي عــززت مــن صــدارة مملكة البحريــن للتصنيف العام الذي أصدره مؤخًرا االتحاد الدولي للفنون القتال المختلطــة IMMAF-WMMAA. وقد حضر اللقاء، الرئيس التنفيذي 

لمنظمة خالد بن حمد الرياضية KHK SPORTS رئيس اتحاد القتال الشجاع BRAVE محمد شاهد.

المناســبة، قــال ســمو الشــيخ خالــد   وبهــذه 
بــن حمــد آل خليفــة: “نفتخــر كثيًرا مــا حققه 
المنتخــب الوطنــي لفنــون القتــال المختلطــة 

في النسخة الخامسة ألوروبية الهواة، حيث 
ا غير مســبوق في  تعتبــر هــذه إنجــاًزا تاريخيًّ
هــذه البطولــة، وبهــذا الكــم مــن الميداليــات 
الملونــة والتــي بلــغ عددهــا 11 ميداليــة منها 
6 ميداليــات ذهبيــة. فهــذه النتيجــة المميزة، 
الالعبيــن  جديــة  واضــح  وبشــكل  عكســت 
بالصــورة  الظهــور  علــى  العاليــة  وقدراتهــم 
علــى  وبقــوة  والمنافســة  المشــرفة،  الفنيــة 
للســجل  يضــاف  الــذي  اإلنجــاز  هــذا  إحــراز 
البحرينيــة”،  للرياضــة  الكبيــر  الرياضــي 
مضيًفــا ســموه أن الوصــول للقمــة أمــر ليــس 

بالســهل والمحافظــة عليــه يتطلــب مواصلــة 
التحضيــرات بشــكل جاد مــع المحافظة على 
التركيــز العالي والحضور الذهني والمســتوى 
العــام للمنتخــب، مؤكــًدا ســموه أنــه مســتمر 
فــي دعــم هــذه الرياضــة، علــى الشــكل التــي 
تعّزز حضورها بقوة في مختلف المشــاركات 
الســيما فــي عالمية الهواة، متطلًعا ســموه أن 
يظهر المنتخب الوطني بالشكل المشرف في 
هــذه البطولة وأن ينافس علــى إحراز المركز 
األول، والذي اعتبره سموه الهدف األكبر في 
ــا ســموه فــي الوقت  المرحلــة المقبلــة”، متمنيًّ

ذاته للمنتخب كل التوفيق والنجاح.
مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لمنظمة 
 KHK SPORTS خالــد بــن حمــد الرياضيــة
 BRAVE الشــجاع  القتــال  اتحــاد  رئيــس 
محمد شــاهد: “إن هذه النتيجة التي حققها 
المنتخــب الوطنــي لفنون القتــال المختلطة 
فــي بطولــة أوروبــا، تزيــد من اإلصــرار على 
إحراز المزيد من اإلنجازات. فها نحن اليوم، 
نقطف ثمار الرؤية التي وضعها سمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة، والتــي عــّزز مــن 
مكانــة مملكــة البحرين علــى خارطة رياضة 

فــون القتــال المختلطــة العالميــة. وال تــزال 
هناك المزيد من الثمار التي ستنجح رياضة 
مــن  البحرينيــة  المختلطــة  القتــال  فنــون 
قطفها في المشــاركات المقبلة وبخاصة في 
بطولــة العالــم السادســة، التــي ســتحتضنها 
أســبوع  ضمــن  البحريــن  مملكــة  وتنظمهــا 

بريــف الدولي للقتال والــذي يعد أكبر حدث 
فــي قــارة آســيا على مســتوى رياضــة فنون 
القتــال المختلطة، والتــي نتطلع فيها جميًعا 
أن يحرز المنتخب الوطني صدارة الترتيب 
العــام للمنتخبــات التــي ستشــارك فــي هــذه 

النسخة من البطولة”.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يستقبل أفراد منتخب “فنون القتال”

لقطة لالعب فيصل محمد

علي مجيد

سموه: إنجازكم 
فخر ونتطلع 
للمزيد في 

عالمية الهواة



sports@albiladpress.com

الثالثاء
2 يوليو 2019 

29 شوال 1440

بدأ المدرب البرتغالي هيليو ســوزا مهامه رســميا مع منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، وذلك 
عبر قيادته الحصص التدريبية على المالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم.

جــاء ذلــك بعــد وصول المــدرب ســوزا حديثا 
للبحرين قبل أن يلتقي اإلعالم األحد الماضي 
30 يونيو الماضي في مؤتمر صحافي كشــف 
البرتغالي من خالله عن أبرز أهدافه وبرنامج 
ســيقام  والــذي  للمنتخــب،  المقبــل  المعســكر 
بدءا من األســبوع الثاني لشــهر يوليو الجاري 

ويستمر حتى أواخر الشهر.
إلــى ذلــك، اســتدعى مــدرب المنتخــب األول 
9 العبيــن مــن صفــوف المنتخــب األولمبــي، 
وضمهم إلى قائمة 32 العبا الذين استدعاهم 

في بداية مرحلة اإلعداد األولى.
المنتخــب  مــن  المســتدعون  والالعبــون 

المنتخــب  مــع  حاليــا  ويتدربــون  األولمبــي 
األول، وهــم: محمــد الحردان، أحمــد بوغمار، 
حمد شمســان، عبدالرحمن األحمدي، يوســف 
حبيــب، عمــار محمــد، ســيد هاشــم عيســى، 

حسين جميل وأحمد الشروقي.
يشــار إلــى أن قائمــة المنتخب التــي تضم 32 
العبــا، وهم: ســيد محمد جعفــر، وليد الحيام، 
جمــال راشــد، أحمد جمعــة، عبدالوهاب علي، 

موســى،  عيســى  عبداللطيــف،  إســماعيل 
ســيد شــبر علــوي، علي مــدن، أحمــد عبدهللا، 
هشــام منصــور، علــي حــرم، راشــد الحوطــي، 
محمــد  عيســى،  رضــا  ســيد  األســود،  كميــل 
عــادل،  محمــد  جهــاد،  عيســى  الرميحــي، 
أحمــد نبيــل، عبــدهللا الهــزاع، محمــد دعيــج، 
ســامي الحســيني، هــزاع علــي، ســيد محمــد 
عبدالوهــاب  عبدالوهــاب،  محمــد  عدنــان، 

حميــدان،  مهــدي  الشــيخ،  جاســم  المالــود، 
حمد الدوســري، عبدهللا يوســف، ســيد ضياء 
ســعيد، ســيد مهــدي باقــر، مــع اإلشــارة إلــى 
ارتبــاط عبدهللا يوســف حاليا بمعســكر ناديه 

بوهيميانز براغ التشيكي.
ومن المؤمل أن يتم تقليص القائمة للمغادرة 
إلــى معســكر البرتغــال الــذي سيشــهد حصصا 

هيليو سوزاتدريبية مكثفة ومباريات ودية مع أندية.

استدعاء 9 العبين من “األولمبي” للمنتخب األول
ــا ــ ــًي ــ ــم ــ ســــــــــوزا يـــــبـــــدأ مــــهــــامــــه مــــــع “األحــــــــمــــــــر” رس

منــي منتخبنــا الوطنــي للكــرة الطائــرة تحــت 21 عامــا بأول خســارة فــي تصفيات 
منطقــة غــرب آســيا تحــت 23 عاًمــا التــي تحتضنهــا مملكــة البحرين حتــى 4 يوليو 
الجاري بعدما خسر من المنتخب السعودي بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما 
مســاء أمس االثنين على صالة االتحاد بمدينة عيســى الرياضية في إطار الجولة 

الثالثة.

األول  بالشــوط  الســعودي  المنتخــب  وفــاز 
25/20، وعــاد منتخبنــا ليفوز بالثاني 25/18، 
وكســب   ،25/23 بالثالــث  الســعودي  وظفــر 
األحمر الرابع 25/19، قبل أن يفوز الســعودي 
بالخامــس 15/13، وأدار اللقاء طاقم الحكام 
الدولــي المكــون من الكويتي أحمــد العنيزان 

والثاني القطري خالد المعضاضي.
ورغــم خســارة منتخبنــا فإنــه مــا زال يتصدر 
الترتيــب بـــ 7 نقــاط يليــه قطــر 6 نقــاط، ثــم 
العراق 6 نقاط، والسعودية 4 نقاط والكويت 

4 نقاط وفلسطين بدون رصيد من النقاط. 
يفــرض  أن  اســتطاع  الســعودي  المنتخــب 
باإلرســاالت  األول  الشــوط  فــي  ســيطرته 
لضاربــي  الهجوميــة  والفاعليــة  المؤثــرة 
األطــراف عايد الدوســري ويوســف الــداوود، 
وســط غيــاب تــام لحوائــط صــد األحمــر مــع 
كثرة األخطاء الهجومية وتضييع االرساالت، 
حيــث بــدأ التفوق لألخضــر 7-10 ثم 14-11، 
ورغم تعادلنا 14/14 بإرساالت العبار المؤثرة 
أال أن المنتخب وقع في سلسلة من األخطاء 
التــي كان آخرهــا االرســال الضائــع لحســين 

ثامر ليفوز السعودي 25/20.
وفي الشــوط الثاني بدأ منتخبنا بصورة غير 
جيــدة واســتمر المدرب على نفس التشــكيلة 
قبــل أن يدخــل العبونا في أجــواء المواجهة 

بتخليــص الكــرات الهجوميــة فــي األطــراف 
وتســريع اللعــب حيــث يوجــد الشــاخوري مع 
تحســن أداء حوائــط الصــد ليتقــدم منتخبنــا 
ليفــوز  قبضتــه  إحــكام  ويواصــل   18-15

بالشوط 25/18.
الثالــث  وتراجــع أداء منتخبنــا فــي الشــوط 
ولــم يظهــر بمســتواه المعهود على المســتوى 
العبونــا  وارتكــب  الصــد  وحائــط  الهجومــي 
ولــم  االســتقبال  فــي  األخطــاء  مــن  جملــة 
يتمكــن منتخبنــا مــن مقارعة الســعودي رغم 

التعادالت المستمرة ليخسر الشوط 23/25.
وتــدارك منتخبنــا النتيجة في الشــوط الرابع 
الحــداد  حســن  بصحــوة  األداء  وتحســن 
ولعــب الفريــق بــروح قتاليــة عاليــة وضغــط 
على منافســه باإلرســال والهجــوم والحوائط 

المنظمة ليكسب الشوط 25/19.
المنتخــب  عــرف  الحاســم  الشــوط  وفــي 
الســعودي مــن ايــن تــؤكل الكتــف واســتثمر 
كثــرة  مــع  االســتقبال  فــي  منتخبنــا  ســوء 
األخطــاء الهجوميــة وغيــاب التركيــز ليفــوز 

بالشوط الخامس 15/13. 

خليفة: خسرنا بضغط اإلرساالت 
ونحتاج لفاعلية مركز2

أرجع مدرب منتخبنا الوطني يوســف خليفة 

أســباب الخســارة إلى ضغط الفريق المنافس 
على فريقنا باإلرســاالت القوية والتي اربكت 
حســابات األحمر باإلضافة إلى غياب التركيز 
لدى حوائط الصد، مشيرا إلى أن الفريق كان 
بإمكانــه أن يصنع لنفســه الفــارق عبر حوائط 
الصــد ولكــن بســبب الضغــط النفســي خســر 

الفريق.
واعتــرف الكابتن خليفة بتراجع أداء ضاربي 
مركــز 2 حســن الحــداد وحســين خليــل ثامــر 
تركيزهمــا  اســتعادة  أهميــة  علــى  مؤكــدا 
ومســتوياتهما مــن جديــد وباألخــص حســن 

الحداد المعروف بأدائه القوي.
وأوضــح خليفــة أن المنتخــب كســب نقطــة، 
وهــو أمــر إيجابي حيث أن على المنتخب أن 
يدخل كل مباراة من أجل الفوز أو انتزاع أي 
نقطــة على اقل تقدير لخطف بطاقة التأهل، 
مؤكــدا على أهمية عــدم التهاون أمام العراق 
وقطــر بمــا يتمتع بــه الفريقان من مســتويات 
الزالــت  المنتخــب  أن  إلــى  مشــيرا  قويــة، 

حظوظه جيدة وهو يتصدر الترتيب العام.
اليوم راحة وحفل عشاء للوفود

الثالثــاء  اليــوم  المنظمــة  اللجنــة  خصصــت 
راحة لجميع الوفود المشاركة على أن تنطلق 

الجولة الرابعة من التصفيات غدا األربعاء.
علــى  اليــوم  مســاء  عشــاء  حفــل  وســيقام 
شــرف الوفود بحضور الشيخ علي بن محمد 
آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة 
بشــارع   food at home بمطعــم  الطائــرة 
البديــع، حيــث قامت اللجنــة المنظمة بتوزيع 

دعوات رسمية على كافة الوفود المشاركة.

العراق يلقن قطر أول خسارة

تلقــى المنتخــب القطــري أول خســارة فــي 
التصفيــات بعدمــا هــزم مــن نظيــره العراقي 
بنتيجة قاســية قوامها ثالثة أشــواط مقابل 
ال شــيء فــي الجولــة الثالثــة، ليرفــع اســود 
الرافديــن رصيدهــم إلى 6 نقــاط من فوزين 
الجولــة  فــي  الســعودية  مــن  بعــد خســارته 

األولــى 3/2 ليكســب نقطــة واحــدة، وفــوزه 
علــى الكويــت 3/2 ليكســب نقطتيــن، قبــل 
أن يجتــاز العنابــي ويخطــف النقــاط الثالث 
احــدى  حصــد  فــي  آمالــه  لينعــش  كاملــة 

بطاقات التأهل للنهائيات اآلسيوية.
أمــا المنتخــب القطــري فقــد توقــف رصيــده 

عند 6 نقاط من فوزين وخسارة.
 ،25/20  ،25/18 المبــاراة  أشــواط  وانتهــت 
25/23 بــإدارة طاقم الحكام الدولي المكون 
النجــار  إســماعيل  الفلســطيني  األول  مــن 

والثاني السعودي سعد اليحيوي.
علــى  باالنتصــار  آمالهــا  تنعــش  الكويــت 
الكويتــي  المنتخــب  خطــف  فلســطين 

االنتصــار األول فــي التصفيــات بعدمــا هــزم 
شــوط  مقابــل  أشــواط  بثالثــة  فلســطين 
 ،23/25  ،25/23  ،26/24  : كالتالــي  انتهــت 
25/14، ليرفــع األزرق رصيــده إلــى 4 نقــاط 
من فوز وخسارة من البحرين 3/0 وخسارة 
مــن العــراق 3/2 ليخطــف نقطــة، بينما تلقى 
فلســطين الخسارة الثالثة على التوالي وهو 
بالتالــي يــودع المنافســة علــى نيــل إحــدى 
بطاقــات التأهل الثالث مع تبقي مواجهتين 

له فقط.
الدولــي  الحــكام  طاقــم  المبــاراة  أدار 
المكــون مــن العراقــي األول جاســم الصافي 

والبحريني الثاني منير مكي.

مـنتـخـبنـا يتـصــدر بـ 7 نـقــاط رغـم الخـســارة

من لقاء منتخبنا والسعودية

خليفة متحدثا لـ “البالد”

فرحة السعوديون بتحقيق االنتصار

األحمر أخفق في تحقيق الفوز لكنه تصدرمواجهة منتخبنا ونظيره السعودي
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أغســطــس انـطــالق مــوســم “المــوروث البحـــري”
ــد ــم ــن ح ــ ــات نــــاصــــر بـ ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ ــذا لـ ــيـ ــفـ ــنـ ــر تـ ــكـ ــبـ ــي: تـــحـــضـــيـــر مـ ــ ــاح ــ ــن ــ ج

أكد محمد جناحي أمين ســر لجنة رياضات الموروث الشــعبي التابعة للجنة األولمبية رئيس اللجنة المنظمة لموســم ناصر بن حمد 
لرياضــات المــوروث البحــري، أن اللجنــة تعمــل علــى تنفيــذ توجيهــات ممثل جاللة الملــك المفدى لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالعمل على التحضير المبكر لموســم ناصر بن حمد 

لرياضات الموروث البحري الذي يقام برعاية كريمة من سموه.

بــن حمــد   وقــال جناحــي إن موســم ناصــر 
نســخته  فــي  البحــري  المــوروث  لرياضــات 
أغســطس  مــن  الثانــي  فــي  ســيبدأ  الثانيــة 
المقبل ويســتمر لثالثة أشــهر، مشــيًرا إلى أن 
اللجنــة ســتفتح بــاب التســجيل المشــاركين 
خــالل األيام القليلــة المقبلة تحضيــًرا لبداية 

الموسم في نسخته الثانية.
 كما أكد جناحي أن النسخة الثانية من موسم 
ناصــر بــن حمــد لرياضــات المــوروث البحــري 
سيشــهد العديد من المسابقات الجديدة التي 
ســتضاف إلــى المســابقات التــي تضــاف إلــى 

المسابقات التي أقيمت في النسخة األولى.

 وأضاف: “نعمل في لجنة رياضات الموروث 
البحري على التحضير المبكر إلقامة النسخة 
الثانيــة مــن موســم ناصــر بن حمــد لرياضات 
الموروث البحــري، نبذل جهوًدا حثيثة ألجل 
ظهور هذا الموسم بالشكل الذي يليق باالسم 

الغالي لصاحب هذه المسابقة”.
 وأشــار جناحــي إلــى أن النســخة الثانيــة من 
موســم ناصــر بــن حمــد لرياضــات المــوروث 
الغــوص  تشــمل  مســابقات  ســيضم  البحــري 
إلــى  إضافــة  بالمعــدات،  والغــوص  العــادي 
مســابقات صيــد األســماك واســتخراج اللؤلــؤ 
مــن  وغيرهــا  والتجديــف  باألســطوانات، 

المســابقات كاليزوه )الدشه( واليزوه )القفال( 
والهير والحداق والشاخوف.

ســمو  ومســاندة  دعــم  جناحــي  وثّمــن   
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة ألنشــطة 
التــي تحمــل  الشــعبي  المــوروث  رياضــات 
أهدافا سامية وهي الحفاظ على الموروث 
مــن  الــذي يعتبــر جــزًءا أصيــالً  البحرينــي 
التــراث الوطني، مشــيًدا بتوجيهات ســموه 
الهادفــة للحفــاظ على هذا التــراث الوطني 

لألجيال القادمة.
 كمــا أشــاد جناحــي بتوجيهــات خليفــة بــن 
رياضــات  لجنــة  رئيــس  القعــود  عبــدهللا 

المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة 
وذلــك بهــدف تنظيــم مثالــي لموســم ناصــر 
بــن حمــد لرياضات المــوروث البحــري والذي 
يحظــى بمشــاركة واســعة مــن قبــل الشــباب 
المــوروث  بمســابقات  المهتــم  البحرينــي 

البحري.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

من فعاليات موسم ناصر بن حمد للموروث البحري العام الماضي

محمد جناحي

أحمد مهدي

ــلــطــائــرة ل ــا  ــيـ آسـ غــــرب  ــات  ــي ــف ــص ــت ب ــة  ــم ــزي ه أول  بـــه  ألـــحـــق  ــودي  ــعـ ــسـ الـ

حسن علي



كّلــف االتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم، رئيس قســم شــؤون الحكام باالتحــاد البحريني 
لكرة القدم ومقّيم ومكتشــف الحكام اآلســيوي جاســم محمود؛ لإلشراف على تقييم 
طاقــم تحكيــم مبــاراة فريقــي “النصــر الســعودي والوحــدة اإلماراتــي، ضمــن إطــار 

منافسات ذهاب ثمن نهائي منطقة غرب آسيا لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

المقبل  أغسطس   5 يوم  المباراة  وستقام   
في المملكة العربية السعودية.

وسيشرف جاسم محمود على تقييم طاقم 

من  مكون  للمباراة،  عراقي  دولــي  تحكيم 
حكم الساحة علي صباح، ويساعده حيدر 
عبدالحسن وأمير داوود، فيما الحكم الرابع 

 ahmed المباراة  مهند قاسم، فيما مراقب 
shahir من المالديف.

ــادر مـــن االتـــحـــاد  ــصــ ــ ويـــأتـــي الــتــكــلــيــف ال
المكانة  على  تأكيًدا  القدم  لكرة  اآلسيوي 
المتميزة التي تتسم بها الكوادر التحكيمية 
على  حصولها  عبر  خــصــوًصــا  البحرينية، 
ــدة الــمــحــلــيــة  ــعــ الــثــقــة عــلــى جــمــيــع األصــ
عبر  وذلــك  والدولية،  والقارية  واإلقليمية 
في  إليهم  تسند  الــتــي  الــعــديــدة  المهمات 
األدوار  فــي  وخــاصــة  الــبــطــوالت،  مختلف 

المتقدمة من المسابقات بما فيها اآلسيوية.
ــن مــقــيــمــي  ــ  ويــــعــــد جــــاســــم مـــحـــمـــود مـ
المعروفين،  اآلسيويين  الحكام  ومكتشفي 
مهمات  على  اإلشــــراف  لهم  سبق  والــذيــن 
البطوالت  من  عــدد  في  ومتعددة  مشابهة 
الطويلة  لخبرته  نظًرا  المختلفة؛  اآلسيوية 
أو  تقييم  عبر  ســواء  المذكور  المجال  في 
اكتشاف الحكام، وقّيم حديثا حكام مباراة 
نصف نهائي منطقة اآلسيان لمسابقة كأس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

ــن األســـمـــاء   ويــعــتــبــر جـــاســـم مــحــمــود مـ
مقيمي  مستوى  على  المعتمدة  البحرينية 
تواجد  عـــاوة على  اآلســيــويــيــن،  الــحــكــام 
الدوليين  للحكام  بحرينيين  مقيمين   3
اآلســيــوي، وهــم:  االتــحــاد  لــدى  معتمدين 
ــوي  ــيــ ــكــــام اآلســ ــــحــ مـــقـــيـــم ومـــكـــتـــشـــف ال
الحكام  مقيم  عــبــدالــخــالــق،  عــبــدالــرحــمــن 
الــعــان، عــاوة على مقيم  اآلســيــوي خالد 
ــحــكــام اآلســـيـــوي لــلــصــاالت  ومــكــتــشــف ال

 جاسم محمودعبدالرحمن عبدالقادر.

محمود مقّيًما لحكام ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
ــي ــ ــاراتـ ــ ــودي والـــــوحـــــدة اإلمـ ــ ــع ــ ــس ــ ــر ال ــصـ ــنـ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ فــــي مـ

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

قــدم نجــم منتخبنــا الوطني الســابق ونادي المنامــة محمود غلــوم “ماش” عرضا 
متميــزا أعــاد إلى األذهــان أيامه الجميلة بعد تســجيله 27 نقطة ليقود فريقه إم 
إل إس العقاريــة لالنتصــار األول فــي افتتاحيــة دوري بــي اس أكشــن لجماهير 
كرة الســلة على كأس رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى 

بن علي آل خليفة.

الــعــدد وخصوصا  ــام حــضــور جيد  وأمـ
المباراة  شهدت  الفلبينية،  الجالية  من 
نـــديـــة كــبــيــرة بــيــن الـــطـــرفـــيـــن، فــاجــأ 
رغم   )MLS( منافسه   )FCBG( فريق 
تواجد نجوم العقد الماضي في السلة 
الفلبيني  الــفــريــق  أن  إال  الــبــحــريــنــيــة، 
لـــم يــكــن نـــدا ســهــا فـــي الـــمـــبـــاراة، بل 
من  الكثير  فــي  التقدم  مــن  واستطاع 
نجمه  بتألق  المباراة  وتسيد  الفترات، 
نقطة،   23 سجل  الــذي  ميانو  جاسبر 
إال أن خبرة نجوم إم إل اس يتقدمهم 

المنامة  نادي  محمود غلوم ماش نجم 
النحلة  محمد  جاسم  وأيــضــا  السابق، 
بــجــانــب أحــمــد مـــال هللا كــانــت كفيلة 
بترجيح كفة فريقهم، كما سجل الفريق 
هذا  قــوة  يؤكد  مما  ثاثية  رميات   10
الفريق من على خط الرميات الثاثية.

في  الـــعـــودة  حـــاول  الفلبيني  الــفــريــق 
اصطدم  ولكن  األخيرتين،  الدقيقتين 
في  لعب  الــذي  المنافس  وقــوة  برغبة 
الدقائق األخيرة بذكاء مستغا قانون 
الــبــطــولــة فــيــمــا يــخــص الــوقــت وعــدم 

توقفه إال في الدقيقتين األخيرتين.
ســجــل أعــلــى نــقــاط الــمــبــاراة محمود 
27 نقطة، وجاسبر ميانو  غلوم ماش 
محمد  لجاسم  نقطة  و15  نقطة،   23
على  المباراة  فترات  وانتهت  النحلة، 
 -  )14/15(  -  )17/14( الــتــالــي  الــنــحــو 
طاقم  اللقاء  أدار   .)14/20(  -  )13/18(
جناحي  يــونــس  مــن  مــكــون  تحكيمي 

وعماد عباس.

عمالقة الفايكنغز ينتصرون 

” الفايكنغز يبتسمون” هو العنوان األبرز 
في اليوم األول من دوري بي اس اكشن 
فريق  تخطى  حــيــث  الــســلــة،  لجماهير 
)Control the chimp( بنتيجة )45/60(، 

للقاء  جاهزا  يكن  لم  األخير  أن  ويبدو 
الــنــقــص وإصــابــة  وعــانــى كــثــيــرا بسبب 
األهلي  ــادي  ن نجم  عباس  نضال  نجمه 

السابق.
واضحا  كان  المباراة  لمجريات  بالعودة 
في  يضم  الــذي  الفايكنغز  فريق  ترتيب 

صفوفه مجموعة من الاعبين السابقين 
إضافة  السعودية،  العربية  المملكة  في 
إلى مجموعة من الاعبين األجانب من 
البنية  واصــحــاب  المختلفة  الجنسيات 
المهمة شبه  القوية والطويلة؛ لذا كانت 
مستحيلة على فريق كنترول ذا تشيمب 
الذي حاول كثيرا ونجح في الكثير من 
وتضييق  الــفــارق  تقليص  مــن  األحــيــان 
هذا  ولكن  القوي،  منافسه  على  الخناق 

المجهود لم يكن كافيا.
سجل أعلى نقاط المباراة بيتر بيسكوب 
 14 عــبــاس  نــضــال  والـــاعـــب  نقطة   20
ــمــبــاراة على  نــقــطــة، وانــتــهــت فــتــرات ال
النحو التالي )11/15( - )6-14( - )12/8( 
اللقاء طاقم تحكيمي  - )16/23(. وأدار 
مـــكـــون مـــن عـــبـــدالـــرضـــا عــبــدالــحــســيــن 

وصادق جعفر.

“ماش” يستعيد األيام الجميلة... والفايكينغز يبتسمون

من المنافسات
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منتخب “قوى ذوي العزيمة” يحقق 9 ميداليات
فـــــــــــــــــي خــــــــــتــــــــــام مــــــلــــــتــــــقــــــى تــــــــــونــــــــــس الــــــــــدولــــــــــي

حقق منتخب البحرين الوطني لذوي العزيمة نتائج إيجابية مشــرفة في ختام ملتقى 
تونــس الدولــي أللعــاب القــوى لــذوي العزيمــة فــي نســخته الثالثــة عشــرة والمقــام في 
الفتــرة مــن 25 يونيــو إلــى 1 يوليــو 2019 بالجمهوريــة التونســية بملعــب ألعــاب القوى 
برادس، بمشاركة 43 دولة من مختلف دول العالم مع حضور أكثر من 350 العًبا، حيث 

أحرز المنتخب )9( ميداليات ملونة منها ذهبيتان وفضيتان و5 برونزيات.

 ميداليتان ذهبيتان 

ــرزت الـــاعـــبـــة مــريــم  ــ ــ  وأحـ
ــة  ــيـ ــدالـ ــيـ ــمـ ــدي الـ ــيــ ــمــ ــحــ ــ ال
للمنتخب  األولــى  الذهبية 
 ،)F46( في رمي الجلة فئة

ــث حـــقـــقـــت مـــســـافـــة  ــيــ حــ
وقدرها )متر 8.64(، ثم تلتها 

التي  عــبــدالــرزاق  فاطمة  الاعبة 
أحرزت الميدالية الذهبية في رمي الجلة 

فئة )F55( بتحقيقها مسافة وقدرها )5.13 
متر(. 

 ميداليتان فضيتان
فحصدتهما  الفضيتان،  الميداليتان  أمــا   
ــى في  الــاعــبــة روبـــا الــعــمــري، كــانــت األولـ
وقدرها  بمسافة   )F55( فئة  القرص  رمي 
)20.68 متر( والثانية في رمي الجلة فئة 

)F55( بمسافة وقدرها ) 6.74 متر(. 

 )5( ميداليات برونزية

الميدالية  المريسي  نصار  الاعب  وأحــرز   
البرونزية في سباق الكرسي المتحرك 800 
متر فئة )T54(، والذي أنهاه في زمن وقدره 
)2.07.93( دقيقة، كما حصلت الاعبة زهرة 
الكليب على برونزية ثانية في رمي القرص 
فئة ) F37( بتحقيق مسافة قدرها )19.75( 
لاعب  فذهبت  الثالثة،  البرونزية  أما  متر. 
متر   200 جــري  فــي سابق  الياسي  إلــيــاس 

فئة )T47(، وحقق زمن وقدره 
إضــافــة  ثــانــيــة،   )23.68(
لـــذلـــك حـــصـــد الـــاعـــب 
محمد جاسم البرونزية 
ــي  ــي رمــ ــ ــ الـــــرابـــــعـــــة ف
 ،)F55( فـــئـــة  ــقــــرص  ــ ال
وقدرها  مسافة  وحقق 
حصد  بينما  متر(،   22.34(
الاعب  الخامسة  الــبــرونــزيــة 
ــمـــادي فـــي ســـابـــق جــري  مــحــمــد الـــحـ
وقدرة  زمن  بتحقيق   )T12( فئة  متر   400

)1.03.42( دقيقة.
ــاد رئــيــس الــوفــد نــائــب رئــيــس اتــحــاد  وأشــ
حاجي  محمد  علي  اإلعــاقــة  ذوي  ريــاضــة 
والتي  الملتقى،  في  المشرفة  النتائج  على 
تأتي بفضل من هللا ثم باالهتمام المتواصل 
اللجنة  المستمر من جانب  رئيس  والدعم 
البارلمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج 
آل خليفة للفريق المشارك في الملتقى؛ لما 
للمشاركين  أهمية  الملتقى من  يحمله هذه 
 2019 العالم  لبطولة  التأهل  بطاقة  لحجز 
نوفمبر  شهر  في  دبــي  في  إقامتها  المقرر 
لدورة  التأهل  بطاقة  وكذلك حجز  المقبل، 
األلعاب األولمبية 2020 المقرر إقامتها في 
العاصمة اليابانية طوكيو، ناهيك عن وجود 
فرصة أمام الاعبين والاعبات المشاركين 
تصنيف  على  الــحــصــول  فــي  الملتقى  فــي 

جديد ضمن الرياضيين من ذوي العزيمة. 
ــد رئــيــس الــوفــد نــائــب رئــيــس اتــحــاد   وأكــ
رياضة ذوي اإلعاقة حرص الوفد المشارك 
النتائج  أفضل  تحقيق  في  االستمرار  على 
وحصد  المهمة،  الخارجية  الــبــطــوالت  فــي 
لمملكة  الملونة  الميداليات  مــن  عــدد  أكبر 

البحرين. 
علي  تونس  في  المتواجد  الوفد  ويترأس 
ــائــب رئــيــس اتــحــاد ذوي  مــحــمــد حــاجــي ن

المدير  من  كــاً  البعثة  تضم  بينما  اإلعــاقــة، 
الفني صباح الذوادي واإلدارية إيمان حسن 
ومدرب  حسن،  يوسف  واإلعامي  جاسم، 
ــدرب اللياقة  الــرمــي يــوســف الــرفــاعــي، ومـ
البدنية يوسف محمد صالح ومدرب الجري 
ــدرب الـــجـــري على  ــ رمـــضـــان الــقــالــيــف ومـ
ويمثل  ــغــزال،  ال علي  المتحركة  الــكــراســي 
ــن: الــاعــبــات  ــاً مـ الــمــنــتــخــب الــبــحــريــنــي كـ
الحميدي  مريم  العمري،  روبا  صفر،  فاطمة 

ــة لــاعــبــيــن حمد  ــافـ ــكــلــيــب، إضـ وزهـــــرة ال
الياسي،  الياس  الحمادي،  محمد  التميمي، 
نــصــار الــمــريــســي، عــبــدهللا الــشــاوي، محمد 

جاسم، علي المعلم وأيمن الحدي. 
البحريني لذوي اإلعاقة   ُيذكر أن االتحاد 
ــد االتــــحــــادات الــمــنــضــويــة تحت  ــو أحــ هـ
البحرينية، والتي  البارالمبية  اللجنة  مظلة 
سمو  مـــن  ــرار  ــقـ بـ  2017 ــام  ــعـ الـ تــأســســت 
رئيس  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ 

على  والرياضة،  للشباب  األعلى  المجلس 
شخصية  ذات  مستقلة  جــهــة  تــكــون  أن 
والمالي  اإلداري  اإلشراف  تتولى  اعتبارية 
الرياضية  االتحادات  على  الكامل  والفني 
الــبــحــريــنــيــة فــيــمــا يــخــص ريـــاضـــات ذوي 
ــعــزيــمــة، وتـــهـــدف إلـــى رعـــايـــة وحــمــايــة  ال
وتــطــويــر وتــنــظــيــم شــــؤون ريـــاضـــة ذوي 
في  وتمثيلها  البحرين  مملكة  في  العزيمة 

الفعاليات المحلية والخارجية.

تونس - اللجنة البارالمبية البحرينية

البرونزية لالعب محمد الحماديحصلت الالعبة زهرة الكليب الميدالية البرونزية في لعبة القرص

الذهبية لالعبة فاطمة عبدالرزاق الالعب إلياس الياسي حقق الميدالية البرونزية البرونزية لالعب محمد جاسم الفضية لالعبة روبا العمري

صورة جماعية للوفدعلي محمد حاجي

سبورت

في افتتاحية 
دوري بي اس 

أكشن السالوي



سوبر كالسيكو
تكتسب المباراة المرتقبة بين عمالقي كرة القدم األميركية الجنوبية البرازيل المضيفة 
واألرجنتيــن فــي نصــف نهائي مســابقة كوبا أميركا والتي تقام علــى ملعب مينيراو في 
بيلــو هوريزونتــي )03.30 فجــر األربعاء( طابع النهائي المبكر و”ســوبر كالســيكو” يحمل 

في طياته رائحة الثأر.

فــي  المعلقيــن  يقــول غالفــاو بوينــو أشــهر 
أمــام  الفــوز  ولكــن  مهــم،  “الفــوز،  البرازيــل 

األرجنتين، أفضل بكثير”.
تملــكان  ال  القــدم،  كــرة  تعشــقان  دولتــان 
االمكانــات للتنافــس مــع الــدول األوروبيــة 
لالحتفــاظ بأفضــل الالعبيــن فــي أنديتهما، 
مــن  يجــف  ال  بخــزان  تتميــزان  ولكنهمــا 

المواهب الكروية.
غابريــال  البرازيلــي  المهاجــم  ويقــول 

جيزوس عن اللقاء المنتظر بين المنتخبين 
“بالنسبة لي، إنها )المباراة( أعظم كالسيكو. 

هما عمالقان يملكان تاريخا كبيرا”.
وتشكل مباراة البرازيل واألرجنتين صراعا 
مصالحــة  إلــى  يســعيان  منتخبيــن  بيــن 
جماهيرهما. مباراة بين “سيليســاو” ال يزال 
للخســارة  بالصدمــة  يشــعرون  مشــجعوه 
المذلة أمام ألمانيا )7-1( في عقر دارهم في 
نصــف نهائــي مونديــال 2014 علــى ملعــب 

مينيراو بالذات، مسرح اإلهانة التي لحقت 
بهم قبل 5 أعوام، ومنتخب “ألبيسيليستي” 
لــم يفز بــأي لقب كبير منــذ 1993 وتتويجه 

االخير بكوبا أميركا.
وتبقــى البرازيــل المضيفة المرشــحة للفوز، 

علــى الرغــم من أنها تخــوض البطولة بدون 
نجمها نيمار المصاب.

النجــم  ســيكون  اآلخــر  المقلــب  فــي 
األرجنتينــي ليونيــل ميســي حاضــرا، علــى 
الرغــم مــن ابتعــاده عــن مســتواه واكتفائــه 

بهــدف يتيم من ركلــة جزاء أمام البارغواي 
فــي الــدور األول، وهــذا مــا أقــر بــه أخيــرا 
بقولــه “ال أخــوض أفضــل كوبــا أميــركا، ال 

ألعب كما أرغب”.
قــال نجــم برشــلونة اإلســباني عقــب الفــوز 

ربــع  الــدور  فــي  صفــر   -  2 فنزويــال  علــى 
النهائــي “مــن الصعــب القــول مــن ســيكون 
المرشــح )للفــوز( بيــن األرجنتيــن والبرازيل 
فــي كوبا أميــركا حيث أي فريق بإمكانه أن 

يفوز على اآلخر”.
تمثــل  مــاذا  ونعــرف  “نحترمهــم،  وتابــع 
البرازيــل. تأهلــوا بصعوبــة، ولكــن يملكــون 

العبين بامكانهم صنع الفارق”.
اللقــاء الرســمي األخير بيــن المنتخبين كان 
 2016 نوفمبــر  فــي  مينيــراو  ملعــب  علــى 
حينهــا   .2018 مونديــال  تصفيــات  ضمــن 
فــاز البرازيليــون بثالثيــة نظيفــة بإشــراف 
المدرب تيتي بعد فترة قصيرة على تسلمه 

زمام المنتخب.

تــونــس تـواجــه الخطــر

وكاالت

يبحــث المنتخــب التونســي اليــوم الثالثــاء عــن فــوز ال بديل عنه فــي الجولة 
الثالثــة األخيــرة لــدور مجموعــات كأس األمــم اإلفريقيــة فــي كــرة القــدم 
المقامــة فــي مصــر، في حــال رغــب المنتخب المرشــح للقب، بتفــادي إحراج 

الخروج المبكر.

وفشــل نســور قرطــاج فــي المباراتين 
فــي  الخامســة  للمجموعــة  األولييــن 
بالتعــادل  فاكتفــوا  الفــوز،  تحقيــق 
أنغــوال  ضــد   ،1-1 بنتيجــة  مرتيــن 
ومالــي، ويســتعدون لمالقــاة الوافــدة 
الجديــدة موريتانيــا غــدا علــى ســتاد 

السويس.
الــذي  التونســي  المنتخــب  وســيكون 
فــي  الثانــي  المركــز  حاليــا  يحتــل 
خلــف  نقطتيــن  برصيــد  مجموعتــه 
مالــي )4 نقــاط( وتســاويا مــع أنغــوال، 
مطالبــا أقلــه بتفــادي الخســارة التــي 
ســتؤدي حكمــا الــى إقصائــه مــن دور 

المجموعات.
سيفشــل  الخســارة،  حــال  وفــي 
المنتخــب فــي احتالل أحــد المركزين 

األول أو الثانــي فــي مجموعته )تأهل 
يكــون  ولــن  الـــ16(،  دور  الــى  مباشــر 
تحتــل  منتخبــات   ٤ أفضــل  ضمــن 
المركز الثالث في المجموعات الست، 
اذ جمعــت ٤ منتخبات في هذا المركز 
حتــى اآلن نقاطــا أكثر منه، حتى قبل 
مباريات الجولــة الثالثة للمجموعتين 

الثالثة والرابعة التي تقام اإلثنين.
الــى ذلك، تجد غانا نفســها في موقف 
التونســي، اذ حصــد  للموقــف  مشــابه 
)“النجــوم  ســتارز”  “بــالك  منتخــب 
مــرات   ٤ باللقــب  المتــوج  الســوداء”( 
آخرهــا عــام 1982، نقطتيــن فقــط من 
المجموعــة  فــي  األولييــن  المباراتيــن 
السادسة التي تضم الكاميرون حاملة 
اللقب، إضافة الى بنين وغينيا بيساو.

تبحــث  السادســة،  المجموعــة  فــي 
فــي  الكاميــرون  اللقــب  حاملــة 
االسماعيلية عن تثبيت الصدارة التي 

تحتلهــا برصيــد 4 نقــاط، أمــام بنيــن 
وغانــا )2 لــكل منهمــا(، وغينيــا بيســاو 

)نقطة واحدة(.

تونس تسعى لتجنب الخروج المبكر

وكاالت

وكاالت وكاالت

قــال رفائيــل بنيتز أمــس اإلثنين إنه لم 
يكــن يرغب فــي الرحيل عن نيوكاســل 
النــادي  إدارة  بــأن  لكنــه شــعر  يونايتــد 
المنافس في الدوري اإلنجليزي الممتاز 

لكرة القدم ال تشاركه نفس الرؤية.
وذكر نيوكاســل يونايتد الشهر الماضي 
أن بنيتــز ســيترك منصبــه عقــب نهايــة 
عقــده في 30 يونيو. وكان من المتوقع 
موقعــه  اإلســباني  المــدرب  يغــادر  أن 
عقب فشله في التوصل التفاق لتمديد 
عقده مع مايك آشلي مالك الفريق على 

مدار األشهر القليلة الماضية.
لليفربــول  الســابق  المــدرب  وتعاقــد 
وريــال مدريــد مع نيوكاســل في مارس 
2016 لكنــه فشــل في إنقــاذ الفريق من 
الهبــوط. وظــل بنيتــز مــع الفريــق فــي 
للعــودة  وقــاده  الثانيــة  الدرجــة  دوري 

لدوري األضواء في الموسم التالي.
وأنهــى الفريــق فــي المركــز العاشــر في 
للــدوري  العــودة  بعــد  لــه  موســم  أول 
الموســم   13 المركــز  وفــي  الممتــاز 

الماضــي. وشــكر بنيتــز الجماهيــر علــى 
واتســمت  ومثيــرة  رائعــة  ســنوات   3”

بالتحدي في بعض األوقات”.
وقــال ”كنــت أود البقــاء لكننــي لــم أكــن 
أريــد فقــط أن اوقــع علــى تمديــد عقــد، 

ولكننــي كنــت أريــد أن أكون جــزءا من 
مشروع.

”لســوء الحــظ، بــدا واضحا لي وبشــكل 
إدارة  قمــة  علــى  هــؤالء  بــأن  متزايــد 
النادي ال يتقاسمون معي نفس الرؤية“.

منتخــب  مدافــع  تيســيلو،  ويليــام  تلقــى 
كولومبيــا، تهديــدات بالقتــل، عقــب تســببه 
فــي خــروج منتخــب بــالده مــن منافســات 
الــدور ربــع النهائي مــن بطولة كوبــا أميركا، 

المقامة في البرازيل.
وخســرت كولومبيــا أمــام تشــيلي، بــركالت 
الترجيــح بنتيجة )4-5(، بعد إضاعة ويليام 
تيســيلو، ركلــة الترجيــح الخامســة، لتــودع 

كولومبيا البطولة.
الالعــب  بتلقــي  واعترفــت زوجــة تيســيلو 
العديــد من التهديــدات بالقتــل، عقب وداع 
أميــركا،  كوبــا  لمنافســات  بــالده  منتخــب 

واصفة األمر بأنه “عار”.
وأضافــت أن الســلطات الكولومبيــة تولــت 
القضيــة، وتحــاول حالًيــا التعــرف علــى من 
أطلقــوا هــذه التهديدات تجــاه مدافع ليون 
ومنتخــب كولومبيــا، والبالــغ مــن العمــر 29 

عاًما.
وكانــت كولومبيــا قــد تصــدرت المجموعــة 
الثانيــة بكوبا أميركا، برصيد 9 نقاط، بعدما 
حققــت 3 انتصارات علــى األرجنتين وقطر 

وباراجواي، إال انها ودعت المسابقة من ربع 
النهائي.

وأعــادت تلــك التهديدات لألذهــان ما حدث 
أندريــس  بحيــاة  أودى  والــذي   ،1994 عــام 
إسكوبار العب ومدافع المنتخب الكولومبي 
علــى يــد عصابــة مــن 3 أفــراد أطلقــت 12 

رصاصــة فــي جســده بعــد خروجه مــن أحد 
المطاعم في مدينة ميديلين الكولومبية.

جــاء ذلــك بعدمــا ســجل إســكوبار هدفــا 
بالخطــأ فــي مرمــى منتخــب بــالده، أمام 
أميركا في مونديال 1994، وخسر فريقه 
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وكاالت

أعلــن نــادي إنتــر ميالن رابع الدولــي اإليطالي لكرة القــدم أمس اإلثنين 
تعاقده مع قائد المنتخب األوروغوياني دييغو غودين لمدة ٣ أعوام.

وكتب النادي اإليطالي في حســابه 
فــي  جديــد  قائــد  “هنــاك  بتويتــر 

المدينة”.
وكان غوديــن )33 عامــا( أعلــن في 
مايــو الماضــي رحيلــه عــن أتلتيكو 

معــه  عقــده  انتهــى  الــذي  مدريــد 
هــذا الصيــف بعــد ٩ مواســم فــي 
صفوفــه توج معــه خاللها بالدوري 
ملــك  وكأس   )2014( اإلســباني 
إسبانيا )2013( والدوري األوروبي 

“يوروبا ليغ” )2012 و2018(.
وخــاض غودين 131 مباراة دولية 
معــه  وتــوج  بــالده  منتخــب  مــع 
“كوبــا  الجنوبيــة  أميــركا  بــكأس 

أميركا” عام 2011.
القطــب  تاريــخ  غوديــن  ودخــل 
فــي  مدريــد  للعاصمــة  الثانــي 
بتســجيله   2014 مايــو 
هــدف التعــادل فــي مرمــى 
برشــلونة )1-1( فــي كامــب 
نو ما ســمح ألتلتيكو مدريد 

بالتتويج باللقب.

غودين إلى إنتر

قمة كالسيكية توجه كل 
األنظار نحو مينيراو

وكاالتوكاالت

قــال رفائيــل نــادال الــذي نــال 18 لقبــا علــى 
آنــدي  إن  الكبــرى  األربــع  البطــوالت  صعيــد 
مــوراي يعــد أحــد أهــم الالعبين فــي رياضة 
اإلصابــة  مــن  عودتــه  وســتدخل  التنــس 

السعادة على الجميع.
نــادال ”األمــر ال يتعلــق بســعادتي  وأضــاف 
لرؤيتــه ثانيــة. الجميــع سيســعد برؤيته من 
جديــد. إنــه أحــد أهــم الالعبين علــى صعيد 
الرياضــة فــي اخــر 10 ســنوات. إنهــا أخبــار 

جيدة عندما يعود إلينا كبار الالعبين.
وتابــع بطــل ويمبلــدون مرتين ”أكثــر األمور 
أهمية هو أنني سعيد من أجله على الصعيد 

الشخصي لقدرته على مواصلة اللعب“.
الشــهر  للمالعــب  عامــا(   32( مــوراي  وعــاد 
الماضــي عقــب خمســة أشــهر مــن االبتعــاد 
بســبب اإلصابــة ليفوز بلقب زوجــي الرجال 
لوبيــز  فليســيانو  مــع  كوينــز  بطولــة  فــي 
وســيلعب إلــى جــوار بييــر-أوج إيربيــر فــي 

ويمبلدون.
فــي  بطــل ويمبلــدون مرتيــن  كمــا يخطــط 
المختلــط  الزوجــي  فــي  للمشــاركة  الفــردي 
مــع مواصلته للتعافــي من جراحة في أعلى 
الفخذ في فبراير شباط الماضي. وال يشارك 

موراي في مباريات الفردي حاليا.
وقــال نادال ”يحدوني األمــل أن تكون لديه 
الفرصة لمواصلة اللعب على صعيد الفردي. 
لكــن علــى أي حــال، ســيكون بوســعه لعــب 

التنس ثانية بدون ألم كما سمعت.

فــي  المنافــس  كاونتــي  ديربــي  أعفــى 
اإلنجليــزي  الثانيــة  الدرجــة  دوري 
لكــرة القــدم مدربــه فرانــك المبــارد مــن 
اإلشــراف علــى التدريبــات التــي تســبق 
الموســم وذلك يومــي االثنين والثالثاء 
مــن  بالمزيــد  للمــدرب  يســمح  بمــا 
الوقــت للتفــاوض مــع تشيلســي لتولــي 

المسؤولية في ستامفورد بريدج.
بيــان  فــي  كاونتــي  ديربــي  وأضــاف 
للمناقشــات  ”للســماح  يأتــي  القــرار  أن 
الجاريــة التــي تخــص انتقالــه المحتمل 
إلى تشيلســي باالنتهاء في أقرب وقت 

ممكن.
”فــي ظــل افتــراض أن فرانــك ســيصل 
التفــاق مــع تشيلســي ليصبــح المــدرب 
الجديــد لــه، يجــب على النــادي أن يزيد 

من جهوده للعثور على مدرب بديل“.
وقــاد المبارد، الذي نال 3 ألقاب للدوري 

اإلنجليــزي الممتــاز ولقــب دوري أبطال 
أوروبا كالعب ضمن صفوف تشيلســي، 
ديربــي لنهائــي ملحــق الصعود الموســم 
الماضــي وذلــك فــي أول مواســمه مــع 

الفريق.

ويعــد المبــارد المرشــح األبــرز لخالفــة 
ماوريتسيو ساري في تدريب تشيلسي 
مــع  اإليطالــي  المــدرب  تعاقــد  عقــب 
يوفنتــوس بطــل دوري الدرجــة األولــى 

اإليطالي الشهر الماضي.

ديربي يمهد طريق المباردنادال سعيد بعودة موراي

فرانك المبارد آندي موراي
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إعداد: هبة محسن

أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية لألفراد، عن استعداده 
للوفــاء بالمتطلبــات المصرفيــة المفتوحــة، التي تعد بمثابة نقلة نوعية للخدمات المصرفية ومبادرة تتماشــى مع ســعي المملكة 

الحثيث لتحديث القطاع المصرفي والمساعدة في وضع أفضل المعايير الرقابية للخدمات المالية الجديدة والمبتكرة.

العــام  المديــر  مســاعد  وصــرح 
للخدمات المصرفية ببنك البحرين 
قائــاً:  ســالم،  عــادل  والكويــت 
“يأتي تدشــيننا لتطبيــق الخدمات 
اســتجابة  المفتوحــة  المصرفيــة 
البحريــن  مصــرف  لمتطلبــات 
المركــزي وللطريقة التــي يقوم بها 
بإنجــاز  والكويــت  البحريــن  بنــك 
أعمالــه، اذ انــه يحــرص دائمــا على 
أن يكــون فــي طليعــة البنــوك التي 

فــي  المســتقبل  آفــاق  تستشــرف 
مجال تقديــم الخدمات المصرفية 

الرقمية”.
أن  فــي  “ال شــك  القــول:  وأضــاف 
المفتوحــة  المصرفيــة  الخدمــات 
لهــا أثــر إيجابــي كبيــر علــى جــودة 
للعمــاء  المقدمــة  الخدمــات 
وستعطي القطاع المالي البحريني 
ميــزة تنافســية كبيــرة فــي منطقة 
الشرق األوسط، ال سيما وأن جميع 

العمليــات التــي تتــم عبــر تطبيــق 
المفتوحــة  المصرفيــة  الخدمــات 
اإلجــراءات  لنفــس  ســتخضع 
الرقابيــة المتبعــة للقنوات األخرى، 
إذ يعمل هذا التطبيق وفقًا لمفهوم 
جديد قائم على ربط بنوك التجزئة 
والمؤسســات المالية مع الشــركات 
التكنولوجيــا  فــي  المتخصصــة 
المالية التــي تقدم أو تمهد لتقديم 

خدمات مبتكرة للعماء”.

المبادرة تتماشى مع ســعي المملكة الحثيث لتحديث القطاع

“BBK” يدشن الخدمات المصرفية المفتوحة

أعلنــت زيــن البحرين، شــركة االتصاالت 
اتفاقيــة  توقيــع  المملكــة،  فــي  الرائــدة 
Smart Secu� شــركة مــع   جديــدة 
rity البحريــن مــن أجــل إدارة المركبــات 
زيــن  شــركة  مكتــب  وفــي  الذكيــة. 
الســيف،  بضاحيــة  الرئيســي  البحريــن 
تــم عقــد االتفــاق بيــن مديــر الشــركات 
والمؤسسات بزين البحرين، يزن زيتون 
ومدير تطوير األعمال في زين البحرين 
أيمن العلوي، والرئيس التنفيذي لشــركة 
Smart Security البحرين محمد رياض 

اليعقوب. 
وســيتم توفيــر حلــول إلدارة المركبــات 
الذكيــة وســيتم تزويدهــا بنظــم أمنيــة 

الكترونية حديثة ومرنة في االستخدام 
مخصصــه  رؤيــة  المســتخدم  تعطــي 

وتقارير حسب رغبته. 
وبحســب ما أشــار زيتون “ تتمتع شركة 
Security Solutions البحريــن بســمعة 
ونحــن  المحليــة  الســوق  فــي  ممتــازة 
فــي زيــن البحريــن نفخــر بالعمــل معهم. 
Secu�  تعطي االتفاقية الجديدة شركة

rity Solutions القــدرة علــى االســتفادة 
المتطــورة  البحريــن  زيــن  أنظمــة  مــن 
إلدارة المركبــات الذكيــة والتــي تســاند 
شــغف زيــن البحريــن فــي تقديــم أنظمة 
الكترونيــة ذكية متطــورة واألفضل في 

المملكة لعمائها”.

“زين” توقع اتفاقية إلدارة 
Smart Security المركبات مع

أعلنت هواوي، عماق صناعة الهواتف الذكية، 
أن سلســلة هواتف HUAWEI P30 قد حطمت 
األرقــام القياســية محققــة مبيعــات بلغــت 10 
مليــون وحــدة خــال ثاثــة أشــهر فقــط. وقــد 
أثمــرت االبتــكارات المتواصلــة التــي تقــوم بها 
 HUAWEI P30 سلســلة  ونجحــت  هــواوي 
مــن خــال  المســتخدمين  تجربــة  إثــراء  فــي 
تقريــب  بخاصيــة  اليــكا  مــن  رباعيــة  كاميــرا 
بعمرهــا  تتميــز  وبطاريــة  مــرات،   10 هجيــن 
التشــغيلي الطويل، إضافة إلــى خيارات ألوان 
رائعــة تضــم الكريســتال الامــع ولــون شــروق 
الشــمس العنبــري. و قــال رئيــس خــط إنتــاج 
هــواوي  مجموعــة  فــي  المحمولــة  الهواتــف 
ألعمــال المســتهلكين كيفيــن هــو، خــال قمــة 
األجهزة العالمية في شــانغهاي )ملتقى الجوال 
العالمي(: “وصلت شحنات الهواتف الذكية من 
هــواوي إلــى 100 مليــون وحــدة فــي 30 مايــو 
الماضي، في وقت مبكر مقارنة بتحقيق نفس 
رقــم المبيعــات العــام الماضــي. والمدهــش أن 
 HUAWEI P30 حجم مبيعات سلســلة هواتف

بلــغ العشــرة مايين بعد 85 يوًمــا من إطاقها، 
أي 62 يومــًا أقــل مــن الوقــت الذي اســتغرقناه 
بيــع  عنــد  وحــدة  ماييــن   10 إلــى  للوصــول 
سلســلة هواتــف HUAWEI P20”. وُيعــد هــذا 
اإلنجاز الرائع ترجمة حقيقية لثقة مستخدمي 
هــواوي فــي المنتجــات والخدمــات المبتكــرة 
التي تقدمها لهم الشــركة. كما أثنت العديد من 
وســائل اإلعــام العالميــة على سلســلة هواتف 
الهواتــف  ’أفضــل  واعتبرتهــا   HUAWEI P30
الرائدة لعام 2019‘ و’أفضل الهواتف للتصوير‘. 

هــذا، واســتثمرت هــواوي أكثــر مــن 480 مليار 
يــوان صينــي علــى مــدار العقــد الماضــي، ممــا 
ســاعد علــى تعزيــز مكانتهــا كعمــاق للتقنيات 
وتوطيــد شــراكاتها فــي ساســل التوريد على 
صعيدي البرامج واألجهزة مما مكنها من ريادة 
فــي قطــاع  التقنيــات والخبــرات  مــن  العديــد 
صناعــة الهواتــف الذكيــة. وتؤمــن هــواوي أن 
االبتكار المســتمر والقيادة التقنية ســيواصان 
توسيع حدود الهواتف الذكية، مما يساهم في 

إيجاد حياة ذكية لجميع المستهلكين.

أعلنــت شــركة ســيارات مرســيدس-بنز الشــرق األوســط تعييــن تومــاس كالين 
فــي منصــب الرئيس والمدير التنفيذي اعتبارًا مــن 1 يوليو 2019. ويأتي تعيين 
كالين خلفًا لمارك دي هايز، والذي حقق العديد من اإلنجازات الهامة منذ توليه 
هــذا المنصــب فــي شــهر مايــو 2015، حيــث نجــح في تعزيــز مكانة مرســيدس-
بنز في المنطقة وقيادة مســيرة الشــركة نحو عصر التنقل المســتقبلي، وتعزيز 
عــرض صــاالت  إطــالق  خــالل  مــن  للعمــالء  المقدمــة  والخدمــات  المنتجــات 

MAR2020 المستقبلية في مدينتي جدة والكويت.

التنفيــذي  والمديــر  الرئيــس  يتمتــع 
الجديد كاين بخبرة عالمية واسعة في 
قطاع الســيارات، وسيتولى إدارة كافة 
المنطقــة  فــي  عمليــات مرســيدس-بنز 
وســيواصل كايــن العمــل علــى زيــادة 
الخدمــات  المبيعــات وتحســين  حجــم 
األوســط،  الشــرق  فــي  ســوقًا   13 فــي 
كمــا ســيعمل علــى تعزيز الشــراكات مع 
القطاعيــن العام والخاص في المنطقة، 
بيــن  التعــاون  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة 

المكتب اإلقليمي والوكاء.
بــدأ كايــن مســيرته المهنيــة في قســم 

فــي  كرايســلر  دايملــر-  فــي  التســويق 
مقرها الرئيســي في مدينة شتوتغارت 
األلمانية، ثم انتقل إلى قســم المبيعات 
فــي برليــن كمســاعد للمديــر التنفيــذي 
بعــد  مرســيدس-بنز.  فــي  لســيارات 
ذلــك شــغل كاين عدة مناصــب إدارية 
عليــا فــي شــركة دايملــر بمــا فــي ذلــك 
فــي  المبيعــات  اســتراتيجيات  رئيــس 
برليــن، ورئيس عمليــات البيع بالتجزئة 
فــي فورســبورغ فــي ألمانيــا، والمديــر 
التنفيــذي للســيارات فــي جوهانســبرغ 
مــدراء  وكبيــر  أفريقيــا،  جنــوب  فــي 

المبيعات في شتوتغارت في ألمانيا.
يحمــل كايــن شــهادة الماجســتير فــي 
إدارة األعمــال مــن كلية اليبزيغ لإلدارة 
مــن  البكالوريــوس  درجــة  ويحمــل 
فــي  التعاونــي  للتعليــم  برليــن  جامعــة 

برلين ألمانيا.

توماس كالين 

تحقيــق مبيعات بلغــت 10 ماليين وحدة خالل 3 أشــهر العمل على زيادة حجم المبيعات وتحسين الخدمات في 13 سوقا

هواتف HUAWEI P30 تحطم الرقم القياسي كالين رئيسا لـ“مرسيدس بنز الشرق األوسط”
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متجرهــا  أنصــار  مجموعــة  افتتحــت 
الثانــي »أيــه آنــد أتــش« بمنطقــة ســترة، 
العامــات  مــن  مجموعــة  يقــدم  والــذي 
األثــاث  فــي  المتخصصــة  التجاريــة 
وذلــك ضمــن  واإلكسســوارات،  المنزلــي 

حفــل أقيــم تحــت رعايــة النائــب الثاني 
لرئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين 
محمــد عبد الجبــار الكوهجي يوم األحد 

)30 يونيو 2019(.
وقــال نائــب مديــر عــام أنصــار جاليــري، 

تســتثمر  المجموعــة  إن  التــع  ســلطان 
فــي متجــر ثالــث جديــد لهــا مــن المزمــع 
افتتاحه خال العام الجاري، في الوقت 

الذي رفض فيه تحديد موقع المعرض.
وأكــد أن المجموعــة لديها خطة الفتتاح 

مزيــد مــن الفــروع، لضمهــا إلــى فرعيهــا 
الحالييــن فــي منطقتــي توبلــي وســترة. 
وبين أن السوق البحريني يتمتع بكثافة 
سكانية عالية وقوة شرائية تدفع التجار 

إلى االستثمار فيه.

ولفــت ســلطان إلــى أن »أيــه آنــد أتــش« 
تمتلــك فروعــا منتشــرة فــي جميــع دول 
الخليــج العربــي، ضمــن أســماء مختلفة، 
ومــن المقــرر إدراجهــا جميعا ضمن اســم 

»أيه آند أتش«.

“أنصار جاليري” تفتتح “أيه آند أتش” في سترة

21

عادل سالم

دعــت مديــرة إدارة التســويق والعالقــات العامــة فــي جامعة العلــوم التطبيقية رقية محســن الطلبة الراغبين فــي االلتحاق بالجامعة إلــى زيارتها للتعرف 
أكثر على برامجها األكاديمية، والتسهيالت التي تقدمها للطلبة، مشيرة إلى أن الجامعة تدخل عامها الجديد في ظل سلسلة من اإلنجازات الكبيرة التي 

حققتها أهمها حصولها على االعتماد المؤسسي من مجلس التعليم العالي. 

وأشــارت إلــى أن إدارة الجامعــة 
أفضــل  تقديــم  علــى  حرصــت 
خــال  مــن  للطــاب  الخدمــات 
الجامعــي  الحــرم  تجهيــزات 
الجديــد وما يحتويه من قاعات 
مجهــزة  دراســية  ومختبــرات 
بأحدث الوســائل التقنية لضمان 
أفضل األجواء الدراســية للطلبة 
الخدميــة  المرافــق  إلــى  إضافــة 
والترفيهيــة والماعــب وغيرهــا 
من المرافق الحيوية التي تسهم 
الجامعيــة  الحيــاة  إثــراء  فــي 

والعلمية للطلبة.
بــاب  أن  محســن  رقيــة  وقالــت 
مفتــوح  والتســجيل  القبــول 
البكالوريــوس  تخصصــات  فــي 

األعمــال،  إدارة  الحقــوق،  فــي 
السياســية،  العلــوم  المحاســبة، 
اإلداريــة،  المعلومــات  نظــم 
التصميــم  الحاســوب،  علــم 
الجرافيكي، والتصميم الداخلي، 
فــي  الماجســتير  وتخصصــات 
التجــاري،  القانــون  القانــون، 
المــوارد  إدارة  األعمــال،  إدارة 
البشرية، والمحاســبة والتمويل، 
منوهــًة إلى أن الجامعة ســتعمل 

علــى مســاعدة الطلبــة من خال 
وإدارة  الطلبــة  شــؤون  عمــادة 
وإدارة  والتســجيل  القبــول 
خــال  والتســجيل  القبــول 

فتــرة التســجيل، باإلضافــة إلــى 
توجيههــم وتقديــم النصائح لهم 
في اختيار المواد قبل تســجيلها 
الكليــات  مــع  بالتنســيق  وذلــك 

المعنية.
كمــا دعــت مدير إدارة التســويق 
والعاقــات العامــة كافــة الطلبــة 
الرســمي  الموقــع  زيــارة  إلــى 
 www.asu.edu.bh للجامعــة 
باإلضافــة إلــى متابعة حســابات 
الجامعــة عبــر شــبكات التواصل 
ســناب  »انســتغرام،  االجتماعــي 
يوتيــوب«،  فيســبوك،  شــات، 
مــن  المزيــد  علــى  لاطــاع 
المعلومات عن التسجيل للفصل 

الدراسي األول 2020�2019.

الجامعــة تدخل عامها الجديد في ظل سلســلة من اإلنجازات الكبيرة

استمرار القبول في “العلـوم التطبيقيـة”

رقية محسن

مجموعة من 
العالمات التجارية 

المتخصصة في 
األثاث واإلكسسوارات
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لديك رغبة صادقة بالعمل مع اآلخرين في 
العمل.

ال َتُكْن ُمسَتعجاًل في إطالق أفكارك ومشاريعك.

ُكْن ُمستِعّدًا ِلمواجهة تغييرات اللحظة األخيرة 
ت.   إذا ما استجدَّ

ص للنجاحات المهنّية والمادّية. هذا اليوم ُمخصَّ
 

ر، ُقم بإدارة فريق عملك، وستحصل  فاِوْض، َفكِّ
على اإلجابة الُمناِسبة

جب أاّل تشعر باإلحباط إزاء أي فشل. الصّحة 
جّيدة اليوم

تأكد من ان من حولك يمنحونك الحرية 
والسلطة التخاذ قراراتك.

األوقات السعيدة نادرة المرور فال َتدَعها تفوتك.

اليوم ُمالئم ِللُمفاوضات وللدراسة وتحصيل 
الِعلْم والمعلومات

لقاء تنتظره منذ فترة يجمعك بالحبيب واألّيام 
حافلة بالُمفاجآت

ال تترّدد في االستماع إلى شريكك لكي تبلغ ما 
تطمح اليه.

إذا أردَت النجاح، ابحث عن ِعشرة الناجحين، 
وابتعد عن الفاشلين.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

2 يوليو

1976
إعالن الوحدة بين 

فيتنام الشمالية 
وفيتنام الجنوبية 

المنفصلتين 
وإعالن قيام 

جمهورية 
فيتنام 

االشتراكية.

أطلت الفنانة أمل عرفة 
في مواقع التواصل 

االجتماعي، لتعلن 
عودتها إلى األجواء 

مجددًا بعد أن صرحت 
قبل ذلك باعتزالها، وهو 

تصريح انفعالي غير 
حقيقي بعد األزمة التي 

تعرضت لها.

tariq.albahar
@albiladpress.com

افتتح باب تسجيل األفالم في دورته الثانية التي ستقام في يناير 2020

دعوة البحرينيين للمشاركة في “العين السينمائي”

رســميا اعلن مهرجان العين الســينمائي عن فتح باب تســجيل األفالم المشاركة 
فــي دورتــه الثانيــة، التي ســُتقام بمدينة العين من 22 إلــى 25 يناير 2020 تحت 
رعايــة الشــيخ ســلطان بــن طحنــون آل نهيان، عضــو المجلس التنفيــذي إلمارة 

أبوظبي.

للســينمائيين  دعوتــه  المهرجــان  ووجــه 
الخليجييــن والبحرينييــن والمقيميــن في 
دولــة اإلمــارات لتقديــم أفالمهــم، ليكون 
منصة الكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات 
ومواهب الســينما في المنطقة، وسيبدأ 
األفــالم  طلبــات  تلقــي  المهرجــان 
فئــات  فــي  الجوائــز  فــي  المنافســة 
األفــالم الروائيــة والوثائقية الطويلة 
والقصيــرة. وتــم فتــح بــاب التقديم 
لألفالم للمشــاركة في أواخر الشهر 
التقديــم  بــاب  وســُيغلق  الجــاري، 
بتاريــخ 10 ديســمبر المقبــل، كمــا 

نمــوذج  علــى  العثــور  للمشــاركين  يمكــن 
التفاصيــل  كل  علــى  واالطــالع  التقديــم، 
بتقديــم  الخاصــة  واللوائــح  والقواعــد 
الطلبــات للدورة الثانية من مهرجان “العين 

السينمائي”، من خالل الموقع اإللكتروني:
www.alainfilmfest.com

فــي  عــرض،  الســينمائي”  “العيــن  أن  يذكــر 
ضمــن  شــاركت  فيلمــًا   67 األولــى،  دورتــه 
 18 منهــا  للمهرجــان،  الرســمية  المســابقات 
مثلــت  األول،  العالمــي  عرضــه  فــي  فيلمــًا 
اإلمــارات والســعودية والبحريــن والكويت 
وســلطنة عمان، وحــازت األفالم الفائزة 12 

جائزة في مسابقات المهرجان المتعددة.

علــى  فيلمــًا   13 أيضــًا  وعــرض 
أفــالم  برنامــج  ضمــن  المهرجــان،  هامــش 
التســامح وبرنامج أفالم ســينما العالم، كما 
كــرم المهرجــان، فــي دورتــه األولــى أربعــة 
ســينمائيين بارزين من الخليج العربي، هم: 
عبدالرحمن الصالح ومسعود أمرهللا وحياة 
الفهد وإبراهيم الحساوي، والقى المهرجان 
نجاحــًا كبيــرًا فــي دورته األولــى، من حيث 
حســن التنظيــم، وجــودة األفالم المشــاركة 
والعــرب  الخليجييــن  الضيــوف  بشــهادة 
واألجانــب، ونجــح فــي اســتقطاب الفيلــم 
فــي  والمصيــر”  الحــب  “الكنــز2:  المصــري 

عرضــه العالمــي األول فــي حفــل االفتتــاح، 
بحضور مخرجه الشهير شريف عرفة.

وفــي دورتــه األولى، قــام المهرجان بتوقيع 
مــع مهرجانــات  تعــاون مشــترك  اتفاقيــات 
دلهــي  مهرجــان  )مــع  وخليجيــة  دوليــة 
الســينمائي، الــذي ســيقوم بعــرض األفــالم 
اإلماراتية ضمن مسابقاته الرسمية، وضمن 
برنامــج خــاص في دلهي، وفــي مدن أخرى 
بالهنــد، وكذلــك اتفاقية تعــاون مع مهرجان 
الشــباب الســعودي لألفــالم(، حيث ســتعمل 
اإلبــداع  إيصــال  علــى  االتفاقيــات  هــذه 

اإلماراتي إلى العالمية.

مشــروعها  عــن  نتفليكــس  أعلنــت 
 Project Rumble Pak الجديــد 
والــذي يهــدف إلــى منح المســتخدم 
أثنــاء  التفاعــل  مــن  قــدر  أكبــر 
منــه  الهــدف  أن  حيــث  المشــاهدة، 
يتمثــل فــي جعــل الهاتــف يهتــز عند 
مشــاهدة بعــض المشــاهد أو حتــى 
بشــكل  المشــاهد  أصــوات  تشــغيل 

مختلف.
تشــغيل  عنــد  المثــال  ســبيل  فعلــى 
مشهد من فيلم يحتوي على انفجار، 

فسنجد أن التطبيق سيبدأ باالهتزاز 
مع االنفجار بشكل تفاعلي.

كمــا أنــه في بعض المشــاهد، ســنرى 
أن التطبيــق ُيخرج بعــض األصوات 
حــاالت  بعــض  مثــل  قــوي  بشــكل 
إطــالق الصواريــخ أو الليــزر. وتأتي 
تعــاون ودمــج  كنتــاج  الميــزة  هــذه 
Immersion Corpora�  لتقنيــة

أثنــاء  نتفليكــس  مــع محتــوى   tion
العــرض ما يعطي طابًعــا تفاعلًيا مع 

المشاهد.

تفاعل “نتفليكس” مع المشاهد
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 1979  
عقد أول اجتماع للجنة القدس في مدينة فاس المغربية. 

 1990 
تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى انهياره

 
 1992 

تعيين علي كافي رئيًسا للجزائر وذلك بعد اغتيال محمد بوضياف. 

 2000 
اختيار فيسينتي فوكس رئيًسا للمكسيك

 
 2002 

ستيف فوسيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول األرض بمنطاد هوائي.

22

يواصــل فيلــم “كازابالنــكا” تصدر شــباك التذاكــر وحصد أعلى 
اإليرادات في السينما منذ طرحه في أول أيام عيد الفطر.

وخــالل 23 يوما فقط حصــد الفيلم إيــرادات قاربت على 60 
مليون جنيه، بالرغم من انشــغال الفئة األكبر من الجمهور 
وهم الشــباب  في امتحانات الثانوية العامة ومتابعة بطولة 

األمم اإلفريقية. 
فيلم “كازابالنكا” تأليف هشــام هالل وإخراج بيتر ميمى، وبطولة 

أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة.

أكد السيناريست المصري تامر حبيب، عمله على فيلم سينمائي 
سيجمع الفنان عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني. وأوضح 
حبيــب لموقع العربــي الجديد أنه سيســتأنف كتابة الفيلم 
المرتقــب قريبــًا، بعدما توقف عــن العمل عليه النشــغال 
الشــربيني بتصوير مسلســلها “زي الشــمس” الذي عرض 

خالل شــهر رمضان الماضي، إضافة إلــى انهماك عمرو دياب 
بإحيــاء الحفالت داخــل مصر وخارجها وبطرح أغــاٍن جديد. وأفاد 
السيناريست بأن العمل يدور في إطار رومانسي اجتماعي غنائي.

يســتعد الفنان المصري أحمد مكي إلطالق أغنية راب جديدة 
على قناته الرســمية على يوتيوب، حيث انه سيجلها مطلع 

الشهر المقبل.
واألغنية من كلمات وألحان مكي، وتوزيع عمر إســماعيل، 
ومن المقــرر أن يتم تصويرها على طريقــة الفيديو كليب. 

علــى صعيــد آخــر، كان قد كشــف أحمد مكــي لموقع الفن 
مؤخــرا عن وجود جزء جديد من مسلســل “الكبيــر أوي”، قائال: 

“إن الفكرة واردة ومطروحة، لكن لم يتم تحديد موعد لذلك”.

أغنية راب جديدةعمرو دياب ودينا الشربينيتصدر فيلم “كازابالنكا”

خاص

العمران يعرض “القصب األسود” بنادي السينما
يســر نــادي البحريــن للســينما وضمــن برنامــج )الصالــون الســينمائي( دعــوة جمهور الحيــاة الفطرية فــي البحرين 
لحضــور العــرض األول للفيلــم الوثائقــي “القصب األســود” يتبع العرض مناقشــة للفيلم وحوار مــع مخرجه زكريا 
العمــران وإدارة الحوارمنصــورة الجمــري وذلــك يوم الخميس 4 يوليو 2019 في تمام الســاعة8:00 مســاء بنادي 

البحرين للسينما في الجفير.



األول أســبوعها  نشــاط  تواصــل  نخــول  خيمــة 

أثارت كايلي جينر الشكوك حول حقيقة حملها بطفل ثاٍن خالل حفل  «
عيد ميالد شقيقتها كلوي كارداشيان.

وذلك بعد أن نشرت كلوي كارداشيان مقطع فيديو عبر حسابها على  «
أحد مواقع التواصل اإلجتماعي من خالل خاصية الستوري تستعرض 

فيه الحلويات الشهية من مختلف األصناف واأللوان، وفجأة يظهر 
صوت كايلي جينر تقول: “إني حامل”.

تواصل خيمة نخول نشــاط أســبوعها األول 
ضمن النســخة الحادية عشــرة مــن مهرجان 
صيــف البحريــن، مقّدمة باقة مــن الفعاليات 
واألنشطة الترفيهية والتعليمية والتثقيفية 
المصممــة لتكــون بمتنــاول مختلــف الفئــات 
العمريــة، وذلــك مــن موقعهــا بجانــب قلعــة 
الشــيخ ســلمان بن أحمد الفاتــح بالرفاع من 

الساعة 5:00وحتى 9:00مساًء.
تنظيــم  البحريــن  صيــف  مهرجــان  وشــهد 
مجموعــة مــن الفعاليــات فــي خيمــة نخــول 
الدمــى،  وعــرض  القصــص  ســرد  كفعاليــة 
بحرينيــة  فــرق  قدمتهــا  فنيــة  وأمســيات 
كفرقة البحرين للفنون الشعبية )بن حربان(، 
الفرقــة الموســيقية للشــرطة وفرقــة محمــد 
بــن فــارس. هــذا إلــى جانــب مجموعــة مــن 
البورتريــه  كرســم  األســبوع  نهايــة  أنشــطة 
والكاريكاتيــر، الخــط العربــي والرســم علــى 
التعليميــة  للــورش  باإلضافــة  الوجــوه، 
كتصميــم ألعــاب الفيديــو، التوعيــة بتلــوث 
الهــواء، فــن “االميزايكــو” أو فــن الحلويــات 
اليدويــة  الحــرف  التقليــدي،  اليابانــي 
الخشبية، أساسيات لغة اإلشارة. أما الصالة 
الراقــص  العــرض  فاســتضافت  الثقافيــة 

الســفارة  مــع  بالتعــاون  أفريقيــا”  “ســتيب 
األميركية لدى البحرين حيث شــهد حضورًا 

جماهيريًا كبيرًا.
موعــد  علــى  نخــول  زوار خيمــة  وســيكون 
مــع العديــد مــن الفعاليــات التــي ستشــهدها 
هــذا األســبوع، حيــُث ســيتاُح لألطفــال مــن 
عمــر ســنتين إلــى أربــع ســنوات االســتمتاع 
مســاحة  وهــي  اآلمــن”،  اللعــب  “منطقــة  ب 
مخصصــة للــزوار الصغــار للعــب واالنطــاق 
بــكل حرية وأمــان، هذا إضافة إلى مســاحة 
للعــب “كــرة القــدم” والمقدمــة بالتعــاون مــع 
أكاديمية ســوبر ســوكر، حيث تتيح الفرصة 

لتعلم مهارات كرة القدم وخوض المنافسات 
شــغف  تنمــي  ممتعــة  وديــة  مباريــات  فــي 
المشــاركة بلعبــة الســاحرة المســتديرة. كل 
هــذا إلى جانب “ســوق األطفــال” الذي يقدم 
تجربــة تحاكــي األســواق التجاريــة، ويتعلم 
من خاله األطفال بشــكل عملي فنون البيع 
والشــراء والتســويق لمشــغوالتهم اليدويــة 
وغيرها من المعروضات والسلع المتنوعة. 

وفــي منطقــة “األلعــاب الترفيهيــة” ســيكون 
مــن  مجموعــة  مــع  موعــد  علــى  األطفــال 
والتعليميــة  والتفاعليــة  الممتعــة  األنشــطة 
ركــن  فيمــا سيشــكل  ثقافتهــم.  تعــزز  التــي 

تقــدم  نوعيــة  إضافــة  األطفــال”  “مجــات 
بالتعــاون مــع “مجلــة وطني” التابعــة لوزارة 
مجموعــة  علــى  تحتــوي  والتــي  الداخليــة، 
التــي  الترفيهيــة والتوعويــة  مــن األنشــطة 
تنمــي لــدى األطفال وعيهم حــول واجباتهم 

كمواطنين.
وإلــى جانب هذه الفعاليات واألنشــطة التي 
تقام طوال أيام األســبوع، ســيكون أصدقاء 
المهرجــان الصغــار على موعد مــع مجموعة 
من ورشــات العمل التي ســتقدم في النصف 
األول مــن األســبوع، مــن االثنيــن )1 يوليــو( 

وحتى األربعاء )3 يوليو( والمزيد.
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دشــنت مؤسســة فيوتشــر ماســترز التعليميــة انطالقًا من مملكــة البحرين وبالتوافق مــع رؤية 2030 التي أطلقهــا حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك، مبــادرة ”ثابــت الُنهى“ 2020 والتي تعد شــراكًة جديدة تأسســت لمســاعدة هذا الجيل على تحقيــق مهارات التميز 
واالبــداع والموهبــة والقيــادة لــدى فئة األطفال والناشــئِة من مواطنــي دول مجلس التعاون الخليجي بشــكل مجاني إضافًة إلى 

معالجة القضايا المتعلقة بهذه الفئة، والتي تستهدف االطفال والناشئة من الفئة العمرية من سن 7 ولغاية 17 سنة.

العــام  األميــن  شــريف  رحــاب  صرحــت 
المبــادرة  أن  إلــى  الُنهــى  ثابــت  لمبــادرة 
العــام  القطاعيــن  مــن  شــركاَء  ســتضُم 
والخاص بغية تحديد الحلول وتوسيعها، 
وإطــاق االســتثمارات الفكريــة، وتمكيــن 
األطفال والناشئة كي يؤدوا دورًا إيجابيًا 
فــي مجتمعاتهم وليكونوا عاماً مســاعدًا 
فــي نهضــة دول الخليج العربــي من كافة 
ستســاهم  المبــادرة  أن  كمــا  الجوانــب، 
قــدرات  إطــاق  فــي  أساســي  بشــكل 
مهاراتهــم  وصقــل  والناشــئة  األطفــال 
واالرتقــاء بفكرهــم وغــرس القيــم فيهــم 
بطرق ابداعية، وتعزيز التآزر بين الجهات 
علــى  العاقــة  ذات  واإلقليميــة  المحليــة 

مســتوى دول الخليــج العربــي، وتعجيــل 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  نحــو  الزخــم 

المستدامة لدول المنطقة.
ظــل  وفــي  أنــه  إلــى  شــريف  وأضافــت 
انتشــار وســائل التواصل الرقمــي وازدياد 
الفجــوة بين أوليــاء األمور واألبناء وأمام 
مــا فرضتــه الحيــاة اليومية مــن تحديات 
ومســؤوليات ســاهمت إلــى حــد كبيــر في 
انشــغال أوليــاء األمــور عــن أبــرز وأهم ما 
مــن شــأنه أن يســاهم فــي نهضــة أوطاننا 
أال وهــو هــذا الجيل الصاعد مــن األطفال 
والناشئة والذي يعد ثروًة وطنيًة ال يجب 
االستهانة بها، وأكدت شريف على أن هذه 
المبــادرة جــاءت لســد هــذه الفجــوة التي 

أثــرت إلــى حد كبيــر على ســلوك األطفال 
والعلــم  المعرفــة  ومســتوى  والناشــئة 
فيــه  حّلــت  وقــٍت  فــي  لديهــم  والثقافــة 
المنصات الرقميــة محل الكتب والمصادر 
تأثيرهــا  مــن  فضــاً  المعتمــدة  المعرفيــة 
على شــخصية هذه الشــريحة المجتمعية 
الهامــة والذي يعــد االهتمام بهــا وتنميتها 
فكريــًا ومعرفيــًا أحد أبرز أهــداف التنمية 
المســتدامة التــي وضعت األمــم المتحدة 
اإلطار العام لها في سبيل النهضة والرقي 

بالمجتمعات في شتى المجاالت.
بينما أشــار يونس الرشــيدي عضو األمانة 
العامــة بــأن آليــة تنفيــذ المبــادرة ســتضم 
خمــس محــاور رئيســية والتي ســيبدأ من 

خالها الجهــاز التنفيذي للمبادرة بتدريب 
500 مــدرب للقيــام بمهمة تدريــب الفئات 
المســتهدفة اســتنادًا إلى مناهــج تدريبية 
خاصة بالمبــادرة، كما أوضح بأن المرحلة 
حــول  ســتتمركز  والمحوريــة  األساســية 
تدريــب األطفال والناشــئة بل ســتتخطى 
ذلك لتشمل تدريب أولياء األمور ليكونوا 
قــادًة تربوييــن معتمديــن فــي المســتقبل، 
حيــث ســيتم قيــاس األداء وفقــًا لدليــل 
فــي  المعتمــدة  والمؤشــرات  األهــداف 

مؤسسة فيوتشر ماسترز.
ومن جانبها نوهت حليمة شــريف إلى أن 
المبــادرة ســتتضمن هيــكاً إداريــًا يتكون 
مــن، قــادة وهم محركون بــارزون لمبادرة 
“ثابــت النهــى” ممن يســتخدمون تأثيرهم 
لفتح الفــرص ومناصرة الموارد، ومجلس 
الشــراكة،  علــى  خليجي:يشــرف  إدارة 
ويوفــر التوجيــه االســتراتيجي ويســاهم 

في الموارد والقيادة.

كمــا يضــم الهيــكل منتــدًى تنفيذيــًا ينفــذ 
خطــط مبــادرة “ثابــت النهــى” مــن خــال 
المشــاركة فــي إيجــاد الحلــول المشــتركة 
االســتراتيجية،  الخطــة  وفــق  وتطبيقهــا 
المســتوى  رفيعــة  كشــخصيات  وســفراء 
الذيــن  والخبــراء  الــدول  رؤســاء  مثــل 
مــن  وســمعتهم  أصواتهــم  ســيقدمون 
أجــل دعم اهــداف مبــادرة “ثابــت النهى“، 
مســؤولة  عامــة  أمانــة  إلــى  باإلضافــة 
االســتثماري  والدعــم  التخطيــط،  عــن 
والبرامجي، والمتابعة واالشــراف وتقييم 

جودة االداء.
وفــي ختــام المؤتمر أشــادت األمين العام 
الكبيريــن  بالتفاعــل والتجــاوب  للمبــادرة 
اللذيــن حققهمــا المؤتمــر الصحفي منوهًة 
إلــى أن المرحلــة القادمــة ستكشــف عــن 
الشــخصيات رفيعــة المســتوى والجهــات 
الخليجيــة الداعمــة لمبــادرة “ثابت النهى” 

الخليجية 2020“.

ــز ــ ــي ــ ــم ــ ــت ــ وال لــــــــإبــــــــداع  الـــــعـــــربـــــي  ــج  ــ ــي ــ ــل ــ ــخ ــ ال ــي  ــ ــ فـ ــا  ــ ــهـ ــ ــوعـ ــ نـ ــن  ــ ــ مـ مــــــــبــــــــادرة  أول 

“فيوتشر ماستر” تطلق “ ثابت النهى” الخليجية

توفــي صبــاح أمــس، الفنــان المصــري القديــر عــزت أبــو عــوف الملقــب ببرنــس 
الســينما المصريــة عــن عمــر 70 عامــًا بعــد صــراع مــع المــرض، دخــل علــى إثــره 
فــي غيبوبــة عانى منها األســابيع األخيرة بأحد المستشــفيات في المهندســين، 

وأقيمت مراسم الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

ولــد أبوعــوف فــي القاهــرة عــام 1948 
وتخــرج مــن كليــة الطــب، لكــن ميولــه 
الفنية دفعته للعمل مع فرق موســيقية 
عازفــا، قبــل أن يؤســس مــع شــقيقاته 
اتجــه  ثــم  أم”  “فــور  الخاصــة  فرقتــه 
1992 مــن خــال  العــام  للتمثيــل فــي 
فــي  كريــم  “آس  فيلــم  فــي  مشــاركته 
جليــم” ومن أشــهر أعماله ايضا، “طيور 
الظــام”، و”واحد من النــاس”، و”عودة 
الندلة”، و”عبود على الحدود”، و”بخيت 
تليفزيونيــا  أمــا  2”، وغيرهــا،  وعديلــة 
فقــدم العديــد من األعمــال منها”هوانم 

جــاردن ســيتي”، و”زيزينيــا”، و”نصــف 
ربيع اآلخر”، والعديد من األعمال التي 

قدم فيها أدوارا متنوعة.
الفنيــة  عــزت  أعمــال  آخــر  وكانــت 
فيلــم “كل ســنة وأنــت طيــب”، ولكنــه 
لتدهــور  نظــرا  تصويــره  يســتكمل  لــم 
صحتــه فــي الفتــرة األخيــرة ودخولــه 

المستشفى لمرات عديدة متتالية.
وكان أخــر ظهــور لــه مــن خــال إعان 
إلحــدى شــركات االتصــاالت فــي شــهر 
رمضــان الماضــي حيــث إنــه ظهــر فــي 
لقطــة جمعتــه بالفنان عمرو دياب وهو 

األخــرى  واللقطــة  صغيــرة،  ســن  فــي 
وهــو فــي آخر أيــام حياته قبــل دخوله 
األخيــرة،  للمــرة  مباشــرة  المستشــفى 
التعزيــة  ومشــاهير  ممثلــون  وقــدم 
عبــر حســاباتهم علــى مواقــع التواصل 

االجتماعي من داخل وخارج مصر.
نحــو  قبــل  محليــة،  تقاريــر  وكشــفت 

شــهر، أن النجم المصري الشهير يتلقى 
المستشــفيات،  إحــدى  داخــل  العــاج 
فيما لم تكشــف طبيعة أزمته الصحية 
المنصــرم،  يونيــو  أول  وفــي  آنــذاك. 
قالــت مهــا أبوعــوف إن حالــة شــقيقها 
يرقــد  زال  “مــا  جــدا، مضيفــة  حرجــة 
إحــدى  فــي  المركــزة  العنايــة  داخــل 

المستشفيات الخاصة”.
المصــري،  الســينمائي  الناقــد  وكان 
طارق الشــناوي، قد ذكر لموقع “ســكاي 
أبوعــوف  حالــة  أن  عربيــة”،  نيــوز 
الصحيــة “حرجــة جــدا”، مضيفــا “هــذه 
ليســت المــرة األولــى التي يدخــل فيها 

المستشفى”.

محرر مسافات

  رحيل الفنان عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض
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الطريقة الصحيحة الستخدام مراهم حروق الشمس
مــع اســتمرار درجــات الحــرارة فــي االرتفــاع، أصدر علماء إرشــادات 
الشــمس  حــروق  مــن  الواقيــة  المراهــم  اســتخدام  بشــأن  جديــدة، 
بالطريقــة الصحيحــة. وتســاعد هــذه المعلومــات في التعــرف كيفية 
وضع هذه الدهانات على الجسم، وعدد مرات ذلك، وأنها قد ال تثبت 

على الجسم دائما.
يقــول الدكتــور واليــات حســين، مــن الجمعيــة البريطانيــة ألطبــاء 
األمــراض الجلديــة: “مــن األفضل االســتمرار في دهان الجســم حتى 
يتــم تغطيتــه بالكامل”، معتبرا أن اســتخدام مقدار 6 مالعق صغيرة 
ربما لن يكون كافيا، كما ينصح العلماء. ويضيف: “نرى أن من 6 إلى 
8 مالعــق صغيــرة كافيــة لتغطيــة الجســم، لكن هــذا يعتمــد بالتأكيد 

على كمية المالبس التي يرتديها الشخص”.
“من األفضل تغطية كل البشرة المعرضة للشمس بالمرهم”.

المالبــس،  مــن  الكثيــر  ترتــدي  وال  الشــاطئ  علــى  كنــت  إذا  “لذلــك 
اســتخدم أكثــر مــن 6 مالعق صغيــرة”. ويوضح حســين أن “مثل أي 
منتج آخر، تحتوي المراهم المضادة للشــمس على مواد حافظة، لذا 
يتعيــن علــى الشــركات المصنعــة حمايــة نفســها، من المنتجــات التي 
تســيئ لســمعتها”.  كمــا أن وضــع مرهــم الشــمس فــي الثالجــة ليــس 
لــه تأثيــر كبيــر. مــن الجيــد أن يتــم تخزينــه في “مــكان بــارد وجاف، 
حســب مــا تقولــه توصيــات الشــركات المصنعــة”. بالطبع، فــإن وضع 
مرهــم الشــمس فــي الثالجة ســيجعله أكثــر برودة على بشــرتك عند 
استخدامه. ويقول حسين: “نرى أنه عندما تكون في الخارج، يجب 

أن تدهنه كل ساعتين إلى 3 ساعات”، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد إلى 
حد كبير على ما تفعله؛ فإذا كنت تذهب إلى الماء ثم تجفف نفسك، 

فأنت بحاجة إلى إعادة دهانه.

ويرى حسين أن األمر يستلزم شخصين لدهانها بشكل  «
مناسب “ما لم يكن جسمك مرنا بالفعل، لن تستطيع 

دهانه، لذا يجب عليك أن تطلب من شخص آخر 
مساعدتك”. “هنا تصبح المالبس مهمة للغاية. إذا كنت 

ترتدي مالبس السباحة، فعليك أن تطلب من شخص 
آخر أن يدهن لك المرهم بشكل جيد”.

واليــة  تشــهدها  حــارة  موجــة  تتســبب 
تأجيــج حرائــق  فــي  أالســكا األميركيــة 
أنهــار  وذوبــان  المنطقــة  فــي  غابــات 
مــن  كثيفــة  ســحبا  أطلــق  مــا  جليديــة، 
الدخــان أطبقــت علــى أكبر مــدن الوالية 
منســوب  فــي  كبيــر  ارتفــاع  إلــى  وأدى 
ميــاه األنهــار. وأصــدرت هيئــة الطقــس 
الوطنيــة، تحذيــرا مــن الدخــان الكثيــف 
فــي أنكــوراج، التــي يقطنهــا نحــو 40 % 
من سكان الوالية، ونصحت بعدم القيام 
بأنشــطة خــارج المنــازل لفتــرات طويلة، 
وحثت كبار الســن والمرضى على البقاء 
في األماكــن المغلقة. ووفقا للمســؤولين 
عــن مكافحــة الحرائــق فــي الوالية وفي 
354 حريــق  اإلدارات االتحاديــة، هنــاك 
غابــات فــي المجمــل فــي أالســكا يغطــي 

مساحة 443 ألفا و211 فدانا.

وتسبب ارتفاع قياسي في درجات  «
الحرارة في مناطق بالوالية 

في تهيئة ظروف الشتعال 
الحرائق من الحدود 
الكندية شرقا وحتى 

ساحل بحر بيرنغ غربا.

حرائق ُتذيب أنهار 
الجليد في أالسكا سيحظى سجناء في بريطانيا بتجربة فريدة من نوعها وذلك عبر “إجازات خيالية” 

في أجمل مناطق العالم، في حال أحسنوا السلوك والتزموا بقواعد السجن.

وتعتمــد التجربــة علــى منــح الســجين الــذي 
يحســن الســلوك، نظــارة للواقــع االفتراضــي 
فــي  “إجــازة”  بـــ  ليحظــى  دقائــق،   10 لمــدة 
مناطــق مميــزة، مثــل ســور الصيــن العظيــم، 
أو آثــار اإلنــكا فــي بيــرو، أو الحيــد المرجاني 

العظيم في أستراليا.
“ميــرور”  صحيفــة  موقــع  ذكــر  مــا  ووفــق   
البريطانيــة، فــإن إدارة ســجن فــي نوتنغهــام 

قد أقدمت على هذه التجربة لحث السجناء 
علــى تحســين ســلوكهم، وذلك بعــد أن وصل 
وانتشــار  البريطانيــة  الســجون  فــي  العنــف 

المخدرات إلى معدالت قياسية.

وقالت إدارة سجن “إم بي إتش” إن  «
نظارات الواقع االفتراضي تم التبرع 

بها لصالح السجن، ولم تدفع اإلدارة أي 
مبالغ مادية مقابلها.

ا رابع أكثر نساء العالم ثراًء، بعد أن  في غضون أيام قليلة ستصبح ماكينزي بيزوس رسميًّ
يسلمها الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة “أمازون”، جيف بيزوس، نسبة 4 % من حصة 

الشركة كتسوية طالق.

ا على  وينتظــر قاضــي الطالق التوقيع رســميًّ
األوراق التــي تبيــن تحويــل مبلــغ 38 مليــار 

دوالر إلى حساب ماكينزي بيزوس.
ا، أغلى  ويعــد هــذا الطــالق، وبفارق كبير جــدًّ
طــالق فــي التاريــخ، إذ إن الرقــم القياســي 
الســابق المســجل ألغلى طالق في العالم بلغ 

2.5 مليــار دوالر، وحصلــت عليــه جوســلين 
ويلدنســتاين بعد طالقها مــن تاجر اللوحات 

الفنية أليك ويلدنستاين عام 1999.
 ورغم منح مطلقته 38 مليار دوالر، سيظل 

جيــف بيــزوس أغنــى رجــل فــي العالــم 
بثروة تصل إلى 118 مليار دوالر.

سجن بريطاني يمنح نزالءه إجازات “خيالية”

مؤسس أمازون يدفع أغلى تسوية طالق بالتاريخ

بعض طيور البلش تقوم برحلة بينما يستريح البعض 
اآلخر على قمة أشجار المنغروف أثناء غروب 

الشمس على شاطئ كاجو في إقليم آتشيه )أ ف ب(

تــم تحضيــر لوحــة للرســام اإليطالــي الشــهير ميكيــل أنجلــو ميريــزي الملقــب بـــ 
“كارافاجيــو” للمــزاد بعــد تنظيــف وترميــم دام خمــس ســنوات، ومــن المتوقع أن 

تصل قيمتها إلى 170 مليون دوالر.
واكتشــفت عائلــة فرنســية اللوحــة فــي عليــة ســطح المنــزل وراء فــراش قديــم، 
التي تدعى جوديث وهولوفيرن للرســام كارافاجيو أبدعها العام 1607، بحســب 
“آرتســي”. وتصــور اللوحــة قصة توراتية لقطــع رأس اللواء اآلشــوري هولوفيرن 
على يد األرملة الجميلة جوديث، فقد هاجم اآلشوريون اليهود وقامت جوديث 
)معنــى اســمها المــرأة اليهودية( التي كانت فائقة الجمال بإغراء اللواء اآلشــوري 
ومــن ثــم قتلــه، وعادت بعد فعلتها إلى شــعبها )اليهود( منتصرة، وتجســد اللوحة 

الصراع األنثوي-الذكوري.
ورغــم بعــض الشــكوك، تمتعــت اللوحــة المكتشــفة حديًثــا بالفعل بشــهرة عالمية 
مــن خــالل عرضهــا فــي معــارض فــي ميالنو ولنــدن وباريــس ونيويــورك. كما تم 
توثيق العملية الطويلة لترميم اللوحة في كتالوج من 168 صفحة موجودة على 
الموقع الرســمي للمزاد.  يذكر أنه تم بيع اللوحة األخيرة لكارافاجيو العام 1998 

بـ 145.500 مليون دوالر.

اكتشاف لوحة بـ 170 مليون 
خلف فراش في فرنسا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قال مســؤول في مطار أديسون بوالية 
تكساس األميركية، إن عشرة أشخاص 
كانــوا علــى متــن طائــرة صغيــرة لقــوا 
حتفهــم، إثر اقتحامهــا حظيرة طائرات 
أثنــاء إقالعهــا من مطار. وقال دارســي 
نوزيــل، نائبــة مديــر المطــار الواقــع في 
كيلومتــرا   24 تبعــد  تجاريــة  منطقــة 
بيتــش  الطائــرة  إن  داالس،  شــمالي 
ذات  إيــر  كينــغ  إي350-  بــي  كرافــت 
المحركيــن تحطمت واشــتعلت النيران 

فيها.

وأضافت أن الطائرة كانت في  «
طريقها إلى فلوريدا، وقالت إنه 

لم يتم اإلبالغ عن إصابة أحد 
على األرض. وقالت قناة فوكس 

إن فرق اإلنقاذ هرعت إلخماد 
الحريق، ما أدى إلى إغالق المطار 

لمدة 45 دقيقة، فيما تداول 
نشطاء على مواقع التواصل 

االجتماعي فيديو يظهر لحظات 
ما بعد احتراق الطائرة.

شــهدت مبيعــات الخضــار والفواكــه ارتفاعــا 
األســبوع  إيطاليــا  فــي   %  20 بنســبة 
الماضــي بســبب موجــة الحــر التــي تشــهدها 
أوروبــا، وذلــك وفقــا لبيــان صــادر عــن نقابــة 
“كولديريتــي” كبــرى النقابــات الزراعيــة فــي 
درجــات  ارتفــاع  أن  كشــف  البيــان  البــالد. 
الحرارة دفع المستهلكين إلى تغيير عاداتهم 
الغذائية واختيار مأكوالت طازجة وصحية، 
وأضاف البيان: “ســاهمت األحــوال المناخية 
فــي تعزيز إنتــاج الفواكــه شــديدة الحالوة”. 
ووفقــا لـ “كولديريتي” التي كشــفت أن بعض 
المزارعيــن اضطــروا إلــى اللجــوء إلــى الــرّي 
المكّثــف إلنقــاذ بعض المحاصيــل، كما تراجع 
إنتــاج الحليــب عند بعض أنواع البقر بنســبة 
10 % بســبب اإلجهاد الذي لحق بالحيوانات 

من شدة الحر.

وشهدت أوروبا األسبوع الماضي  «
موجة حّر غير مسبوقة لشهر يونيو 
وتخّطت درجات الحرارة في إيطاليا 

الـ 40 درجة مئوية.

10 قتلى إثر تحطم 
طائرة صغيرة 

بتكساس

ارتفاع الحرارة يغير 
عادات اإليطاليين 

الغذائية
فــي أحيــان كثيرة يضع الرئيس األميركي دونالد ترامب نفســه فــي مواقف عفوية قد تثير 
االبتسامات، وحادثة “الجميلة والوحش” في كوريا الجنوبية هي واحدة من هذه المواقف.

مستشــارته  ترامــب  دونالــد  وصــف  فقــد 
الشــخصية وابنته إيفانــكا ووزير خارجيته 
مايــك بومبيو مازحا بـ “الجميلة والوحش”، 
نيــوز”  “فوكــس  موقــع  ذكــره  لمــا  وفقــا 
اإلخبــاري. جــاء ذلــك فــي معــرض تقديــم 
الرئيــس األميركــي إليفانكا وبومبيــو أثناء 
كلمة له ألفراد القوات األميركية في قاعدة 

“أوســان” الجوية فــي “بيونغتايــك” بالقرب 
من العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقــال ترامــب لبومبيو “مايــك.. تعال هنا يا 
مايك” قبل أن يقول وسط ترحيب الحشد 
مــن الجنــود األميركييــن “وتعلمــون جميعا 
مــن هنــا أيضــا؟ إنها إيفانــكا.. حســنا تعالي 

هنا يا إيفانكا”.

ترامب يقدم “الجميلة والوحش” في سيول

عارضة األزياء الهولندية رومي سترايد تعرض أزياء من مجموعة “هوت 
كوتور” لدار كريستيان ديور في باريس. )أ ف ب(

وأضاف الرئيس بينما االثنان يتقدمان على المنصة “يا لهما من ثنائي جميل - مايك - الجميلة والوحش”.

ــان مــديــنــة  ــكــ يـــعـــيـــش ســ
ــال  ــمــ كــــــامــــــبــــــريــــــدج، شــ
ــبــريــطــانــيــة،  الــعــاصــمــة ال
ــة مــن  ــ ــال حـــالـــيـــا، فــــي حــ
ــعــد  الـــــــرعـــــــب، وذلــــــــــك ب
اإلعالن عن هروب أفعى 
يبلغ  للبشر،  آكلة  شبكية 

طولها 2.7 أمتار.
الدجــاج  يشــكل  وفيمــا 
والــكالب  واألرانــب 

والقطــط الفريســة األبــرز لألفعــى، إال أن هــذا ال يمنع أنها قادرة علــى فتح فكيها 
بما يكفي البتالع إنسان، بحسب موقع صحيفة “تلغراف” البريطانية. وشوهدت 
األفعى، وهي تسير بالقرب من طريق لوفيل في كامبريدج، ولم تتمكن الشرطة 
مــن اإلمســاك بهــا. وســبق ألفعــى شــبكية ضخمــة أن ابتلعــت امــرأة إندونيســية 
العام الماضي، ولكن أكد ســتيف أالن، أن األفعى الهاربة في كامبريدج ال تشــكل 

تهديدا مماثال.

هروب أفعى “آكلة للبشر” في كامبريدج

دهان مراهم حروق الشمس بشكل مناسب يستلزم شخصين 
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