
والعالقــات  اإلعــالم  دائــرة  أفــادت   
الجامعية بجامعة البحرين لـ “البالد” 
الدراســات  لبعثــة  التقــدم  آليــة  بــأن 
العليــا واضحــة ومثبتــة فــي أنظمــة 
الجامعــة علــى موقعهــا اإللكترونــي، 
حيث يتعين على المبتعث أن يكون 
معينــا برتبة مســاعد بحث وتدريس 
ســواء كان الرتبــة 1 أو 2، ومــن ثــم 
عاميــن  أو  عــام  بعــد  ابتعاثــه  يتــم 

للدراسة.
البرلمانيــة  اللجنــة  وكشــف اجتمــاع 
لبحرنة الوظائف مع جامعة البحرين 
عــن أرقــام تنشــر للمــرة األولــى عــن 

نظام االبتعاث بجامعة البحرين.
وذكــر رئيــس اللجنة النائــب إبراهيم 
النفيعــي أن الجامعــة أكــدت وجــود 
70 طالًبا على قائمة االنتظار لبعثات 

الجامعة. 

لالقتصــاد  العالميــة  المنظمــة  رئيــس  أكــد 
األخضــر ســعيد الطايــر لـــ “البــالد” أن أهــداف 
المنظمة ســامية ترمي إلــى التحول لالقتصاد 
األخضر، وفق إســتراتيجيات الطاقة النظيفة، 
عمليــة  لتســريع  المتطــورة  والتكنولوجيــا 

التحــول. واختتمــت أمــس فعاليــات “المنتدى 
األوســط  للشــرق  المســتوى  رفيــع  اإلقليمــي 
وشمال أفريقيا حول االقتصاد األخضر2019، 
الرئيــس  المنامة.وأشــاد  اســتضافته  الــذي 
الشــيخ  والمــاء  الكهربــاء  لهيئــة  التنفيــذي 
نــواف بــن إبراهيم آل خليفــة بالجهود الكبيرة 
لإلمارات في دعم االقتصاد األخضر، وتعزيزه 

نهجا عالميا.
فــي  إبراهيــم  بــن  نــواف  الشــيخ  وأضــاف 
الكهربائــي  “الربــط  أن  “البــالد”  لـــ  تصريــح 
قصــص  مــن  التعلــم  فــي  الخليجــي سيســهم 
النجــاح وترجمتها في الدول األخرى، وتفادي 
األخطــاء، ومــن خــالل منظومــة عمــل تجســد 

روح الفريق الواحد”.

قــال تقريــر اقتصــادي صــادر عــن شــركة أوليفــر 

وايمــان، إن دول الخليــج تمتلــك أصــوال ســائلة 

وشــبه ســائلة بقيمة 43.7 تريليون دوالر، مقدرا 
نصيــب الفــرد الخليجــي منها بنحــو 841 مليون 
توزعــت  األصــول  أن  التقريــر  وأوضــح  دوالر. 

بواقــع 3.3 تريليــون دوالر تتركــز فــي صناديــق 
الثروة السيادية، ونحو 40.4 تريليون دوالر في 

احتياطات مؤكدة من النفط والغاز.

أعلــن قائــد مستشــفى الملــك حمــد الجامعــي 
اللــواء طبيــب الشــيخ ســلمان بــن عطيــة هللا 
آل خليفــة أن الحملــة الوطنية للكشــف المبكر 
عن ســرطان القولون التي أطلقها المستشــفى 
بدعــم مــن القيــادة والحكومــة ورعايــة رئيس 

المجلــس األعلى للصحة، أثمرت عن اكتشــاف 
أول حالــة ســرطان قولــون لبحرينــي يبلــغ من 
العمــر 59 عامــا وتــم متابعة حالتــه ويتوقع أن 
تكون نسبة الشفاء 90 %، مؤكًدا أن المواطن 

كان ال يشكو من أي أعراض للمرض.
جــاء ذلــك فــي مؤتمــر صحافــي، عقــد صبــاح 
أمــس فــي قاعــة االجتماعات في المستشــفى 

الســتعراض وتقييــم نتائــج ومتابعــة المرحلة 
أطلقهــا  التــي  الوطنيــة  الحملــة  مــن  األولــى 
الصحــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  المستشــفى 
لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  مــع  وبالشــراكة 
األمراض المزمنة غير السارية الشهر الماضي.

طرحــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار أمــس 
مناقصــة لبنــاء جناح البحرين في “إكســبو دبي 

2020 “ تقــدم إليهــا عطــاءان، أقلهمــا بنحــو 33 
مليــون درهــم إماراتي )3.4 مليــون دينار(، فيما 
المرحلــة  مناقصــة  الجمــارك   شــؤون  طرحــت 

الثانيــة مــن مشــروع تطويــر نظــام التخليــص 
الجمركــي اآللــي، تقــدم إليهــا 9 عطــاءات أقلهــا 

بنحو 1.8 مليون دينار.

تحولــت غــرف النقــاش بــورش العمــل الســبع بمؤتمــر مجلــس 
مســؤولين  ضمــت  ألنهــا  مصغــرة؛  برلمانيــة  لقاعــات  الشــورى 
الفئــات  مختلــف  مــن  ومواطنيــن  وبرلمانييــن  حكومييــن 
“نهــرا” مريــم  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  والمكونــات. وكشــفت 
الجالهمــة عــن قــرب تدشــين مركــز للتدريــب لوظيفــة مســاعد 
طبيــب أســنان، ومؤهل هــذه الوظيفة شــهادة الثانويــة العامة، 

ومدة التدريب 6 أشهر.
وأكــدت المســؤولة عــن صــرف إعانــات التعطــل بــوزارة العمــل 
الســتفادة  أقصــى  حــد  يوجــد  ال  أنــه  االجتماعيــة  والتنميــة 
العاطليــن عــن العمل مــن إعانــات البطالة. وقال مدير الشــراكة 
المجتمعية بصندوق العمل )تمكين( أحمد جناحي أن الشركات 
التــي يملكهــا أجانــب بنســبة 100 %، والتي حصلــت على دعم 
)تمكيــن( خــالل 11 ســنة الماضيــة ال تتجــاوز 7 % مــن إجمالي 
عدد الشــركات. وحظي اقتراح رئيسة لجنة الخدمات الشورية 
جهــاد الفاضــل بإطــالق يوم وطنــي لالحتفاء بالمعلميــن تأييًدا 
واســًعا مــن جانــب المشــاركين بورشــة عمــل محــور التعليــم. 

وشارك بالمؤتمر أكثر من 300 مشارك.
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الناقلة )غريس 
1( تحمل 

شحنة من 
النفط الخام 
إلى مصفاة 

بانياس

عواصم ـ وكاالت

قــال القائــم بأعمــال وزيــر الخارجيــة اإلســباني 
طــارق  جبــل  حكومــة  إن  بوريــل  جوســيب 
احتجــزت ناقلة النفط اإليرانية بناء على طلب 
من الواليات المتحدة لبريطانيا.وقال المتحدث 
باســم وزارة الخارجية اإليراني عباس موسوي 
فــي  البريطانــي  الســفير  اســتدعت  إن طهــران 
غيــر  “االحتجــاز  وصفــه  مــا  بســبب  طهــران 
القانونــي” للناقلــة. ووضــع وزير األمــن الداخلي 
اإليرانــي محمود علوي، أمس، شــرطين إلجراء 

محادثات مع واشنطن.

نواف بن إبراهيم: الربط الكهربائي الخليجي يسهم في تفادي األخطاء

دوالر ــيــون  مــل  841 بــنــحــو  ُيـــقـــدر  الـــفـــرد  المرحلة الثانية من نظام التخليص الجمركي اآللي بـ 1.8 مليون دينارنــصــيــب 

حملة الكشف المبكر ترصد أول إصابة ونسبة الشفاء 90 %

مليون دينار تريليون دوالر
3.4 44

الطاير: التحول لالقتصاد األخضر وفق الطاقة النظيفة

أصواًل تمتلكها دول الخليـج

6 % نسبة اإلصابة المتوقعة بسرطان القولون

البحرين لم تتوان في جذب االستثمارات
تبّنت البحرين، مثلها مثل بقية  «

شقيقاتها من دول مجلس التعاون 
الخليجي، إصالحات تجذب االستثمار 

األجنبي، ففي نهاية العام 2018، 
كشفت المملكة عن فتح المجال 
لالستثمار في قطاع النفط والغاز 

ألول مرة أمام المستثمرين.
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بعثات الدراسات العليا بجامعة البحرين للموظفين فقط

لجناح البحرين في “إكسبو دبي”

)٠٥( - )٠٧(

)00(

الرياض ـ وكاالت

دبي - مباشر

لــدى  الســعودية  ســفيرة  بــدأت 
األميــرة  المتحــدة،  الواليــات 
ســلطان  بــن  بنــدر  بنــت  ريــم 
مهمتهــا  عبدالعزيــز،  بــن 
بذلــك  لتكــون  الدبلوماســية، 
أول ســفيرة تمثــل الريــاض في 

الخارج.

وكتبــت األميرة ريــم بنت بندر، 
“تويتــر”،  علــى  تغريــدة  فــي 
ســفيرة  مهمتــي  اليــوم  “بــدأت 
للملكــة لــدى الواليــات المتحدة 
“أســأل  وأضافــت  األميركيــة”، 
هللا ولزمالئــي التوفيــق مهمتنــا 

لخدمة وطننا الحبيب”.

أول سفيرة سعودية تبدأ مهمتها في واشنطن ال حــد أقصــى إلعانـــات التعطــل
مؤتمر “الشورى”: تدريب خريج الثانوية 6 أشهر لمساعدة “األسنان”

رئيس مجلس الشورى متوسًطا مشاركين من مختلف الفئات )تصوير: رسول الحجيري(

سفيرة السعودية لدى أميركا تصل واشنطن لتباشر مهماتها

)١٤(

منتخبنا بطل تصفيات غرب آسيا تحت 23
توج منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحت  «

21 عاًما بالمركز األول في تصفيات منطقة 
غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس 

آسيا تحت 23 عام بعدما أطاح بالمنتخب 
القطري بثالثة أشواط مقابل شوط في 
المواجهة التي جمعت الطرفين أمس 

على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.

17

أمل الحامد

فريق تغطية مؤتمر مجلس الشورى

)١١(

إيران تستدعي 
السفير 

البريطاني 
وتضع شرطين 
للتفاوض مع 

أميركا

إبراهيم النهام

)٠٨(

)١٠(

)٠٤(

بدور المالكي من المحرق

سيد علي المحافظة
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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
تهنئة  برقية  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
إلى رئيس جمهورية فنزويال البوليفارية 
ــرى  نـــيـــكـــوالس مــــــــادورو؛ بــمــنــاســبــة ذكـ

استقالل بالده.
تهانيه  أطــيــب  عــن  فيها  جاللته  أعـــرب 
والسعادة  الصحة  بموفور  له  وتمنياته 

بهذه المناسبة الوطنية.
الى  تهنئة  برقية  الملك،  كما بعث جاللة 
األخضر جورج  الرأس  رئيس جمهورية 
كـــارلـــوس فــونــســيــكــا، بــمــنــاســبــة ذكـــرى 

استقالل بالده. 
تهانيه  أطــيــب  عــن  فيها  جاللته  أعـــرب 
والسعادة  الصحة  بموفور  له  وتمنياته 

بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

فنزويال والرأس االخضر

المنامة - وزارة الداخلية

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - بنا

اســتقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة 
امــس ســفير جمهوريــة كوريــا لدى 
مملكة البحرين كو هيون مو، وذلك 
بحضــور ســعادة اللــواء طــارق بــن 

حسن الحسن رئيس األمن العام.
اســتعراض  اللقــاء،  خــال  وتــم 
البلديــن،  بيــن  الثنائيــة  العاقــات 
وبحــث عدد مــن الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

الدفــاع  شــؤون  وزيــر  اســتقبل 
الفريــق الركــن عبــدهللا بــن حســن 
النعيمــي فــي القيــادة العامة صباح 
أمــس، ســفير جمهورية إندونيســيا 
لــدى مملكة البحريــن نور راهارجو، 
الملحــق  مــن:  كا  لــه  قــدم  حيــث 
بريمــا  دراجــاد  العميــد  العســكري 
العقيــد  البحــري  والملحــق  يوغــا، 
انديــك هيرماوان، والملحق الجوي 
العقيــد هنــدرا غوناوان في ســفارة 
البــاد  لــدى  إندونيســيا  جمهوريــة 

والمقيمين في الرياض.
ورحب وزير شــؤون الدفاع بسفير 
جمهوريــة إندونيســيا لــدى المملكة 
مشــيدا  العســكريين،  والملحقيــن 
بعاقات التعاون والصداقة القائمة 
وجمهوريــة  البحريــن  مملكــة  بيــن 

إندونيسيا.
التعــاون  مديــر  اللقــاء  حضــر 
بحــري  الركــن  اللــواء  العســكري 
محمــد هاشــم الســادة، وعــدد مــن 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

لشــؤون  الملــك  جالــة  مستشــار  اســتقبل 
قصــر  فــي  بمكتبــه  الحمــر  نبيــل  اإلعــام 
القضيبية امس، سفير المملكة المغربية لدى 
مملكة البحرين أحمد خطابي وذلك بمناسبة 
انتهاء فترة عمله الدبلوماســي في المملكة. 
واكد الحمر عمق وتميز العاقات التاريخية 
الوثيقــة،  األخويــة  والروابــط  الراســخة 
التــي تجمــع البلديــن والشــعبين الشــقيقين 
وتحظــى برعاية كريمــة من عاهلي البلدين. 
وأعرب عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي 
وصلــت إليــه العاقــات البحرينيــة المغربية 
علــى مختلف األصعــدة، مثنيا علــى الجهود 

المغربــي فــي  الســفير  التــي بذلهــا  المثمــرة 
تطويــر وترســيخ هــذه العاقــات المتميــزة، 
الثنائــي  والتنســيق  التعــاون  أطــر  وتنميــة 
المشــترك خصوصــا فــي الجانــب اإلعامي، 
فــي  والنجــاح  التوفيــق  دوام  لــه  متمنيــا 
عــن  خطابــي  وأعــرب  المســتقبلية.  مهامــه 
شــكره وتقديــر لمــا لقيــه من دعم ومســاندة 
البحريــن،  فــي  الدبلوماســية  مهمتــه  أثنــاء 
التــي عكســت تميــز العاقــات األخويــة بين 
البلديــن، متمنيــا للبحريــن وشــعبها الكريــم 
دوام التقــدم واالزدهــار والرخــاء فــي ظــل 

القيادة الحكيمة لجالة الملك.

وزير الداخلية يبحث مع السفير 
الكوري االهتمام المشترك

وزيــــر “الدفـــاع” يستقبـــل 
سفيـــــر إندونيسيــــــا

الحمــر يـــودع السفيـــر المغربـــــي
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افتتــح رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول 
الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
أمس فرع المؤسســة االســتهاكية العسكرية 
الجديــد فــي حــي المحاديــر بمدينــة خليفــة، 
وذلــك بحضــور مديــر أركان الحــرس الوطني 
اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيز بن ســعود آل 

خليفة، وكبار ضباط الحرس الوطني.
توفيــر  بهــدف  الســوق؛  افتتــاح  وجــاء 
واالســتهاكية  األساســية  المــواد  مختلــف 
جميــع  تناســب  وبأســعار  الحــرس  لمنتســبي 
السياســة  ضمــن  وذلــك  المتواجــدة،  الفئــات 
التــي تنتهجهــا رئاســة الحــرس الوطنــي فــي 
تحقيــق مفهــوم األمــن الغذائــي، إضافــة إلــى 
الــدور التنمــوي الشــامل الذي تقوم به رئاســة 
الحرس الوطني في جميع المجاالت اإلدارية 

والعسكرية.
الفريــق  الوطنــي  الحــرس  رئيــس  تفقــد  كمــا 
أول الركن ســمو الشــيخ محمد بن عيســى آل 
خليفــة عــددا مــن الوحدات الســكنية للضباط 

واألفــراد مهنئــا ســموه المســتفيدين مــن هــذا 
المشروع اإلسكاني.

وبهــذه المناســبة، تقــدم ســمو رئيــس الحرس 
الوطنــي بأســمى آيــات الشــكر والعرفــان إلــى 
عاهــل البــاد القائــد األعلــى صاحــب الجالــة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة على رعاية 

الكريمــة  الحيــاة  وتوفيــر  الدائمــة  جالتــه 
لمنتســبي الحــرس الوطنــي وعائاتهــم الذين 
يحظــون بالدعــم والمســاندة مــن لــدن قائدنــا 
فــي  المتواصــل  لعطائهــم  تقديــرا  األعلــى؛ 
والممتلــكات  األرواح  وصــون  الواجــب  أداء 

والحفاظ على منجزات ومقدرات الوطن.

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد 
بــن أحمد بن محمــد آل خليفة أمس في 
مكتبــه بالديــوان العــام للــوزارة، رئيــس 
وســباقات  للفروســية  الملكــي  االتحــاد 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  نائــب  القــدرة 
للبيئة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل 

خليفة.
وخــال اللقــاء، رحــب وزيــر الخارجيــة 
بســمو رئيــس االتحاد الملكي للفروســية 
وســباقات القــدرة نائب رئيــس المجلس 
األعلــى للبيئة، مشــيًدا بالجهود الحثيثة 
مختلــف  فــي  لســموه  والمتواصلــة 
مجــاالت العمــل الوطنــي بمــا يســهم في 
مملكــة  ومكتســبات  منجــزات  تعزيــز 

البحرين على المستويات كافة.
بــن  الشــيخ فيصــل  الوزيــر ســمو  وهنــأ 
راشــد آل خليفة بالثقة الملكية الســامية 
متابعــة  للجنــة  رئيســًا  ســموه  بتعييــن 
التفاهــم  الثنائيــة ومذكــرات  االتفاقــات 

الموقعــة بيــن حكومــة مملكــة البحريــن 
وحكومــة جمهورية تركمنســتان، مؤكًدا 
حــرص وزارة الخارجيــة علــى التعــاون 
والبرامــج  المبــادرات  ودعــم  المشــترك 
والتــي  ســموه،  ينجزهــا  التــي  المهمــة 
الوطــن  علــى  النفــع  مــن  بمزيــد  تعــود 

والمواطنين.
مــن جانبــه، أعــرب ســمو الشــيخ فيصــل 

اعتــزازه  عــن  خليفــة  آل  راشــد  بــن 
ســموه  منوًهــا  الخارجيــة،  وزيــر  بلقــاء 
بالتعــاون المشــترك مــع وزارة الخارجية 
والحــرص الدائــم علــى تطويــره والدفــع 
بــه ألفــاق أرحــب بمــا يعــزز مــن مكانــة 
مملكــة البحريــن ويدعم ما تقــوم به من 
أدوار مهمــة علــى الســاحتين اإلقليميــة 

والدولية.

سمو رئيس الحرس الوطني أثناء افتتاح فرع

أقيم في حي المحادير بمدينة خليفة لتحقيق مفهوم األمن الغذائي إشادة بالجهود المتواصلة لسموه بمختلف مجاالت العمل الوطني

رئيس الحرس الوطني يفتتح فرع المؤسسة االستهالكية الجديد وزير الخارجية يهنئ فيصل بن راشد بالثقة الملكية

وزير الخارجية مستقبال رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة

أكــد ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة مواصلة تعزيز 
التعــاون الثنائــي بيــن مملكة البحريــن والمملكة 

المتحدة على المستويات كافة، والدفع بها نحو 
مزيــد مــن العمــل والتنســيق بما يلبــي التطلعات 
المشــتركة، منوهــا ســموه بمــدى عمــق العاقات 
التاريخيــة التي تجمــع بين البلديــن الصديقين، 
مختلــف  فــي  مســتمرا  تطــورا  تشــهد  والتــي 

المجــاالت. جــاء ذلــك لــدى لقــاء ســموه بقصــر 
القضيبية أمس بحضور وزير المالية واالقتصاد 
الوطنــي الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة 
ســفير المملكــة المتحــدة لــدى مملكــة البحريــن 
انتهــاء فتــرة عملــه  ســايمون مارتــن؛ بمناســبة 

ســفيرا لبــاده فــي مملكــة البحرين، حيــث أثنى 
ســموه على جهود الســفير البريطاني في تعزيز 
العاقــات البحرينيــة البريطانيــة، وتمنى ســموه 
التوفيــق والنجــاح للســفير فــي مهامــه المقبلــة. 
الســفير  مــع  ســموه  اســتعرض  اللقــاء  وخــال 

البريطانــي مجمــل القضايــا اإلقليميــة والدولية 
ذات االهتمام المشترك.

مــن جانبــه، أعــرب مارتــن عــن شــكره وتقديــره 
لصاحــب الســمو الملكي ولــي العهد نائــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء على 

مــا يبديــه ســموه من اهتمــام بتوطيــد العاقات 
بيــن مملكة البحريــن والمملكة المتحــدة، منوها 
بالدعــم الــذي لقيــه طــوال فتــرة عملــه، والــذي 
أســهم فــي تســهيل مهامــه فــي المملكــة، متمنيا 

للبحرين دوام النماء واالزدهار.

المنامة - بنا

ـــتويات ـــى كل المس ـــا عل ـــع بريطاني ـــاون م ـــز التع تعزي
ــة ــركـ ــتـ ــشـ ــمـ ســــمــــو ولــــــــي الــــعــــهــــد يـــــؤكـــــد عــــمــــق الـــــعـــــاقـــــات الـ

صــدر عــن ولــي العهــد النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة ثاثة قرارات لسنة 
2019، بتعييــن مديريــن فــي وزارة الداخليــة، 
ووزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني، والنيابة العامة .

ونص القرار رقم )19( بتعيين مدير في وزارة 
الداخلية جاء فيه:

المادة األولى:
ُتعيــن الشــيخة مشــاعل بنــت خليفــة بــن حمد 
والتطويــر  التنظيــم  مديــرا إلدارة  آل خليفــة 

اإلداري في وزارة الداخلية.

المادة الثانية:
علــى وزيــر الداخلية تنفيذ هــذا القرار، وُيعمل 
بــه مــن تاريــخ صــدوره، وُينَشــر فــي الجريدة 

الرسمية.
فــي  مديــر  بتعييــن   )20( رقــم  القــرار  ونــص 
وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 

العمراني جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعيــن عدلي عبدالرحمن علي األنصاري مديرا 
األشــغال  وزارة  فــي  الســمكية  الثــروة  إلدارة 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
المادة الثانية:

على وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي تنفيــذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.
ونص القرار رقم )21( بتعيين مدير في النيابة 

العامة جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعيــن علي محمــد أحمد الكعبــي مديرا إلدارة 
الموارد البشرية والمالية في النيابة العامة.

المادة الثانية:
علــى النائــب العــام تنفيــذ هــذا القــرار، وُيعمل 
بــه مــن تاريــخ صــدوره، وُينَشــر فــي الجريدة 

الرسمية.

الــــعــــهــــد ولــــــــــــي  ســــــمــــــو  عـــــــــن  قــــــــــــــــــــرارات   5 صـــــــــــــــدور 
ـــة” ـــغال” و”النياب ـــة” و”األش ـــي “الداخلي ـــن ف ـــن 3 مديري تعيي



ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  توجيهــات  ضمــن 
الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
فــي تعزيــز نشــر الوعــي والثقافــة األمنيــة بيــن 
فئــة الناشــئة والشــباب مــن خالل برنامج ســمو 
المحافــظ األمنــي االجتماعــي 2019، تتواصــل 

فعاليــات البرنامــج بالتعــاون مــع اإلدارة العامة 
للمرور واإلدارة العامة لمكافحة الفســاد واألمن 

االقتصادي واإللكتروني بوزارة الداخلية.
العمــل  ورش  مــن  عــددا  المحافظــة  وأقامــت 
الميدانيــة  والزيــارات  التدريبيــة  والــدورات 
الناشــئة  قــدرات  تطويــر  بهــدف  للمشــاركين؛ 

والشــباب فــي رفــع مســتوى الوعــي والثقافــة 
بيــن  اإليجابــي  بالتفاعــل  لديهــم،  األمنيــة 
األمنيــة  والمهــارات  البرنامــج  مخرجــات 

واالجتماعية المكتسبة.
وتــم تســليط الضــوء علــى الســالمة والثقافــة 
المروريــة بتعلــم أحدث وســائل الســالمة وأبرز 

هــذا  فــي  الوعــي  مــن  تعــزز  التــي  الشــعارات 
الخاصــة  العمــل  ورشــة  أشــارت  كمــا  الجانــب، 
يجــب  التــي  الجوانــب  إلــى  المعلومــات  بأمــن 
مراعاتها لفئة الناشئة والشباب ضد االستخدام 
الخاطــئ لوســائل التواصــل االجتماعي، ومدى 
وســائل  اســتخدام  مــع  المثمــر  التفاعــل  تأثيــر 

البرنامــج  سيســتمر  كمــا  الحديثــة،  االتصــال 
فــي طــرح العديــد من الــورش وطــرق التدريب 
الناشــئة  تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم  حــول 
والشــباب بمــا يســهم فــي تأهيلهــم للمســؤولية 
األمنيــة والمجتمعية، وذلك الســتثمار طاقاتهم 
وجهدهــم في حدود اإلمكانــات والمدة الزمنية 

للبرنامــج وتوجيه هــذه الطاقات لبناء المجتمع 
وتســاعدهم؛  قدراتهــم  تنمــي  كمــا  وتـــقدمه 
للوصــول بهــا إلى أقصــى حدودهــا الممكنة في 
إطار أنشطة علمية متخصصة ومهارات نوعية 
بكافــة  والمجتمعــي  األمنــي  الجانــب  لتنميــة 

السبل المتقدمة في هذين المجالين.
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توفير التجهيزات العسكرية الحديثة وتأهيل الكوادر
ــاع ــ ــدف ــ ــدى وحــــــــدات قـــــوة ال ــ ــ ــد إحـ ــق ــف ــت الـــقـــائـــد الــــعــــام ي

تفقد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
بزيارة تفقدية إلحدى وحدات قوة دفاع البحرين.

واســتمع القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين إلى 
إيجــاز عــن مراحل ســير العمــل والتطويــر التي 
بتوجيهاتــه  وزودهــم  الوحــدة،  تلــك  تشــهدها 
وإرشاداته وحثهم على أهمية مواصلة العزيمة 
واإلصــرار واالحترافيــة فــي أداء كل مــا يــوكل 

إليهم من مهام وواجبات.
البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  وأوضــح 
البحريــن  دفــاع  قــوة  فــي  العامــة  القيــادة  أن 
اإلســتراتيجيات  وضــع  فــي  جهــدا  تدخــر  ال 
والخطط الالزمة؛ لتوفير التجهيزات العسكرية 
واإلداريــة الحديثــة وتأهيــل الكــوادر البشــرية 
وإعدادهم اإلعداد األمثل واالرتقاء بمستواهم 
القتالــي؛ لضمــان أعلــى درجــات الجهوزيــة فــي 
كافــة أســلحتها ووحداتهــا وفــي جميــع األزمنة 

واألماكن.

وأكــد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن علــى 
الــذود  فــي  الكبيــر  البحريــن  دفــاع  قــوة  دور 
عــن مكتســبات ومنجــزات الوطــن، فضــال عــن 
والعطــاء  البنــاء  مســيرة  تعزيــز  فــي  أســاهمها 
ودفــع عجلــة النماء نحو المزيــد من التطور في 
ظــل الرعايــة الملكيــة الســامية مــن لــدن عاهــل 
الملــك  الجاللــة  األعلــى صاحــب  القائــد  البــالد 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، مثنيــا على الجهود 
يبذلهــا  التــي  العظيمــة  والتضحيــات  الكبيــرة 
رجال قوة دفاع البحرين في سبيل الدفاع عن 
أمــن الوطــن واســتقراره والحفاظ على ســالمة 
أراضيــه بــرا وجــوا وبحــرا إلــى جانــب دورهــم 
األخــوي فــي الوقــوف مع األشــقاء صفــا واحدا 
منيعــا قويــا فــي وجــه كل مــن تســول له نفســه 

المساس بأمن واستقرار أوطاننا.

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل قائــد الحرس الملكي ســمو 
اللــواء الركــن الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة أمس بمكتبه في معســكر 
الضبــاط  المرشــحين  الروضــة، 
التــي  التأهيليــة  الــدورة  خريجــي 
عقــدت فــي كلية عيســى العســكرية 
الملكية، حيث قام ســموه بتسليمهم 
الجتيازهــم  التقديريــة  الشــهادات 
الــدورة، تمهيــدا إلشــراكهم بالــدورة 
ســاند  أكاديميــة  فــي  ســتعقد  التــي 

هيرست العسكرية الملكية بالمملكة 
المتحدة.

وحثهــم  بتوجيههــم  ســموه  وقــام 
فتــرة  فــي  الجهــود  كل  بــذل  علــى 
هــذه  فــي  ودراســتهم  إشــراكهم 
بمــا  العريقــة  العســكرية  األكاديميــة 
يؤهلهــم الكتســاب العلــم والمعرفــة 
فــي مناحــي العلــوم كافة العســكرية 
واألكاديميــة؛ ليتمكنوا مســتقبال من 
خدمة قوة الدفاع ومملكتنا الغالية.

تحت رعايــة مدير عام اإلدارة العامة 
 13 للحراســات، أقيــم حفــل تخريــج 
التأسيســية  الــدورة  فــي  مشــارًكا 
والســالمة  المنشــآت  ألمــن  الثانيــة 
العامة، والتــي عقدتها إدارة التدريب 
بالتعاون مــع اإلدارات المعنية بوزارة 
الداخليــة خــالل الفترة مــن 16 يونيو 

وحتى 4 يوليو 2019.
العامــة  اإلدارة  عــام   وأوضــح مديــر 
إلــى  هدفــت  الــدورة،  أن  للحراســات 
صقــل مهارات المشــاركين وإكســابهم 

أمــن  مجــال  فــي  جديــدة  قــدرات 
المنشآت والتفتيش والسالمة العامة، 
موضوعــات  إلــى  تطرقــت  حيــث 
مختلفــة، مــن بينهــا معرفــة األخطــار 
وطــرق  المنظمــة،  علــى  تقــع  التــي 
المختلفــة  والمعــدات  التفتيــش 
وإجــراءات  ذلــك،  فــي  المســتخدمة 
الســالمة وطريقة اســتخدام طفايات 
تطبيقــات  إلــى  باإلضافــة  الحريــق، 
اإلخــالء  خطــط  لتنفيــذ  عمليــة 

الوهمية.

قائد الحرس الملكي للمرشحين الضباط: واظبوا على العلم

تخريج 13 مشارًكا في “تأسيسية أمن المنشآت”

تعزيز منعة أراضينا ومياهنا من التحديات المحدقة
ــمــوحــد ــات الــبــحــري ال ــي ــل ــم ــع ــزور مـــركـــز ال ــ ــام يـ ــعـ الــقــائــد الـ

قام القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة صباح 
أمــس بزيــارة مركــز العمليات البحــري الموحد لدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية، 
حيــث كان فــي اســتقباله قائد المركــز العميد الركن بحري عيد الكعبــي، ونائبه العميد الركن 
بحــري معجــب العتيبــي، والعقيــد ركن بحري إبراهيــم عبدهللا آل حــرم، والعقيد ركن بحري 
أسامة محمد الكندري، والعقيد ركن ياسر عبدهللا السيد، والعقيد ركن بحري مشاري جمعة 

العبيدي، وعدد من الضباط في المركز.

وخــالل الزيــارة، أكــد القائــد العــام لقوة 
دفــاع البحريــن أهميــة مركــز العمليــات 
البحــري الموحــد الــذي ُيعد أحــد ثمرات 
مجلــس  دول  بيــن  األخــوي  التالحــم 
التــي  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
وحــدة  ترســيخ  فــي  بفاعليــة  ُتســهم 
العســكري  التكامــل  وتحقيــق  الهــدف، 
المنشــود بيــن األشــقاء بــدول مجلــس 
العســكري  التالحــم  وُتجســد  التعــاون 

دول  لجيــوش  البحريــة  القــوات  بيــن 
المجلس.

وثمــن القائد العــام لقوة دفــاع البحرين 
دور القائميــن علــى المركــز مــن الضباط 
وضباط الصف واألفراد ودورهم الكبير 
فــي تنفيذ مهــام وواجبــات المركز على 
المالحــة  حريــة  لتأميــن  وجــه  أكمــل 
البحريــة، والتصدي لمختلف التحديات 

التي تحيط بالمنطقة.

وأشــار إلــى أن مركــز العمليــات البحري 
الموحــد يرتكــز علــى أرقــى المنظومات 
لمنعــة  تعزيــزا  البحريــة؛  العســكرية 

أراضينــا ومياهنــا مــن كافــة التحديــات 
األمــن  ســبل  وتوفيــر  بنــا،  المحدقــة 

واألمان واالستقرار لمنطقتنا.

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الداخلية

ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي وجــه لتعزيــز نشــر الوعــي والثقافــة األمنية بين الشــباب

ورش عمل في برنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي

المنامة - وزارة الداخالية

شــارك وفــد مــن شــئون الجنســية 
والجــوازات واإلقامــة فــي مؤتمر 
وأحــدث  اإللكترونيــة  الهويــة 
التقنيات المستخدمة في خدمات 
باإلضافــة  اإللكترونيــة،  المنافــذ 
إلــى أحــدث التقنيــات األمنية في 
الجوازات اإللكترونية والذي عقد 

في جمهوريك التشيك.
هــذه  مثــل  فــي  المشــاركة  وتعــد 
المؤتمــرات، فرصــة جيــدة للعمــل 
علــى تبــادل الخبــرات والتجــارب 
فــي إطــار مواصلــة  الــدول،  بيــن 
ومواكبــة  التطويــر  أعمــال 

المستجدات في هذا المجال.

وفد “الداخلية” يطلع على قوانين وأنظمة “الخدمة”“الجوازات” تصقل خبراتها في الهوية اإللكترونية
انطالقــا مــن التعاون المشــترك بين ديــوان الخدمة المدنيــة ووزارة الداخلية، 
نظمــت إدارة تنميــة المــوارد البشــرية بالديــوان لقــاًء تعريفيــًا لموظفــي إدارة 
اللقــاء اســتعراض آخــر  تــم خــالل  الداخليــة، حيــث  بــوزارة  شــؤون األفــراد 

المستجدات بما يخص قانون وأنظمة ولوائح الخدمة المدنية.

مــن جانبــه، أوضــح مديــر إدارة تنميــة 
المــوارد البشــرية محمــد الــداود أنه تم 
خالل اللقاء استعراض اآلليات المتبعة 
والحوافــز  والعــالوات  الترقيــات  فــي 
واشــتراطاتها واإلجــراءات التــي تتــم 
الموظــف أو تغييــر  انتقــال  فــي حــال 
توضيــح  تــم  كمــا  الوظيفــي،  مســماه 
عمليــة  خــالل  تتــم  التــي  اإلجــراءات 
التوظيــف بأنواعــه وآليات المتابعة مع 

الجهات المعنية في هذا الشأن.
آليــة  تنــاول  اللقــاء  أن  الــداود  وبيــن 
إدخال إجازات الموظفين واإلجراءات 

المريــض  مرافقــة  بإجــازة  الخاصــة 
بداخــل مملكــة البحرين، كمــا تم خالل 
المعلومــات  نظــام  اســتعراض  اللقــاء 
 )Horizon( البشــرية  للمــوارد  اإلداريــة 
ونظــام الحضور واالنصــراف باإلضافة 
G-Qual- ”إلى نظام الجودة الحكومي 

.”ity
وزارة  وفــد  عبــر  اللقــاء،  ختــام  وفــي 
الداخليــة عــن شــكره وتقديــره لجهــود 
ديــوان الخدمــة المدنيــة، متمنين عقد 
الديــوان  بيــن  أخــرى  تعــاون  لقــاءات 

ووزارة الداخلية في القريب العاجل.

الجفير - ديوان الخدمة المدنية
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أعلــن قائــد مستشــفى الملــك حمــد الجامعــي اللــواء طبيــب الشــيخ ســلمان بن 
عطيــة هللا آل خليفــة أن الحملــة الوطنية للكشــف المبكر عن ســرطان القولون 
التــي أطلقها المستشــفى بدعم من القيــادة والحكومة ورعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة، أثمرت عن اكتشاف أول حالة سرطان قولون لمواطن بحريني 
يبلــغ مــن العمــر 59 عامــا، وتم متابعــة حالته، مؤكدا أن المواطن كان ال يشــكو 

من أي أعراض للمرض.

بــن عطيــة هللا  الشــيخ ســلمان  وثمــن 
جهــود الفريــق الطبــي، موصــا شــكره 
المستشــفيات  وكافــة  الصحــة  لــوزارة 
الخاصة، مشــيدا بالتعــاون الناجح بين 
والمراكــز  الجامعــي  حمــد  مستشــفى 
الطبيــة وكل الجهــات المعنيــة، مشــيدا 
الصحافــة  لعبتــه  الــذي  الكبيــر  بالــدور 
الحملــة  الضــوء علــى  بإلقــاء  المحليــة 
وأهدافهــا ممــا جعــل اإلقبــال الشــعبي 
عليهــا واســعا، فــي شــراكة مجتمعيــة 
بــكل  ناجحــة  وتوعويــة  صحيــة 
المعاييــر وتصــب فــي تفعيــل الكشــف 
المبكــر لســرطان القولــون والحــد مــن 
فــي  ذلــك  به.جــاء  اإلصابــة  انتشــار 
مؤتمــر صحافــي عقد صبــاح أمس قي 
المستشــفى  فــي  االجتماعــات  قاعــة 
ومتابعــة  نتائــج  وتقييــم  الســتعراض 
المرحلــة األولــى مــن الحملــة الوطنيــة 
التــي  والمســتقيم  القولــون  لســرطان 
أطلقها المستشــفى بالتعــاون مع وزارة 
الصحة وبالشــراكة مــع اللجنة الوطنية 
غيــر  المزمنــة  األمــراض  لمكافحــة 
الســارية الشــهر الماضــي تحــت رعايــة 
رئيــس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل 
خليفــة، والتي تســتهدف فحص 5000 
مشــارك من محافظــة المحرق كمرحلة 
أولية للحملة التي ستشمل البحرينيين 

في كل المحافظات.
وقال قائد الخدمات الطبية إن الحملة، 
والتي تستهدف 150 ألف مواطن على 
مســتوى المملكــة تــم البــدء بتطبيقهــا 
علــى محافظــة المحــرق لدراســة عــدد 
لــدى  والســلبية  اإليجابيــة  الحــاالت 
بمــرض  لإلصابــة  المعرضــة  الشــرائح 
ســرطان القولــون والمســتقيم، وكذلــك 
مــع  لمقارنتهــا  اإلصابــة  نســبة  قيــاس 
نتائج الدراســات العالمية، والتي بينت 

أن نســبة اإلصابــة فــي أوروبــا تتــراوح 
بين 20 و25 %.

وقال “من المتوقع تكون نسبة اإلصابة 
فــي البحريــن تتــراوح بيــن 3 إلى 6 % 
فقــط مــن المجمــوع الكلــي، وهــو 150 
ألــف حالــة، مؤكــدا أن اإلعــداد يمكــن 
المنظــار  عمليــات  بعمــل  بهــا  التحكــم 

واالستئصال.
وأوضح قائد مستشفى حمد الجامعي 
أن  الحملــة جــاءت لتشــجيع المجتمــع 
المــرض  عــن  المبكــر  الكشــف  علــى 
خصوصــا أنــه في ازدياد على مســتوى 
غيــر  الحيــاه  أســلوب  بســبب  العالــم 
الصحي، مشــيرا إلى أن الكشــف المكبر 
يجنبنــا التكلفــة الباهظــة علــى األدوية 
والعــاج. وأشــار إلــى أن عــاج مريض 
ألــف   150 يكلــف  الواحــد  الســرطان 
دينــار، وأن الحملــة لــن تنتهــي إال بعــد 
الفئــة  باقــي  علــى  الفحــص  اســتكمال 
ألــف مواطــن   145 المســتهدفة، وهــي 
على مســتوى البحريــن وتقريبا 4 آالف 
مواطــن علــى محافظة المحــرق، مبينا 
أنه من المتوقع اكتمال المرحلة األولى 

خال الشهرين المقبلين.
عطيــة هللا  بــن  ســلمان  الشــيخ  ــن  وبيَّ
أنــه وبعد االنتهــاء من المرحلــة األولى 
األعلــى  للمجلــس  تقريــر  رفــع  ســيتم 
للصحة يســهم بعمل خطة كاملة لوضع 
ميزانيــة وتوزيعهــا على المستشــفيات 

الحملــة،  أهميــة  إلــى  مشــيرا  األخــرى، 
مــن  عليهــا  الموافقــة  تمــت  حيــث 
أن  وأوضــح  الــوزراء.  مجلــس  جانــب 
3 جراحيــن متخصصيــن فــي عمليــات 
فــي  الحملــة  ضمــن  يعملــون  القولــون 
الجامعــي،  حمــد  الملــك  مستشــفى 
توقيــع  المستشــفى  عــزم  إلــى  مشــيرا 
اتفاقيــة مــع مستشــفى عوالــي بعد غد 
تليهــا  الحملــة،  فــي  للمســاهمة  األحــد 
اتفاقيــة مــع مجمــع الســلمانية الطبــي 
فــي المرحلــة الثانيــة، وأنــه ومن خال 
مستشــفى  ســيقوم  االتفاقــات  هــذه 
للمصابيــن  العمليــات  بإجــراء  عوالــي 
الذين سيزودهم مستشفى الملك حمد 

بعيناتهم وفحوصاتهم.
وعــن اســتعدادات المستشــفى للحملة، 
قــال إنــه زود قســم اإلقامــة الصغيــرة 
عــدد  لتحمــل  جديــدة  أســرة  بعشــرة 
أن  الحملــة، موضحــا  فــي  المشــاركين 
األطباء والجراحيين يجرون العمليات 

في أيام اإلجازات الرسمية فقط تفاديا 
يراجعــون  الذيــن  المرضــى  لتعطيــل 
المستشــفى. ونــوه الشــيخ ســلمان بــن 
يعــد  المستشــفى  أن  إلــى  هللا  عطيــة 
إلطــاق حمــات وقائيــة أخــرى، معلنــا 
توفيــره ألول جهــاز متخصص لفحص 
وبقيمــة  النســاء  لــدى  الثــدي  ســرطان 
تبلــغ 200 ألــف دينــار، وســيتم تركيبــه 
فــي أحــد المجمعــات التجاريــة قريبــا، 
لتشــجيع  يهــدف  هــذا  أن  إلــى  مشــيرا 
النساء على إجراء الفحوصات المبكرة 
لســرطان الثدي تفاديــا لتفاقمها، حيث 
إن نســبة إصابــة النســاء بهــذا المــرض 

عالية في البحرين.
بــدوره، أكــد استشــاري أمــراض الجهاز 
الهضمــي والكبد، رئيس قســم الباطنية 
فــي مستشــفى الملــك حمــد الجامعــي 
عمــر شــريف أن عــدد المشــاركين فــي 
1667، وعــدد  بلــغ حتــى اآلن  الحملــة 
المحــرق  محافظــة  مــن  المشــاركين 

1269، إضافة إلى عدد المشــاركين من 
وكان   ،398 المحــرق  خــارج محافظــة 
عــدد العينــات التــي تم تحليلهــا 1047، 
مشــيرا إلــى أن توزيــع المشــاركين مــن 
مستشفى الملك حمد ومجمع األفنيوز 
1222 مشــاركا بما يعــادل 73 % وعدد 
المشــاركين مــن المراكــز الصحيــة 445 

مشاركا بما يعادل 27 %.
وأضاف أن النتائج أظهرت أن العينات 
الســليمة كانــت 970 عينــة بمــا يعــادل 
93 %، وكان عــدد الذكــور 511 بنســبة 
52.5 % واإلناث 464 بنســبة 47.5 %، 
بينمــا كانت عدد العينات غير الســليمة 
72 بمــا يعــادل 7 %، حيــث كان عــدد 
الذكور 39 بنســبة 54 %، وعدد اإلناث 
33 بنســبة 46 %. وأوضــح أن الزمــن 
المســتغرق بيــن إعــادة العينة وإرســال 
النتيجــة أســبوع واحد، مشــيرا إلى أن 
عدد المرضى الذين تمت معاينتهم في 
عيــادة الكشــف المبكــر فــي مستشــفى 

الملك حمــد 36 مريضا، وعدد المرضى 
الذيــن تم عمل الترتيبات الازمة لعمل 
المنظــار لهم في مستشــفى الملك حمد 
18 حالــة بــدأت منــذ يــوم أمــس حتــى 

يوم غد )السبت(.
القولــون،  منظــار  نتائــج  إلــى  وأشــار 
حيــث كانــت هنــاك حالــة واحــدة فقط 
لمريض ســرطان، و3 مرضى استئصال 
لحميــات كبيــرة، و4 مرضى اســتئصال 
لحميــات صغيــرة، إضافــة إلــى حالتين 
تشــتكيان مــن التهابــات فــي القولــون، 
فــي  قرحــة  يعانــي  واحــد  ومريــض 
المســتقيم، موضحــا أن اللحميات التي 
تم اســتئصالها هي لحميات تزيد عن 1 
ســنتيمتر؛ ألنــه كلما زاد حجــم اللحمية 

زادت االحتمالية بمرض السرطان.
أنــه تــم  إلــى  وأشــار االستشــاري عمــر 
لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  إطــاع 
األمــراض المزمنــة غيــر الســارية علــى 
تطــورات ســير العمــل في الحملــة يوم 
وزيــرة  بحضــور  الماضــي  يونيــو   27
عقــد  وتــم  الصالــح،  فائقــة  الصحــة 
اجتماعــات دوريــة مــع أطبــاء المراكــز 
إضافــة  العمــل،  لتنســيق  الصحيــة 
إلــى عقــد اجتماعــات مــع قســم تقنيــة 
المعلومــات فــي مستشــفى الملك حمد 
البيانــات  إدخــال  لتســهيل  الجامعــي؛ 

ومتابعتها.

6 % نسبة اإلصابة المتوقعة بسرطان القولون في البحرين

التعامل مع 1500 بالغ عن كلب ضال
ــه لــــــ “اإلخـــــــصـــــــاء” وإنــــــشــــــاء مـــــأوى ــ ــوج ــ ــت ــ خــــلــــف: ن

اســتقبل وزير األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني عصــام خلف في 
مكتبه بشؤون البلديات بالمنامة رئيسة الجمعية الخيرية لحماية الحيوان والبيئة 
الشــيخة مــروة بنــت عبدالرحمــن آل خليفــة وذلك بحضــور وكيل الوزارة لشــؤون 

البلديات نبيل محمد أبوالفتح.

أهميــة  اللقــاء  خــال  خلــف  الوزيــر  وأكــد 
الشــراكة المجتمعية فــي خلق بيئة صحية، 
منوهــا بالدور الــذي لعبته الجمعية الخيرية 
لحمايــة الحيــوان والبيئــة فــي اإلســهام من 

الحد من مشكلة الكاب الضالة.
العمــل،  فريــق  علــى جهــود  الوزيــر  وأثنــى 
الــوزارة  بذلتهــا  التــي  الجهــود  مســتعرضا 
للتعامل مع المشــكلة منذ إيــكال هذا الملف 
إليهــا، مبينــا اإلنجــازات التــي حققتهــا فــي 
التعامل مع أكثر من 2000 باغ وإزالة أكثر 
من 1500 كلب ضال من المناطق السكنية.
لمعالجــة  تقــوم  الــوزارة  أن  الوزيــر  وبيــن 
الموضوع باتباع أفضل الممارسات العالمية 
والمعتمــدة فــي هذا الشــأن، وتحــرص على 

اإليفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة والفنيــة فــي 
عمليــة عاج هــذه الظاهــرة الموجــودة في 

مختلف دول العالم.
وأكــد الوزيــر أن الوزارة تعمل في اتجاهين 
فــي الوقــت الحالــي لعــاج المشــكلة، حيث 
يتثمــل االتجاه األول فــي اصطياد وتعقيم 
الــكاب الضالــة من خــال عمليــة اإلخصاء 
والتعقيــم الجراحــي، والتــي تكمــن أهميتها 
والتكاثــر  التــزاوج  مــن  الــكاب  منــع  فــي 
والتحكــم فــي معــدالت إكثــار الحيوانــات؛ 
األحيــاء  فــي  وانتشــارها  تكاثرهــا  لمنــع 
عــدد  العمليــات  تلــك  تقلــل  كمــا  الســكنية، 

الكاب الضالة المنتشرة في الشوارع.
وبيــن الوزيــر أن االتجاه الثانــي الذي تعمل 

الدائــم  العــاج  أجــل  مــن  الــوزارة؛  عليــه 
للمشــكلة يتمثــل فــي إنشــاء مــأوى للــكاب 
الضالــة مجهــز بالعيــادة البيطريــة مــن أجل 
فــي  اصطيادهــا  بعــد  إليــه  الــكاب  نقــل 
المناطق السكنية، حيث تم ترسية مناقصة 
إنشــاء مأوى الكاب الضالــة والمزمع البدء 

فيه قريبا.
وأثنــت الشــيخة مــروة خــال اللقــاء علــى 
الجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة فــي معالجــة 
مشــكلة الــكاب الضالــة، مشــيدة بالتعــاون 

الــذي أبدته الــوزارة مع الحملــة التي قامت 
الحيــوان  لحمايــة  الخيريــة  الجمعيــة  بهــا 
والبيئة؛ من أجل إخصاء وتعقيم 300 كلب 

ضال.
وأكدت الشيخة مروة على استمرار التعاون 
والتنسيق؛ من أجل خلق بيئة حياة صحية، 
مؤكدة دور مؤسسات المجتمع المدني إلى 
جانب المؤسســات الرسمية، ومشيدة بدور 
الوزير وطاقم العمل في الوزارة في تفعيل 

الشراكة المجتمعية.

المنامة  - وزارة األشغال والبلديات

بدور المالكي من المحرق

قائد مستشفى 
حمد الجامعي: 

نجاح واسع للمرحلة 
األولى من الحملة 

الوطنية

الحملة تكتشف 
أول حالة 

لبحريني يبلغ 
59 عاًما

نسبة اإلصابة 
في أوروبا 
تتراوح بين 
20 و25 %

الكشف المكبر 
يجنبنا الكلفة 

الباهظة 
على األدوية 

والعالج

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميــة  العمــل  وزيــر  قــام 
حميــدان  جميــل  االجتماعيــة 
بزيــارة تفقديــة إلــى مركز عائشــة 
للتدخل المبكر، الكائن في منطقة 
قالــي بمحافظــة المحــرق، أمــس 
، بحضــور رئيســة المركــز عائشــة 
مســؤولي  مــن  وعــدد  الحمــر، 
الــوزارة والمدعوين.وتم االطاع 
على مرافق مركز عائشــة للتدخل 
العمــل  ســير  وإجــراءات  المبكــر، 
المراكــز  مــن  يعتبــر  حيــث  فيــه، 
تأهيــل  مجــال  فــي  المميــزة 

خدماتــه  ويقــدم  اإلعاقــة،  ذوي 
والبرامــج  والتدريبيــة  التعليميــة 
التأهيليــة بالنظام الكلي والجزئي 
لـــ )120( من ذوي اإلعاقة الذهنية 
ومتازمــة  والتوحــد  والجســدية 
للفئــة  التعلــم،  وصعوبــات  داون 

العمرية من عمر 2 – 20 سنة. 
العزيمــة  أن ذوي  وأكــد حميــدان 
مــن  بالــغ  باهتمــام  يحظــون 
علــى  حرصــت  التــي  الحكومــة 
توفير ســبل الحمايــة االجتماعية 

والرعاية الصحية والتأهيلية.

حماية اجتماعية لذوي الهمم

الصحفييــن  هيئــة  عضــو  أوضــح 
الســعوديين، عضــو االتحــاد الدولــي 
نــادي  مؤســس  عضــو  للصحفييــن، 
بمملكــة  الصحفييــن  المراســلين 
الياقــوت  البحريــن الصحفــي جمــال 
بيــن  القائمــة  األخويــة  العاقــات  أن 
المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة 
عاقــات  هــي  الشــقيقة  البحريــن 
متينــة، حيــث يربطهمــا مصيــر واحد 
وهــدف مشــترك واحــد فــي الســراء 

والضراء.
العاقــات  إن مســار  الياقــوت  وقــال 
المتبادلــة ينطلــق مــن قاعــدة صلبــة 
ومتجــذرة ضاربــة فــي عمــق التاريخ 
التعاضــد  فــي  العصــور  مــدى  علــى 
المجــاالت،  مختلــف  فــي  والتكامــل 
الشــقيقين  البلديــن  أن  إلــى  مشــيرا 
حققا أهم أهداف روابط اإلخاء التي 

المملكتيــن  وشــعبي  قيادتــي  تجمــع 
الشــقيقتين، منوهــا فــي هــذا الصــدد 
بدورهمــا البــارز فــي تطابــق وجهــات 
النظر بشــأن مختلف القضايا الدولية 
المشــترك  واإلقليميــة ذات االهتمــام 
فــي دعــم القضايا العربية اإلســامية 
واللقــاءات  المحافــل  فــي  ونصرتهــا 

العربية.

الياقوت: البحرين والسعودية مصير واحد

جمال الياقوت

حل نهائي لمنافذ ومخارج المنطقة الصناعية
اجتماعي ومــركــز  ــراح  أفـ لصالة  يطمحون  الــمــحــرق”  “ســابــعــة  أهــالــي 

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  اســتقبل 
والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف بمكتبــه 
الســابعة  الدائــرة  ممثــل  قمبــر  عمــار  النائــب 
للمنطقــة  البلــدي  والعضــو  )عــراد(،  بالمحــرق 
الــوزارة  وكيــل  بحضــور  المقهــوي،  أحمــد 
لشــؤون البلديــات نبيــل أبوالفتــح وعــدد مــن 

مسؤولي الوزارة.
وأشــاد النائب والعضو البلــدي بجهود الوزارة 
عمــوم  فــي  الخدميــة  المشــاريع  تنفيــذ  فــي 
علــى  الحاصــل  والتطويــر  البحريــن،  مملكــة 

صعيد المشاريع الخدمية التي تقدمها.
وتم في المقابلة التركيز على استعراض عدد 
مــن المواضيــع المتعلقــة باحتياجــات الدائرة 
الســابعة بمحافظة المحــرق المتعلقة بتطوير 
وكذلــك  الدائــرة  داخــل  الرئيســية  الشــوارع 
التــي  والبلديــة  الخدميــة  المشــاريع  تطويــر 

تعنى بها الوزارة.

مــن  عــددا  البلــدي  والعضــو  النائــب  وقــدم 
الطلبــات المتعلقــة والتــي تهــم أهالــي الدائرة 
فــي  تركــزت  والتــي  احتياجاتهــم،  وتلبــي 
سلســلة مــن المشــاريع مــن بينهــا إيجــاد حــل 
نهائــي لمنافــذ ومخــارج المنطقــة الصناعيــة 
وعليــه تــم االتفــاق بيــن الجانبيــن علــى بــدء 
العمل على إنجاز المشروع في األشهر القليلة 

المقبلة.
كمــا وطالــب النائــب والعضــو البلــدي لســابعة 

مناســبة  ارض  توفيــر  بضــرورة  المحــرق 
لبنــاء صالــة أفــراح ومركــز اجتماعــي ألهالــي 
األشــغال  وزيــر  أبــدى  مــن جانبــه،  المنطقــة. 
استعداد الوزارة بتسخير جهودها وإمكاناتها 

إليجاد الحل المناسب لهذه المشكلة.
الصــرف  مشــاريع  اســتعراض  أيضــا  وتــم 
الصحي، والمشروعات المتعلقة بإعادة رصف 
مجمــع ٢٤٥ والموافقــة على إنجاز المشــروع، 
إلى جانب الموافقة أيضا على إنشــاء ممشــى 

متكامل ومجهز ألهالي المنطقة.
ومــن جانبــه، شــدد الوزيــر خلف علــى حرص 
الوزارة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء 
برئاســة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بالعمــل 
مــن اجل توفيــر أفضل الخدمــات للمواطنين 
والمقيميــن، مبديــا تجاوبــه التــام إلنجــاز كل 
المشروعات و تلبية احتياجات أهالي الدائرة 

في اقرب وقت ممكن.
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كشــفت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة 
المهــن والخدمــات الصحيــة مريــم  لتنظيــم 
الجالهمــة عــن تدشــين أول مركــز للتدريــب 
مملكــة  فــي  األســنان  خدمــات  لمســاعد 

البحرين.
 وبينــت خــالل مشــاركتها بمؤتمــر مجلــس 
مــع  بالشــراكة  يأتــي  البرنامــج  أن  الشــورى 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والهيئــة 
أن  إلــى  مشــيرة  المهــن،  لتنظيــم  الوطنيــة 
المهنــة تتيــح الفرصــة لالنخــراط فيهــا لعدم 
لخريجــي  وأنمــا  جامعيــة،  شــهادة  تطلبهــا 

الثانوية.
 وأشــارت إلــى أن المركــز هو األول من نوعه 
وســيتم افتتاحــه الشــهر الجــاري، وســتكون 
مدة التدريب لمدة 6 أشــهر بشــهادة مســاعد 

طبيب أسنان.
وقالت : “حســب اإلحصائيات هناك أكثر من 
90 مركًزا لألسنان، وذلك سيتيح للعديد من 

األشخاص توفير فرص توظيف لهم”.
قريًبــا  النــور  إلــى  ســيخرج  بأنــه  وأردفــت 
برنامج ماجســتير في طــب العائلة بالتعاون 
مــع جامعــة الخليــج العربــي، حيث ســيخرج 
أفواج من أطباء مؤهلين بشهادة ماجستير، 
وبحســب قرار من مجلس ســمو الوزراء بأن 

بإمكان األطباء فتح عيادة خاصة.
فــرص  ســيخلق  البرنامــج  أن  إلــى  ولفتــت 

تدريبية وفرص عمل للطبيب البحريني.
وأوضحــت أن هنــاك خطــة مســتقبلية لفتــح 
المجــال لتخصصــات أخــرى مثــل ماجســتير 
طب األســنان. ومن جهتها، أشــارت الشورية 
ابتســام الــدالل خــالل تقديمها لورقــة العمل 
بعنوان الصحة ما بين التحديات والتطلعات 
بأنــه حســب المؤشــرات الصحيــة تبيــن بــأن 
اإلصابــة  نتيجــة  المبكــرة  الوفيــات  حــاالت 
 %  65 الســارية  غيــر  المزمنــة  باألمــراض 

ومــن المؤمل انخفــاض المعدل إلى 48.8 % 
بحلــول عام 2025 مــع تبني الخطة الوطنية 
للتصدي لألمراض غير الســارية الموصي بها 

من منظمة الصحة العالمية.
وحــول قانــون زراعــة األعضــاء، طالــب أحد 
أحــد  العمــل ممثــالً  فــي ورشــة  المشــاركين 
تفعيــل  بإمكانيــة  الخاصــة  المستشــفيات 
زراعــة األعضــاء فــي مملكــة البحرين، حيث 
العامــة  للصحــة  المســاعد  الوكيــل  أشــارت 
مريــم الهاجــري بأنــه قريبــًا ســيتم البــت في 
تفعيل قانون زراعة األعضاء من قبل وزارة 

الصحة.

ــاء ــ ــ ــض ــ ــ ــون زراعـــــــــــــة األع ــ ــ ــانـ ــ ــ ــد بـــتـــفـــعـــيـــل قـ ــ ــعـ ــ “الــــــصــــــحــــــة” تـ

تدريب خريج الثانوية لمساعدة طبيب األسنان

دعا مدير ورشة عمل محور الخدمات الحكومية الشوري خميس الرميحي؛ لتحسين وتجويد 
الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتحــدث مندوب عــن اإلدارة العامة للمرور أن 
اإلدارة سارت في طريق االستغناء عن الورق، 

وساهمت هذه اإلجراءات في أتمتة اإلدارة.

وأضــاف: اإلدارة ليســت وحيدة بهــذا المجال، 
وتتعاون مع قطاعات عديدة، وتدرس الخدمة 
بعــض  يتعلــق  وفيمــا  لطالبهــا،  طرحهــا  قبــل 

اإلشــكاليات عن الخدمات، مثل البساطة، فقد 
تم هندســة بعض االجــراءات المرورية لتكون 
بســيطة ومرنة لطالــب الخدمة، ومن أهم هذه 

الخدمات تسجيل المركبات.
وأكــدت مندوبة مــن وزارة العدل بأنه كان في 
الســابق يحيل أمين سر المحكمة طلب التبليغ 

إلدارة البريــد، ومن ثــم يصل موضوع القضية 
لصاحــب الشــأن، وقد ألغيت هــذه اإلخزاءات، 
وحاليــا فــإن أميــن الســر فــور إنشــائه التبليــغ 
يتســلم المحامــي أو الشــخص المعنــي رســالة 
نصيــة قصيرة )مســج( ويعلنه بموعد الجلســة 

أو قرارها.

ــن ــي ــن ــواط ــم ــل ــة ل ــدمـ ــقـ ــمـ ــات الـ ــ ــدم ــ ــخ ــ ــب بـــتـــجـــويـــد ال ــالـ ــطـ ــي يـ ــحـ ــيـ ــرمـ الـ

البساطة.. متعمدة بخدمات إلكترونية مرورية

قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن صحيفة البالد قدمت نموذجا متميزا للشراكة مع 
المؤسسة التشريعية.

وخــالل لقــاء للصالــح مــع رئيــس الفريق السياســي 
بالصحيفة الزميل راشــد الغائب على هامش مؤتمر 
المجلــس، قــّدم الصالــح شــكره وتقديــره لصحيفــة 
البــالد وفريــق عملهــا الموفــد لتغطية أعمــال مؤتمر 
مجلــس الشــورى. وذكــر أن صحيفــة البــالد لم تكن 
شــريك  وإنمــا  المجلــس،  لمؤتمــر  إعالميــا  راعيــا 
للمجلــس بالعمــل الوطني. وبيــن الغائب أن المؤتمر 
مثــل البحرين المصغرة من خالل تنوع المشــاركين 
أتــاح  مــا  والبرلمانيــة  الرســمية  المشــاركة  وحجــم 
تحويــل كل جلســة نقاش مــن المحاور الســبعة إلى 
قاعــة برلمانيــة مصغــرة يتــداول فيهــا المشــاركون 

تطلعاتهــم من أجل غــد أفضل للبحرين. وفي ختام 
المؤتمر، ومن منصته أمام الحضور، أشادت رئيسة 
الصحافــة  بجهــود  الزايــد  دالل  الشــورية  المؤتمــر 
وأضافــت:  المؤتمــر.  أعمــال  لتغطيتهــا  المحليــة 
الرئيــس  معالــي  مــن  وبتوجيهــات  لــي..  “اســمحوا 
بشــكل  أشــكر  أن  المجلــس..  أعضــاء  وإخوانــي 
خــاص صحيفــة البــالد.. ورئيــس تحريرهــا مؤنــس 
المــردي.. واألخ العزيــز الصحافــي راشــد الغائــب.. 
علــى تخصيــص ملحــق لتغطيــة أعمــال المؤتمــر”. 
مــن  ومصــورا  صحافيــا   11 “تواجــد  وواصلــت: 

تكريم أصغر المشاركين بالمؤتمر من ذوي الهممصحيفة البالد لتغطية أعمال المؤتمر”.  الزميل الغائب والرئيس الصالح

الــمــتــنــوع ــا  ــوره ــض ــح ب ــرة  ــغ ــص م ــة  ــي ــان ــم ــرل ب ــات  ــاعـ قـ ــس  ــل ــج ــم ال ــر  ــم ــؤت م ورش 
“^” و “الشورى”... شركاء العمل الوطني

تعديل القوانين الخاصة باالستثمار في المجال الصحي لالبتعاد  «  .1
بالمهنة عن المنحى التجاري وتشجيع ودعم البحرينيين في فتح العيادات.

2.  تشجيع السياحة العالجية. «

توفير األدوية والشراء الموحد في القطاع الخاص وباألخص أدوية  «  .3
األمراض المزمنة.

تشديد الرقابة على كل الجهات المشتركة لفحص العمالة الوافدة. «  .4

زيادة الدعم المالي المخصص إلقامة المحاضرات والورش وبرامج  «  .1
التدريب لكافة فئات وشرائح المجتمع.

تشجيع االستثمار في مجال أمن المعلومات بما يتناسب وحجم  «  .2
الخدمة والمعلومات التي ستقدم إلى المستفيدين.

تطوير التشريعات المتعلقة بالخدمات اإللكترونية وتحديثها بشكل  «  .3
مستمر؛ لمواكبة التغيرات المستمرة.

التقييم المستمر للخدمات اإللكترونية المقدمة من الحكومة؛ لقياس  «  .4
مدى رضا المواطنين عنها.

توصيات الصحة

توصيات الخدمات

عيادات خاصة 
لخريجي 

ماجستير طب 
العائلة
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حظــي اقتــراح رئيســة لجنــة الخدمــات الشــورية جهــاد الفاضــل بإطالق يــوم وطني 
لالحتفاء بالمعلمين تأييدا واسعا من قبل المشاركين بورشة عمل محور التعليم.

وقالــت: أقتــرح تخصيص يوم تتفق فيه 
المعنييــن  مــع  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
وذلــك  البحرينــي  للمعلــم  يــوم  لتحديــد 
أســوة باأليــام الوطنيــة المتخصصة مثل 
يــوم المــرأة البحرينيــة ويــوم الصحافــة 
البحرينية واليوم الدبلوماسي وغيرهم.

وتناولت ورقة “التعليم ما بين التحديات 
والتطلعــات” التــي تحدثت فيهــا الفاضل 
جانًبا من إحصائيات هيئة جودة التعليم 
شــملت  والتــي   2018 لعــام  والتدريــب 
مراجعــة 64 مدرســة حكوميــة في شــهر 
تلــك األرقــام حصــول  بيــن  مايــو، ومــن 
“ممتــاز”  تقديــر  علــى  ابتدائيــة  مــدارس 
بنســبة  “جيــد”  وتقديــر   ،%  21 بنســبة 
 ،% 35 26 %، وتقديــر “مــرض” بنســبة 
أمــا تقديــر “غيــر مالئــم” فبلغــت 18 %، 
وعلــى مســتوى المــدارس اإلعداديــة لــم 
تحصــل أي مدرســة على تقديــر “ممتاز”، 
فيمــا بلغــت نســبة 12 % للمــدارس التــي 
حققــت تقديــر “جيــد”، ونســبة المــدارس 
بتقديــر “مــرض” بلغــت 18 %، أمــا تقدير 
“غيــر مالئم” فكانت نســبة المــدارس في 
71 %، لتصف:”لألســف،  هــذا التصنيــف 
لــم  وبعضهــا  مالئمــة،  غيــر  التقديــرات 
فــي  الســبب  ونتســاءل..ما  يتحســن، 

الحصول على تقدير غير مالئم؟”.
دخــول  صــادف  اللحظــة،  هــذه  وفــي 
الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم 
ترحــب  المضحكــي  جواهــر  والتدريــب 
بهــا الفاضــل بالقول:”جيتــي فــي وقتك”، 
التــي  “الهيئــة  أن  علــى  األخيــرة  لتؤكــد 
كإحــدى   2008 العــام  فــي  تأسســت 

مبــادرات تطويــر التعليم وكجهــاز رقابي 
مؤسســات  مــن  المعلومــات  يســتقي 
التعليــم والتدريــب، وبنــاًء عليهــا تجــري 
النتائــج  اســتخراج  بعــد  المراجعــات 

للمدارس الحكومية والخاصة )...(.
وتحدثــت المضحكي عن تأنيث المرحلة 
لــدى  الدراســة  قيــد  توجــه  االبتدائيــة 
وزارة التربيــة والتعليــم. وذكرت الوكيل 
التربــوي  واإلشــراف  للمناهــج  المســاعد 
بــوزارة التربيــة والتعليــم أحــالم العامــر 
أن وضــع المعلــم ســابقا أفضــل مــن اآلن، 
والســبب يعود لمبــررات اجتماعية، ومن 
بينهــا مطالبــة ولــي األمر البنــه بالرد على 
المعلــم، وكمــا يقــول “وقفــه عنــد حــده”، 
باالضافــة لشــكوى انتشــار الهواتــف لدى 
الطلبة، وغيرها من أمور تؤثر على مكانة 
المعلــم. وقالــت أن كم هائل من المعلمين 
ماديــة،  بامتيــازات  اختياريــا  تقاعــدوا 
واعتبــر بعضهــم ان هــذه االمتيــازات “ال 

تفوت”، وال يمكن وقف ذلك.
ولفتــت الى أن أداء المــدارس االبتدائية 
مــن  أفضــل  إنــاث  تعليــم  هيئــة  بقيــادة 

الذكور وفقا للتقارير.

ــي وقــتــهــا” ــت فـ ــ ــي “ج ــك ــح ــض ــم ــيــث الــتــعــلــيــم االبـــتـــدائـــي.. وال ــتــأن تـــوجـــه ل

الفاضل تقترح يوما سنويا لالحتفاء بالمعلم البحريني

أثار الباحث الشــرعي بوزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف عبدهللا المقابي 
مجموعة استفسارات مثل عدم تأمين حق المرأة المطلقة في الحصول على بيت.

اعتبر مدير ورشــة محور التوازن بين 
الجنســين الشــوري محمد علي حســن 
ســابق  أمــر  الدينيــة  الدكتاتوريــة  أن 
لصــدور القوانيــن التــي تنظــم األمــور 

المرتبطة بالمجتمع والدين.
أن  المقابــي  اتهــام  حســن  ووصــف 
المجلــس األعلــى للمرأة منحــاز للمرأة 

ضد المرأة بأن فيه “تجني كبير”.
ملتقــي  جمعيــة  رئيــس  وتحــدث 
الشــباب البحريني حســين اإلســكافي 
أن المســاواة بين الجنسين بالحصول 
علــى الحقــوق المعروفة مثــل التعليم 
تنــص  ولــم  والخدمــات،  والصحــة 
علــى  اإلنمائيــة  التنميــة  أهــداف 

مصطلح التوازن بين الجنسين.
وقــال: ربمــا يوجد لبس فــي مصطلح 
اســتخدام  واألصــوب  التــوازن، 

مصطلح المساواة.
وطالبــت الناشــطة التربويــة وعضــوة 
مختلــف  الشــباب  ملتقــى  جمعيــة 
بتأميــن  الخدميــة  الرســمية  الجهــات 
العالقــة،  ذوي  للمواطنيــن  الحقــوق 
وبخاصــة ما يتعلــق بالحقوق العمالية 

والحقوق الشرعية وغيرها.

للمــرأة  األعلــى  المجلــس  وأضافــت: 
نفــذ العديــد مــن المبــادرات اإليجابية 

والناجحة.
عاليــة  الســابقة  المرشــحة  ولفتــت 
الجنيــد أنها ال تشــكك باألرقام المعلنة 
لســد  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  مــن 
ومتســائلة  الجنســين،  بيــن  الفجــوة 
المتضــررة  المــرأة  تشــعر  إذا  عمــا 
بســبب جنــدري بتفاعــل مــع مشــكلتها 

ومساعدتها. 
وأشــارت مســؤولة البرامــج التنمويــة 
اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  ببرنامــج 
جيهان المرباطــي إلى ضرورة مراعاة 
يتعلــق  فيمــا  بلــد  كل  خصوصيــة 

بالمطالبات الجندرية.
قال المستشــار القانوني بوزارة العدل 
النصــوص  أن  العصفــور  إســماعيل 
الــواردة بقانون أحكام األســرة جاءت 
القضــاء  أحــكام  عليــه  اســتقرت  بمــا 

الشرعي.
ا على شكاوى أثارها بعض  وأضاف ردًّ
المشــاركين بالورشة: “ال يجب إطالق 

تعميم ما جرى لحاالت فردية”.

ــام شــرعــيــة ــكـ ــه أحـ ــي ــل ــا اســـتـــقـــرت ع ــم ــاة ب ــق ــت ــس ــون “األســـــــرة” م ــانـ ــواد قـ ــ مـ

لكسر حرمان المطلقة من الحصول على بيت العمر

قــال رئيــس لجنــة الشــؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشــورى خالد المســقطي إن رواتب موظفي القطــاع العام تلتهم الجزء 
األكبر من الميزانية العامة، وهو ما يتطلب إعادة دراسته والسعي إلى الحد من تضخمه وارتفاعه المتسارع.

 ولفت في حديثه خالل ورشة عمل الميزانية 
مجلــس  مؤتمــر  ألعمــال  المصاحبــة  العامــة 
الشــورى إلــى أن الحكومــة تّتجــه اليــوم إلــى 
تقليــص عدد الموظفيــن في القطاع العام، مما 
يتطلــب رفع قــدرة القطاع الخاص على توفير 

المزيد من فرص العمل.
وأكــد إصــراره على أن تكون لشــركة ممتلكات 
مساهمة حقيقية ومؤثرة في الميزانية العامة 
للدولــة، حيــث إن اإليــرادات مــا زالــت تعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى عوائــد المبيعــات النفطيــة، 
والمعرضة للنضوب في أي وقت من األوقات.

ورأى أن النمــو الســكاني يعــد من أبــرز األعباء 
الواقعة على كاهل الميزانية.

وتطــرق إلــى الحديــث عــن عــدد من األســباب 

المؤديــة إلى عجــز الموازنة كعدم توفير العدد 
المناســب مــن عوامــل اإلنتــاج، واالعتماد على 
التضخــم  األجــل، وحــدوث  القــروض طويلــة 
االقتصــادي، وارتفــاع األســعار العالميــة علــى 
مــواد اإلنتــاج األولي، إضافة إلى ازدياد نســبة 
البطالــة بين الفئة العاملة، وعدم نجاح تطبيق 
الخطة المالية في تدارك األزمات االقتصادية.
وأشار إلى أن القانون أباح للحكومة االقتراض 
المركــزي، إال أن هــذه اإلجــازة  المصــرف  مــن 

مقيدة بشروط صارمة للسداد.
وأكــد أنــه ال ينبغــي أن تكــون هنــاك إيــرادات 
على حساب جيب المواطن، والفتا إلى وجود 
تعقيــدات تعيــق تســليم الميزانيــة والحســاب 
الختامــي إلى الســلطة التشــريعية فــي الوقت 

القــرارات  اتخــاذ  لهــا  يتيــح  بمــا  المناســب، 
المناسبة لمصلحة الوطن والمواطنين.

التربيــة  وزارة  موفــدة  تحدثــت  جهتهــا،  مــن 
والتعليم بالورشة سهير المهندي حول ضرورة 
التركيز على االســتثمار فــي العقول البحرينية 
األفــكار  مــن  الكثيــر  تمتلــك  التــي  المفكــرة، 

اإلبداعية من أجل الخروج بحلول إبداعية.
من جانبها، رأت موفدة المجلس األعلى للمرأة 
بالورشــة أن الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم 
ا فــي ارتفاع  وســوق العمــل تلعب دوًرا رئيســيًّ
منســوب البطالــة والتــي تترتــب عليهــا زيــادة 
األعبــاء علــى الدولــة، األمــر الــذي يدعــو إلــى 
ضرورة تقليص هذه الفجوة لتتاح للمواطنين 

فرصة االنخراط في سوق العمل. الصالح والمسقطي متوسطا المشاركين بورشة عمل الميزانية العامة

الــــمــــواطــــن جــــيــــب  حـــــســـــاب  عــــلــــى  اإليــــــــــــــــــرادات  لـــــــزيـــــــادة  ال 
رواتب القطاع العام “حوت” الميزانية

امتيازات 
المتقاعدين 
اختياريا “ال 

تفّوت”

زيادة االهتمام بالباحثين وتحسين أوضاعهم وتفريغهم للبحث  «  .1

العلمي.

تخصيص يوم ٍ لالحتفال بالمعلم البحريني، والتأكيد على دورهم  «  .2

كصناع أجيال ومربين، فضاًل عن التكريم السنوي للمبدعين منهم.

تصميم المناهج الدراسية بشكل يمنح الفرصة الكافية للطلبة  «  .3

لممارسة األعمال اإلبداعية واكتشاف مواهبهم فيها وتطوير مهاراتهم.

االستثمار في مجال الذكاء االصطناعي التعليمي والتدرج في تطبيقه  «  .4

على مدارس المملكة.

تعزيز الفرص االقتصادية للنساء من خالل إزالة المعيقات أمام  «  .1

مشاركتهن في سوق العمل الرسمية وتشجيع األعمال الريادية واالقتصادية.

العمل على تحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام. «  .2

متابعة السلطة التشريعية لتفعيل الخطة الوطنية لنهوض المرأة  «  .3

البحرينية 2013 - 2022م.

ضرورة دراسة واقتراح التشريعات التي تصب في صالح المرأة وتمكينها. «  .4

تدريب الكوادر المختلفة للعاملين في تنفيذ القوانين المحققة للتوازن  «  .5

بين الجنسين )القضاة، المحاميين، أعضاء النيابة العامة(.

توصيات التعليم

توصيات بين الجنسين
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شــهدت أعمــال ورشــة آليــات دعــم ســوق 
الصغيــرة  المؤسســات  وتنميــة  العمــل 
والمتوســطة جــدالً بيــن أصحــاب أعمــال 
وبيــن عدد من ممثلي الجهات الحكومية، 
حــول عدد من التشــريعات األخيــرة التي 
أثــرت علــى مناخ عمل الشــركات وقدرتها 
“الفيــزا  بينهــا  ومــن  وظائــف  خلــق  علــى 

المرنة” و”ملكية األجانب للشركات”.
وذكــرت  ســيدة األعمــال مريــم مــدن أنها 
فــي  أعمــال  كســيدة  تجربتهــا  واقــع  مــن 
شــركة مقــاوالت، تــرى أن منح تســهيالت 
لألجانب بشــكل واســع يخلــق وضع صعبا 
بقيــام  واستشــهدت  األعمــال،  لقطــاع 
موظفيــن أجانــب بالخروج من الشــركات 
التي يعملون بها واســتصدار الفيزا المرنة 
وتأســيس شــركات خاصــة بهــم ليزاحموا 

البحرينين.
في حين طالب عدد من أصحاب األعمال 
والعاطلين بمد مســاعدات األجور لتشمل 
الموظفيــن الحالييــن في الشــركات وعدم 
قصرهــا علــى حديثــي التخــرج، في حين 
رأت ممثل “تمكين” أن الهدف من برنامج  
دعم األجور هو حل المشــكلة الناتجة من 

عدم وجود خبرة للباحث عن عمل.
مــن جانبهــا أكــدت المســؤولة عــن صــرف 
إعانــات التعطــل بــوزارة العمــل والتنميــة 
أقصــى  حــد  يوجــد  ال  أنــه  االجتماعيــة 
الســتفادة العاطلين عن العمل من إعانات 

البطالة.
وأكــدت أن الوزارة ملتزمــة بآليات صرف 
إعانــات التعطــل وفق مــا ورد في القانون 
خصوصــا مــع التعديــالت الجديــدة التــي 
رفعت أشهر االستحقاق لتسعة أشهر، كما 

رفعت مبالغ االستحقاق.
وقال مدير الشــراكة المجتمعية بصندوق 

غيــر  أنــه  جناحــي  أحمــد  تمكيــن  العمــل 
صحيح ما ورد بأن قرابة نصف الشــركات 
هــي  تمكيــن  دعــم  مــن  اســتفادت  التــي 

شركات أجنبية.
وأوضح أن الشــركات التي يملكها أجانب 
بنســبة 100 %، والتــي حصلــت على دعم 
تمكين خالل اإلحدى عشرة سنة الماضية 
ال تتجاوز 7 % من إجمالي عدد الشركات.

وأشــارت ممثلة وزارة التجــارة والصناعة 
التجاريــة  الســجالت  إصــدار  وقــف  أن 
ليس حال لتشــبع الســوق، وأشارت إلى أن 
التحــدي األكبــر حاليا هــو انفتاح أصحاب 

األعمال على التصدير واالبتكار.
وفندت شيخة الفاضل من وزارة التجارة 
أن يكون معظم الشــركات والسجالت في 
البحرين يمتلكها أجانب، وأشــارت إلى أن 
أصحاب األعمال عليهم البحث عن فرص 
التصديــر واألســواق الخارجيــة خصوصــا 
بعــض  تقدمهــا  دعــم  برامــج  وجــود  مــع 
المعنــي  “صــادرات”  مركــز  مثــل  الجهــات 

بدعم عملية التصدير.

ــى دعـــم “تــمــكــيــن” الــشــركــات أجــنــبــيــة بــالــكــامــل... وحــصــلــت عــل 7 % مـــن 

ال حد أقصى للحصول على إعانات التعطل

إدارة  البنمحمــد  بســام  الشــوري  تولــى 
ورشــة بعنــوان “مــن أجل تحقيــق األهداف 
المالــي”  التــوازن  لبرنامــج  اإلســتراتيجية 

بمؤتمر مجلس الشورى. 
وسجل البنمحمد انبهاره من حضور الطلبة 
بجامعة البحرين للمؤتمر عموما، والورشــة 
خصوصا، وهو ما قاده للتفاؤل بالمستقبل.
البحريــن حريــص  “شــباب  أن  الــى  وأشــار 
علــى فهــم واقعه، حتــى لو كانوا يدرســون 
النقــاش  محــور  عــن  بعيــدة  تخصصــات 

بالورشة”.
بيــن  التــوازن  تحقيــق  أن  الــى  ولفــت 
المصروفــات وااليــرادات العامــة موضــوع 

متفق عليه للعمل المشترك لتنفيذه.
وقال: اســتدامة الخدمات الحكومية تعني 
ضــرورة أال يؤثــر الوضع المالي على تقديم 

الخدمات وجودتها.
بالميزانيــة  العجــز  تقليــص  وأكــد ضــرورة 

العامة للدولة.
للنفقــات  مســتمرة  المراجعــات  أن  وبيــن 
العامــة، وهيئــة الكهربــاء والمــاء مــن أكثــر 
تتبنــى سياســات  التــي  الرســمية  الجهــات 

تقّلص من االنفاق.
وأضاف: كلنا كنا نعاني ســابقا عندما يشتد 
الصيف والحر من انقطاع التيار الكهربائي، 
وتقلص هذا الشيء حاليا، وهذا دليل على 

تحسين كفاءة العمل لدى الهيئة.
بشــكل  العمــل  تطويــر  أهميــة  إلــى  ونبــه 
مســتمر للوصــول لفعاليــة أكثــر، وتوطيــن 

بعض المهن واالختصاصات.
وقــال: مــن األهمية أن يكــون تقرير إصدار 
رســوم بيــد مجلس الــوزراء، وليــس الوزير 

المعني.
وبيــن أن بعــض مبالــغ الرســوم المفروضــة 
تقررت قبل ســنوات طويلة، ويصل بعضها 
إلــى 40 ســنة، وتناســب هــذه المبالــغ تلــك 
الفترة، والتوجه الحالي استرداد الحكومة 

لكلفة الخدمة الحكومية.
التــي  هــي  المنتجــة  القطاعــات  إن  وقــال 
باإليــرادات  المضافــة  القيمــة  تضيــف 
العامــة، وبالتالــي تحقق األربــاح من القيمة 

المضافة.
 وأضاف: ال نســتطيع تطبيق بعض األفكار 

بسبب ضعف رواتب القطاع الخاص.
وانتقــد إخــالل بعــض الجامعــات الخاصــة 
المعرفــة  تقديــم  فــي  الصارمــة  بالمعاييــر 
قبــل صــدور القواعد التنظيميــة من جانب 
مجلــس التعليــم العالــي، وتأثيــر ذلــك على 

سمعة البحرين االقتصادية والتعليمية.
وأشــار الــى أن انخفاض أســعار بيــع برميل 
النفــط أدى إلــى حــدوث عجــز بالميزانيــة 

العامة للدولة وارتفاع حجم الّدين العام.

الكلفة ــرداد  ــ ــت ــ الس ــا  ــه ــع ورف ــة..  ــي ــوم ــك ــح ال ــوم  ــرسـ الـ ــض  ــع ب ــر  ــم ع ــة  ــن س  40

تفاؤل من تفهم طلبة الجامعة للتوازن المالي

ترشيد عملية استقدام العمالة األجنبية وذلك من خالل حصرها في  «  .1
مهن محددة وحسب الحاجة الحقيقية لها.

مراجعة التشريعات والقرارات ذات الصلة بذوي االحتياجات الخاصة  «  .2
في قطاع العمل بصورة دورية.

تطوير التشريعات والقرارات الصادرة بشأن المؤسسات الوطنية  «  .3
الصغيرة.

مراجعة التشريعات التعليمية وفصل التدريب عن المؤسسات  «  .4
التعليمية وتطوير التشريعات ذات الصلة بالتدريب.

االلتزام بجداول زمنية في برنامج التوازن المالي لتحقيق أهداف  «  .1
البرنامج، مع ضرورة المحافظة على مكتسبات المواطنين أثناء تنفيذه.

تشجيع أي مبادرات مبتكرة لتعزيز التوازن المالي من غير المساس  «  .2
بمكتسبات المواطنين.

تفعيل دور القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين. «  .3

تعزيز البنية التحتية الدائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد  «  .4

األعمال.

توصيات السوق

توصيات التوازن



اختتمت أمس فعاليات “المنتدى اإلقليمي رفيع المستوى للشرق األوسط وشمال أفريقيا حول االقتصاد األخضر2019، الذي 
اســتضافته المنامــة فــي إطــار سلســلة من المؤتمــرات اإلقليمية التي يتــم تنظيمها حول العالم وتغطي 5 مناطق رئيســية هي؛ 

آسيا، المحيط الهادئ وأفريقيا، الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أوروبا، ورابطة الدول المستقلة. 

حلــول  مــن  مجموعــة  المنتــدى  واســتعرض 
االقتصــاد األخضــر القائمة علــى األدلة والتي 
تم تنفيذها بنجاح في منطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا، فضاًل عــن االســتراتيجيات 
الفاعلــة المطبقــة والتــي تســهم فــي تحقيــق 

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.
وشــارك فــي جلســات المؤتمر، والتــي أقيمت 
حكوميــة  شــخصيات  أيــام،   3 مــدى  علــى 
رفيعــة المســتوى وممثلــون عــن المؤسســات 
الماليــة الدوليــة والمؤسســات غيــر الربحيــة 
ورواد القطــاع الخــاص، إلــى جانــب ممثليــن 
عــن المجتمع المدنــي من المنطقــة وخارجها، 
لمناقشــة القضايــا الملحــة بيئيــًا واســتعراض 
الســبل المثلى للمضــي قدمًا في التحول نحو 

نموذج االقتصاد األخضر. 
كما تطرقت الجلسات إلى المواضيع المتعلقة 
بتعزيــز تمويــل المشــاريع الخضــراء مــن أجل 
مثــل  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 

والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات 
والسياســات  التنظيميــة  األطــر  وأحــدث 
المتبعــة مــن قبــل بعــض الــدول فــي مجــال 
تســليط  إلــى  باإلضافــة  األخضــر،  االقتصــاد 
الضــوء على الجهود المبذولة على المســتوى 
وبمــا  القــدرات،  ببنــاء  يتعلــق  فيمــا  العالمــي 
يتوافــق مــع المنهجيــات الشــاملة المتبعة في 

مجال االقتصاد األخضر.
االقتصــاد  حــول  اإلقليمــي  “المنتــدى  ويعــد 
األخضــر” منصــة اســتراتيجية مثاليــة لتبادل 
أفضــل  علــى  والتعــرف  والخبــرات  الــرؤى 
الممارســات وأحــدث االبتــكارات فــي مجــال 
اســتعراض  عــن  فضــاًل  األخضــر،  االقتصــاد 
المزايــا والفوائــد والفــرص التــي يوفرهــا هذا 
هامــة  فرصــة  الحــدث  يمثــل  كمــا  المجــال. 
لتوطيــد جســور التواصــل مــع أبــرز الالعبيــن 
علــى مســتوى المنطقــة فــي مجــال االقتصاد 
األخضر، بما سيســاعد علــى صياغة مبادرات 

تعــاون تلبــي احتياجــات الــدول األخــرى فــي 
مســاعيها لتوســيع نطاق جهودها في إرســاء 

الممارسات المستدامة.
ويجــدر الذكر بأّن المنتدى ســلط الضوء على 
تأسيس “المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر” 
ودورهــا في تحفيز أجندة االقتصاد األخضر. 
وانضم المشــاركون أيضًا إلى جلســات خاصة 
حول انتقال االســتثمار في الطاقة الشمســية 
إلــى جلســة  إلــى اقتصــاد أخضــر، باإلضافــة 
نقاش أمانة “اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
العمــل  برنامــج  حــول  المنــاخ”  تغيــر  بشــأن 
أيضــًا  األعمــال  جــدول  وتتخلــل  المناخــي. 
دورة تدريبيــة تنفيذيــة لـــ “المنظمــة العالميــة 
نطــاق  توســيع  حــول  األخضــر”  لالقتصــاد 
االنتقــال إلــى االقتصــاد األخضــر تماشــيًا مــع 

أهداف التنمية المستدامة 2030.
رئيــس  قــال  المنتــدى،  فــي  كلمتــه  وخــالل 
المنظمــة العالميــة لالقتصــاد األخضر ســعادة 

الحاجــة  أهميــة  الحكومــات  تــدرك  الطايــر: 
للعمــل الجــاد فــي مجــال اإلقتصــاد األخضــر 
إيجــاد  تدعــم  سياســات  وضــع  خــالل  مــن 
طــرق جديــدة إلدارة المــوارد الطبيعيــة بغية 
ضمــان اســتدامتها لألجيال القادمة. وشــهدنا 
تنامــي مشــاركة القطاع الخاص في مشــاريع 
تحويــل  ذلــك  فــي  بمــا  جديــدة،  ومبــادرات 
أنظمــة عملياتهــا باســتخدام أدوات وعمليات 
إنتاج مســتدامة. ونحن في المنظمة العالمية 
لالقتصاد األخضر نعمل على تعزيز الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص وإتاحة الفرصة 

الرئيســية  لألهــداف  للوصــول  القطــاع  أمــام 
المحددة ضمن أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة 2030.
وتابــع: نجــاح جهودنــا فــي إحــداث التحــول 
المثمــر  التعــاون  علــى  يعتمــد  المنشــود، 
العالــم.  مســتوى  علــى  الوثيــق  والتنســيق 
ويتوجــب علينــا، في إطار جهودنا المســتمرة 
لجعــل كوكبنــا مســتدامًا، تبنــي منظومة عمل 
قائمة على التعاون والشــراكة على المســتوى 
العالمــي، حيــث يمكــن لكافة الجهــات المعنية 
االســتفادة والمســاهمة في تحقيق التطلعات 
المشــتركة. وترى “المنظمة العالمية لالقتصاد 
األخضر” إمكانات هائلة في الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا لتبنــي عمليــة التحــول إلــى 
االقتصــاد األخضــر، وترســيخ ريــادة المنطقة 

على مستوى العالم في هذا المجال. 
وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي يفرضهــا 
أننــا  إال  المــوارد،  ونــدرة  المناخــي  التغيــر 
جديــدة  حلــول  إليجــاد  جهودنــا  ســنواصل 
لتلبيــة احتياجاتنــا المختلفــة. وكلنــا ثقــة بأّن 
رفع ســقف طموحاتنــا لتحقيق أهــداف أعلى 
، بدءًا من مستوى اإلنتاج وصواًل إلى ترشيد 
االستهالك والتخفيف من اآلثار المترتبة على 

البيئة من أنشطتنا اليومية، سيحدث بال شك 
فرقــًا جوهريــًا في أســلوب حياتنا، وســيحيل 
التحديــات التــي نواجههــا إلــى فرصــًا محفزة 
علــى االبتكار وصنــع واقع جديد في المنطقة 

استنادًا إلى دعائم االستدامة واالزدهار.
مــن جهتــه، قــال الرئيــس التنفيــذي للمجلــس 
األعلــى للبيئــة محمــد بــن دينــه: “ُينظــر إلــى 
أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
فــي  البارزيــن  الالعبيــن  أهــم  مــن  أنهــا  علــى 
مجال االســتدامة والسعي لتحقيق االقتصاد 
األخضــر. ويأتــي تنظيــم هــذا الحــدث بهــدف 
المســاعدة فــي تحديد مــدى اســتفادة الدول 
مــن الفــرص المتاحة في مجال االســتثمارات 
الخضــراء وكيف يمكن للمعايير والتوجيهات 
مكمــاًل  عامــاًل  تكــون  أن  الســياق  هــذا  فــي 
لمشــاريع ومبــادرات النمــو األخضــر. وتظهــر 
الفرص المتاحة في مجال االقتصاد األخضر، 
بمــا فيهــا المشــاريع الناجحــة القابلــة للتكرار، 
نتائــج مســتدامة للــدول الناميــة والمتقدمــة 
علــى الســواء، وكل ما يتعيــن علينا فعله اآلن 
هــو تعزيــز التزامنــا بخلــق مزيــد مــن الفــرص 
للتوســع علــى مســتوى المنطقة، اســتنادًا إلى 

مبادئ وممارسات االقتصاد األخضر”.

“االقتصاد األخضر” يستعرض المبادرات الناجحة
الفــرص مــن  مزيــد  بخلــق  التزامنــا  تعزيــز  فعلــه  علينــا  يتعيــن  مــا  دينــه:  بــن 
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ابراهيم النهام

التعاون مع اإلمارات يعزز دعم االقتصاد األخضر
األخطاء تفادي  في  يسهم  الخليجي  الكهربائي  الربط   :”^“ لـ  إبراهيم  بن  نــواف 

ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء 
الشــيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الجهود 
الكبيــرة التــي تقــوم بهــا دولة اإلمــارات في 
نهجــا  وتعزيــزه  األخضــر،  االقتصــاد  دعــم 
عالميــا، موضحــا أن الشــراكة بيــن البلديــن 
المســار قديمــة ومتأصلــة  بهــذا  الشــقيقين 

وفــي نمــو متســارع خصوصــا علــى صعيــد 
تبادل المعلومات والخبرات والزيارات.

فــي  إبراهيــم  بــن  نــواف  الشــيخ  وأضــاف 
اللقــاء  هامــش  علــى  “البــالد”  لـــ  تصريــح 
العالميــة  المنظمــة  رئيــس  مــع  اإلعالمــي 
لالقتصاد األخضر سعيد الطاير، والذي ُنظم 

أمــس بفنــدق الخليج، أن “الربــط الكهربائي 
الخليجــي سيســهم فــي التعلــم مــن قصص 
األخــرى،  الــدول  فــي  وترجمتهــا  النجــاح 
وتفادي األخطاء، ومن خالل منظومة عمل 

تجسد روح الفريق الواحد”.
وأكمــل “الطاقــة المتجــددة أصبحــت اليــوم 

جــزءا أصيــال في الطاقــات الخاصة بالكثير 
مــن الــدول، ومــن النادر أن تجــد دولة تنتج 
طاقــة كهربائيــة ال تكــون الطاقــة المتجددة 
جــزءا منهــا، فأصبحت بذلــك مكملة للطاقة 
التنفيذية، وسيعتمد المستقبل عليها بشكل 
أكبــر بكثيــر، وفق مبدأ انتــاج الطاقة بأعلى 

جودة وبأقل كلفة ممكنة”.
تبــادل  فــي  “ركزنــا  نــواف  الشــيخ  وتابــع 

الخبــرات مــع اإلخــوة فــي اإلمــارات، علــى 
كيفيــة الحفــاظ علــى الطاقــة هــذه بشــكل 
مســتمر 24 ســاعة، وليــس بفتــرات الــذروة 
فقــط، أو فتــرات بعينهــا، ومــن األهميــة أن 
)تقليديــة  الطاقــة  يكــون هنــاك مزيــج مــن 
مكمــالن  أنهمــا  باعتبــار  ومتجــددة(؛ 
بعضهمــا بعضــا، مع ربــط العملية بالشــبكات 
إنتاجــا  ليســت  فالعمليــة  والمشــتركين، 

للكهرباء فقط، وإنما هنالك خطوات أخرى، 
تتمثل بنقلها وتوزيعها على المستفيدين”.

وأكــد أن الطاقــة الكهربائيــة فــي البحريــن 
الدوليــة  المعاييــر  أعلــى  مــع  متواكبــة 
)كصديقــة للبيئــة( يضاف إلى أنهــا متوافقة 
مــن  العالميــة، وهــي  البيئيــة  لالشــتراطات 
أفضــل مــا أوجــد فــي العالــم، وال تعمــل إلى 

بموافقة المجلس األعلى للبيئة.

محرر الشؤون المحلية

توجه نحو التحول لالقتصاد األخضر وفق الطاقة النظيفة
االنـــتـــقـــال ــع  ــري ــس ــت ل ــا  ــي ــوج ــول ــن ــك ــت ــال ب ــة  ــانـ ــعـ ــتـ االسـ  :”^“ لــــــــ  ــر  ــايـ ــطـ الـ

أكــد رئيــس المنظمــة العالميــة لالقتصــاد األخضــر ســعيد الطايــر أن أهــداف المنظمــة ســامية ترمــي إلــى التحــول لالقتصــاد األخضــر، وفق 
إستراتيجيات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتطورة لتسريع عملية التحول. وقال الطاير بلقاء خص به “البالد”: “اهتممنا بهذا الموضوع 
فــي دبــي، مــع االعتمــاد العالمــي المتســارع على الطاقة الشمســية، ناهيك بأن المبــادرة طاقة نظيفة، بصفــر انبعاثات كربونيــة، ومن ناحية 

اقتصادية أرخص، حيث وصل السعر الى أحد عشر فلسا، لكل كيلو وات”. وفيما يلي نص الحوار:

متى كانت أولى المبادرات  «
اإلماراتية فيما يتعلق بــ 

)االقتصاد األخضر(؟

المبــادرة األولــى كانــت فــي العــام 2006 
راشــد  محمــد  الشــيخ  ســمو  لــدن  مــن 
المكتــوم، بطمــوح بالــغ مــن ســموه فــي 
أن تتحــول إمــارة دبــي للطاقــة النظيفــة 
بالكامــل مــع مطلــع العــام 2050، وهــو ما 
أرض  علــى  ننفــذه  أن  باهتمــام  نحــاول 
الواقــع، بمنفعــة يســتفيد منهــا المواطن، 

واإلنسانية ككل.

ما النجاحات التي حققتها )دبي(  «
بهذا المضمار؟

لدينــا اليــوم بإمــارة دبــي أكبــر مشــاريع 
ســبيل  علــى  منهــا  العالــم،  فــي  الطاقــة 
التخزينيــة  المشــاريع  الحصــر  المثــال ال 
للطاقة، وبطاقة نظيفة تعمل لياًل ونهارًا، 
بشــكل دءوب نطمــح خاللــه أن نحــول 

رؤيــة ســمو الشــيخ محمد بن راشــد إلى 
حقيقة ملموسة ومعاشة.

اهتممنــا بهــذا األمــر مــع تزايــد العتمــاد 
العالمــي علــى الطاقــة الشمســية، ناهيــك 
انبعاثــات  بصفــر  نظيفــة،  طاقــة  بأنهــا 
رخيصــة،  اقتصاديــة  وبكلفــة  كربونيــة، 
حيــث وصل الســعر إلى أحد عشــر فلســا 

لكل كيلو وات.

هل تعمل منظمة االقتصاد  «
األخضر بشكل مستقل؟

هــذه منظمــة عالمية، ال دخــل لها في 
الحكومــات، وعملها وإســتراتيجيتها 
الــدول  منصــات،  ســبع  علــى  ترتكــز 
كذلــك،  الخــاص  والقطــاع  إحداهــا، 
واألمــر الجديــد هنــا تركيزنــا الرئيس 
فــي تنشــيط  الخــاص  القطــاع  علــى 
عمل المنظمة وممارســاتها، وهو دور 

نراه مهم جدا.

ما االهتمامات والمساعي  «
العالمية التي تقدمها المنظمة؟

بتقديــم  دبــي(  )ومقرهــا  المنظمــة  تهتــم 
والتدريــب،  للعالــم،  االستشــارات 
والتطويــر، فــي مجــال الطاقــة النظيفــة، 
وللمنظمــات  للشــباب،  منصــات  وهنالــك 
العالميــة غيــر الربحيــة، وهنالــك أهــداف 
البشــرية،  القــدرات  بنــاء  فــي  واســعة 
ونقل أفضل الممارســات العالمية للدول، 

وكذلك التمويل األخضر.
المنظمــة عالميــة، حتى مــن حيث وجود 
الحوافــز والشــراكات، بحيــث إنهــا تقدم 
العون والمســاعدة حتى للــدول الفقيرة، 
وعليــه فــإن نجاحنــا اليوم مهــم للجميع، 
وليــس لإلمــارات فقــط، وألنــه ال يوجــد 
العالــم،  فــي  لهــا  مثيلــة  منظمــة  هنالــك 
ناهيــك أن أغلــب المنظمــات الموجــودة 
مدعومــة مــن قبــل الحكومــات والــدول، 

وليست مستقلة.

ما أهم التحديات التي تواجه  «
عملكم؟

الشمســية  الطاقــة  بتخزيــن  كان  أهمهــا 
)الملــح  تكنولوجيــا  ومــع  لكننــا  نفســها، 
المنصهــر( أصبحنــا قادريــن علــى تخزينهــا 

واالستفادة منها بالشكل الصحيح.
التــي  العقبــات  أضــف أن الســعر كان مــن 
علــى  اإلقبــال  ونجــاح  عملنــا،  تعترضهــا 
الطاقــة المتجــددة، لكــن أســعارها أضحت 
مــن  أرخــص  اليــد، وهــي  بمتنــاول  اليــوم 
بنــاء  أهميــة  علــى  ناهيــك  )الغــاز(،  ســعر 
العلــم  لهــذا  ألن  والكفــاءات؛  القــدرات 

تقنياته الحديثة كثيرة ومتشعبة، وهنالك 
تســارع بهذه التقنيــات وهذا العلم تتطلب 

المواكبة ووفرة الكفاءات.

وماذا عن تمويل مشروعات  «
االقتصاد األخضر؟

التمويل مهم جدا، ولقد كان التحدي األكبر 
لالقتصــاد  التحــول  لعمليــة  الســابق  فــي 
األخضــر هو األســعار، لكــن التمويــل اليوم 
متوفــر، منــه مثــاال في مدينة دبــي، والتي 
لهــا محفظــة اســتثماريه تقــدر بخمســمئة 

مليــون دوالر، وعليــه نســعى للحصول من 
جهات متنوعة، ال تكون البنوك والمصارف 

منها؛ تجنبا ألسعار الفائدة.
هــذه الشــروط )كلهــا( مترابطــة فيمــا بينها 
بحــال توفره الشــروط الالزمــة والمحيطة 
مــن تكنولوجيــا وبنــاء القــدرات والطاقــة 
النظيفــة، فمثــال فــي الخليج لدينــا الطاقة 
الشمســية، فــي حيــن بــدول أخــرى طاقــة 

الرياح كال حسب الطبيعة المناخية.

ماذا عن التوجه العالمي نحو  «
الطاقة النظيفة، هل تصنفه 

بالظاهرة؟

للغــاز  عالمــي  مســتقبلي  تقليــل  هنالــك 
العديــد مــن دول  والفحــم، يقابلــه توجــه 
العالــم نحو الطاقة الشمســية، منها الصين 
مــن   % 30 علــى  تعتمــد  والتــي  وكوريــا، 
طاقتهــا اليوميــة علــى الطاقــة المتجــددة، 
بالمئــة  خمســين  فــإن  ألميــركا،  وبالنســبة 
مــن المســتخدمين هنالــك يعتمــدون علــى 

الطاقة المتولدة من الفحم.
وجــود طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية 
علــى  بالحــرص  الدولــة  تلــزم  والمائيــة 
المصانــع  مســتوى  علــى  ســواء  كفاءاتهــا 

وحتى في مؤسسات الطاقة نفسه.

رئيس المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر متحدثا إلى “البالد”
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يرفع دعوى للحجر على والدته الثمانينية بعد استغالل أشقائه لها
قدراتهـــا العقليـــة متدهـــورة ووهبـــت أشـــقاءه 7 % مـــن أســـهم المصنـــع

قالــت المحاميــة زهــرة الجســر إن المحكمــة الكبرى الشــرعية الرابعــة قضت بإيقــاع الحجر على 
أموال سيدة ثمانينية مصابة بالعته والغفلة وحالتها الصحية غير قابلة للشفاء، وأمرت بإخطار 
أمــوال القاصريــن بالحكم لعرضها على مجلس الوالية ليقيــم عليها قّيم إلدارة أموالها ورعايتها 
وفقا للضوابط الشــرعية؛ وذلك بعدما تقدم ابنها بطلب للمحكمة إلبطال جميع التصرفات التي 
أجرتها لصالح إخوته على أموالها؛ كونها تعاني الكثير من األمراض المؤثرة على قواها العقلية، 
إذ وهب أشــقاؤه أنفســهم 7 % من أســهم شركة مصنع، وهي النسبة التي تمتلكها والدتهم فيها، 

والمصنع حاليا تحت الحراسة القضائية.

تتمثل  الــوقــائــع  أن  المدعي  وكيلة  وذكـــرت 
الــحــكــم بإبطال  الــســيــدة طــلــب  ابـــن  فــي أن 
إدارة  وتعيين  بها،  قامت  التي  التصرفات 
أموالها، وذلك  القاصرين وصية على  أموال 
 80 العمر  من  تبلغ  إنها  القول  من  على سند 
عاما، وتعاني الكثير من األمراض التي تؤثر 
وعدم  العقلية  قواها  في  اختالل  مع  عليها 
الشخصية  بــشــؤونــهــا  الــقــيــام  عــلــى  قــدرتــهــا 
 %  7 ملكية  منها  ــتــي  وال ــهــا،  أمــوال وإدارة 

ــى أنــه  مــن أســهــم شــركــة مــصــنــع، مــشــيــرا إلـ
إدارة  عدم  بسبب  القضائية  الحراسة  تحت 

الشركاء الحسنة له.
وأضافت أن والدة موكلها تسكن في منزل 
يد  فــي  أداة  وقــد صــارت  المتوفى،  زوجــهــا 
إلى  دفعها  على  دأبـــوا  الــذيــن  أبنائها  بعض 
ــهــدف اســتــغــاللــهــا واســتــنــزاف  تــصــرفــات؛ ب
هبة  بعمل  قاموا  أنهم  كما  المالية،  مواردها 
حداه  الذي  األمر  تملكها،  التي  بأسهمها  لهم 

ومازالت  الهبة،  تلك  إلبطال  دعــوى  إلقامة 
الدعوى منظورة أمام المحكمة المختصة.

وأشارت إلى أن ابن المدعية أفاد بأن بعض 
ــوا يــحــاولــون االســتــيــالء على  أشــقــائــه مــازال
لما  نــظــرا  المتبقية؛  عليها  الــمــدعــى  أمــــوال 
من  أكثر  في  وإصابتها  أمــراض  من  تعانيه 

مرة بجلطة ترتب عليها إصابة عقلها بالعته 
أموالها  إدارة  على  القدرة  وأفقدها  والغفلة، 

وأمورها الشخصية.
أن حالتها  الــطــبــيــة  الــلــجــان  بــتــقــريــر  وثــبــت 
المعامالت  إجــــراء  مــن  تمكنها  ال  الصحية 
ألنها  التوكيل؛  تستطيع  ال  أنها  كما  المالية، 
إثــر  العقلية  الـــقـــدرات  فــي  تـــدهـــورا  تــعــانــي 
أن حالتها  عــن  فــضــال  الــدمــاغــيــة،  الــجــلــطــة 

الصحية غير قابلة للشفاء.
ــهــا تجيب  ــت الــمــحــكــمــة إن مـــن جــهــتــهــا، قــال
ــمــدعــي إلـــى طــلــبــه بــتــوقــيــع الــحــجــر على  ال
أمــــوال  إدارة  أن  مــبــيــنــة  عــلــيــهــا،  ــمــدعــى  ال
على  القوامة  لها  التي  الجهة  القاصرين هي 
المحجور عليه القاصر. أما بشأن إبطال كل 
التصرفات في األسهم التي قامت بها والدة 
فإنها  الواقعة،  في  لتشككها  ونظرا  المدعي، 

تلتفت عن هذا الطلب وتقضي برفضه.

زهرة الجسر

ضاحية السيف - مؤسسة حقوق اإلنسان

برئاســة ماريــا خــوري وعضويــة روضــة العرادي، عقــدت لجنة 
لحقــوق  الوطنيــة  بالمؤسســة  والمتابعــة  والرصــد  الشــكاوى 

اإلنسان اجتماعها العادي الثالث.

واســتــعــرضــت الــلــجــنــة خــالل 
االجــتــمــاع مــجــمــل الــشــكــاوى 
الـــتـــي اســتــلــمــتــهــا الــمــؤســســة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان 
خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، كما 
اســتــعــدادات  اللجنة  نــاقــشــت 
عن  التبليغ  لمبادرة  المؤسسة 
وقت  العمل  حظر  تــجــاوزات 
بهدف  تــأتــي؛  والــتــي  الظهيرة 
المجتمعية  ــثــقــافــة  ال زيـــــادة 
ــوق الـــعـــمـــال  ــقــ لـــمـــســـانـــدة حــ
الحكومة  جهود  إلــى  المؤيدة 
إلى  إضافة  المجال،  هــذا  في 
اإلشـــــــادة بــحــصــول الــمــمــلــكــة 
على الفئة األولى في مكافحة 
ــار بـــاألشـــخـــاص لــلــمــرة  اإلتــــجــ

الثانية.   
كما تطرقت اللجنة إلى اللقاء 
ــر اإلســكــان  ــ ــذي تــم مــع وزي ــ ال
ــادف إلـــى مــتــابــعــة جــهــود  ــهـ الـ
الـــــــوزارة فـــي تــوفــيــر الــســكــن 

االجــتــمــاعــي وكــفــالــة حصول 
المواطنين على حقوقهم.  

ونــاقــشــت الــلــجــنــة مــخــرجــات 
ــيــن وفــد  ب دار  الـــــذي  الـــلـــقـــاء 
وزارة  ــل  ــ ــي ــ ووك الـــمـــؤســـســـة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، والــــذي 
ــوف عــلــى  ــ ــوقـ ــ هـــــدف إلـــــى الـ
النظم والنهج الموجودة حاليا 
والــمــعــمــول بها فــي دمــج فئة 
التربية الخاصة من الطلبة في 
المدارس الحكومية، ومناقشة 
التي  المساعدة  طلبات  بعض 

وردت إلى المؤسسة.
وتدارست اللجنة ما تم بشأن 
وتوصياتها  قــراراتــهــا  مجمل 
من  فيها  اتــخــذ  ومــا  السابقة 
اجتماعها  واختتمت  ــراء،  إجـ
لعدد  حضورها  تقارير  بعرض 
بهدف  المحاكم؛  جلسات  من 
ــتــأكــد مـــن تـــوافـــر ضــمــانــات  ال

المحاكمة العادلة.

“الحقوق” تتلقى تجاوزات حظر عمل الظهيرة

Û  قبــل أيــام، كتبت مقاال موســعا أشــرت فيه آلفة التســول، ومضارهــا، وتصاعد
وتيرتها في المجتمع، خصوصا من الوافدين واألجانب، والذي أضحى البعض 

منهم يمتهنها كأداة رخيصة لسرقة أموال الناس تحت ذريعة “الحاجة”.
Û  ،وفــي ســياق المقــال، أشــرت إلحصــاءات جديــدة نشــرت بالصحافــة المحلية

علــى لســان مديــر أمــن محافظــة المحــرق العميــد فــواز الحســن، عــن ضبــط 
المديرية لثمانية حالة تسول منذ بداية العام، في حين أن الصحيح هو بأنها 

بشهر رمضان الماضي فقط.
Û  عرفــت ذلك منه شــخصيا، بدعوة كريمــة زرته بها في مكتبه بالمديرية، حيث

أشــار لي بهدوء ودماثة خلق عن اإلحصاءات الدقيقة والشــاملة التي تخص 
الضبطيــات الخاصــة بالمتســولين، والحــاالت الخاصــة بهــا، والتــي تشــمل 49 
بالغــا منــذ 1 ينايــر 2019 وحتى 4 يوليو 2019 منهــا 45 حالة تم القبض على 

مرتكبيها.
Û  أكثر من ســاعة ونصف الســاعة تبادلت بها أطراف الحديث مع العميد الحسن

عن جهود المديرية في الضبطيات المختلفة، وفي اآلليات المتجددة  لحماية 
أمالك الناس، وأمالك الدولة العامة.

Û  وأيضــا، اإلســتراتيجيات المنتهجــة مــع شــرطة المجتمــع فــي خدمــة أهالــي
المحــرق جميعــا، عبــر خدمــات أمنيــة متواصلــة ودائمــة وســريعة، رجالها هم 

بأعلى درجات التأهب والفاعلية والنشاط.
Û  هــذه الــرؤى الجميلــة، التي تقدم للبحرين مســاعي رجال األمــن الحثيثة، في

الليــل والنهــار، قرأتهــا عــن قــرب بلقائي معــه، الذي اهتــم ألن يكــون قريبا من 
الصحافــة المحليــة كمنصــة مهمــة ناطقــة بصــوت الوطــن والمواطــن، فشــكرا 
للعميــد الحســن علــى هــذه الحفــاوة، والصــدق فــي أداء الواجب، وشــكرا لكل 

رجل أمن يسهر ألجلنا وألجل أبنائنا.

شكًرا للعميد 
فواز الحسن

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بعثات الدراسات العليا بجامعة البحرين للموظفين فقط
40 طالبـــا مبتعثـــا حاليـــا بأرقـــى الجامعـــات األوروبيـــة والعربيـــة

أفــادت دائــرة اإلعــالم والعالقــات الجامعية بجامعة البحرين أن آلية التقدم لبعثة الدراســات العليا واضحة ومثبتة في أنظمــة الجامعة على موقعها اإللكتروني، حيث 
يتعين على المبتعث أن يكون معينًا برتبة مساعد بحث وتدريس سواء كان الرتبة 1 أو 2، ومن ثم يتم ابتعاثه بعد عام أو عامين للدراسة.

ــرة فـــــي ردهــــــــا عــلــى  ــ ــ ــدائـ ــ ــ ــنــــت الـ ــيــ ــ وب
ابتعاث  أن  لـ”البالد”  استفسارات خاصة 
المرشح ال يكون إال بعد أن يقدم للقسم 
ثالث  من  قبول  على  حصوله  يثبت  ما 
اللغة،  بشرط  مشروطة  غير  جامعات، 
ــمــيــة فـــي تخصص  مـــن جـــامـــعـــات عــال
قبول  أو  األكــاديــمــي،  الــقــســم  يحتاجه 
مــن جــامــعــة الــبــحــريــن فــي حـــال تــوافــر 

التخصص في الجامعة.
وأشارت إلى أن الكلية والجامعة تعتمد 
هذا االختيار بعد دراسته في المجالس 

المختصة.
تــتــم  ــة االبـــتـــعـــاث  ــيـ آلـ وأوضــــحــــت أن 
مـــن خـــالل الــطــلــب مـــن كـــل كــلــيــة رفــع 
احتياجاتها من المبتعثين، ويتم ترتيب 
االبتعاث  أولوية  وفق  المبتعثين  قائمة 
تضع  معينة  معادلة  وفق  تحسب  التي 
ــقــســم، ودرجـــة  فـــي االعــتــبــار حــاجــة ال
التدريس  االبتعاث، وعدد أعضاء هيئة 

في القسم، واألقدمية في التعيين.
الــتــي تم  الــتــخــصــصــات  وأضـــافـــت أن 
ابتعاث المرشحين إليها هي تخصصات 
في مجاالت حيوية ومعاصرة وتتوافق 
تــمــامــا مــع احــتــيــاجــات الــكــلــيــات ســواء 
كانت في إدارة األعمال، أو الهندسة، أو 
الحقوق، أو تقنية المعلومات، أو العلوم، 
أو اآلداب، أو تأهيل المعلمين أو العلوم 

الصحية.
تقوم  البحرين  أن جامعة  إلى  وأشــارت 
بــمــراجــعــة بــرامــجــهــا األكــاديــمــيــة بشكل 
متوافق  هو  ما  إليها  وتضيف  مستمر، 
مع التطورات الحادثة في أسواق العمل 

وما تحتاجه العملية التنموية في مملكة 
البحرين، وتعتمد في موضوع االبتعاث 
ــا: حــاجــة  ــمـ عــلــى عــامــلــيــن مــهــمــيــن وهـ
الميزانية  وتوافر  األكاديمية،  األقسام 

الكافية لالبتعاث.
ومـــــن خـــالل  ــعـــة  ــامـ الـــجـ أن  وذكــــــــرت 
وارتباطاتها  أمنائها  مجلس  توجيهات 
تتولى  والعالميين،  المحليين  بشركائها 
البحث عن البرامج األكاديمية الجديدة 
طرحت  حيث  وتطرحها،  والمستقبلية، 

برامج   6 الماضية  الثالث  السنوات  في 
على  و4  العليا،  الــدراســات  في  جديدة 
البكالوريوس، وبرنامجان على  مستوى 
ــعــالــي، وعــــددا من  ــلــوم ال ــدب مــســتــوى ال

البرامج على مستوى الدبلوم المشارك.
الــتــخــصــصــات  إلــــى أن “هـــــذه  ــفــتــت  ول
لحاملين   - شك  بال   – تحتاج  الجديدة 
وهذه  والــمــهــارات،  المعارف  لهذه  جــدد 
واحدة من أهم دواعي االبتعاث سواء 

إلى الداخل أو الخارج.

وبينت أن عدد المبتعثين حاليًا يبلغ نحو 
40 مبتعثًا في بعثات خارجية إلى عدد 
من أرقى الجامعات األوروبية والعربية، 

وأخرى داخلية )جامعة البحرين(.
على  تــعــتــمــد  ــجــامــعــة  ال أن  ــافــــت  وأضــ
ــة لــلــمــبــتــعــثــيــن  ــيـ ــمـ ــاديـ ــاءات األكـ ــفــ ــكــ ــ ال
ــات الــعــلــيــا )الــمــاجــســتــيــر  ــدراســ ــ لــنــيــل ال
المعايير  مـــن  عـــدد  مـــع  ــتــــوراه(،  ــــدكــ وال
كــالــمــشــاركــات الــفــاعــلــة فـــي الــتــدريــس 

وحضور المؤتمرات وخدمة المجتمع.

عباس إبراهيم

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى عقوبة السجن 3 سنوات وغرامة 100 دينار بحق مواطنين )30 و35 عاما( تم القبض عليهما بعدما 
تمكنا من تهريب آخر )43 عاما – توفي في المستشــفى قبل صدور الحكم بحقه( ببطاقة هوية شــخص آخر؛ كونه ممنوعا من الســفر ومطلوبا في 

50 قضية مدنية، وصدرت بحقه أحكام جنائية.

أنه  الواقعة تتحصل في  أن  المحكمة  وذكــرت 
المستأنف  اشــتــرك   2017 نوفمبر   24 بتاريخ 
االتــفــاق  بطريق  األول  المستأنف  مــع  الــثــانــي 
والمساعدة في إخراج المتهم الثالث -المتوفى 
البحرين  مــن  النفسي-  الــطــب  مستشفى  فــي 
بجسر  البري  المنفذ  طريق  عن  السعودية  إلى 
الــمــلــك فــهــد، بـــأن اتــفــق مــعــه عــلــى اصطحابه 
المنفذ  من  للخروج  الجسر؛  إلى  الثاني  برفقة 
آخر  شخص  هــويــة  بطاقة  بــاســتــخــدام  الــبــري 
وصولهما  قبل  لـــأول  الــثــالــث  سلمها  قــد  كــان 
ذمة  على  مطلوبا  الثالث  المتهم  كــون  المنفذ 
المتهم  األول  وساعد  وجنائية.  مدنية  قضايا 

الملك  الثالث في ذلك بأن توجه به إلى جسر 
فهد واستعمال بسوء نية بطاقة الهوية سالفة 
بطريق  األول  المستأنف  اشترك  أن  بعد  الذكر 
إدخال  في  النية  حسن  موظف  مع  المساعدة 
بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص اإلدارة 
العامة للجنسية والجوازات واإلقامة على نحو 
بيانات غير صحيحة على  إظهار  ما من شأنه 
أنها صحيحة، بأن قدم بطاقة الهوية الخاصة 
بذلك الشخص لموظف جوازات الجسر، مدعيا 
الموظف  فــأدخــل  الــثــالــث،  المتهم  بطاقة  أنها 
وعــبــوره  الــشــخــص  ــروج  خـ يفيد  بــمــا  بياناتها 
جسر الملك فهد متوجها إلى السعودية خالفا 

االتفاق  على  بناء  الجريمة  فتمت  للحقيقة، 
الــثــالــث من  وتــلــك الــمــســاعــدة، إذ تمكن بــذلــك 
المملكة دون وجــه حــق وخالفا  مــن  الــخــروج 
على  القبض  وعند  المقررة.  القانونية  للقواعد 
هواتفهما  في  عثر  والثاني،  األول  المستأنفين 
النقالة على مواد إباحية بعد تفريغ محتوياتها. 
والتأهيل  ــالح  اإلصـ إدارة  مــن  كــتــاب  ــــورود  ول
المتهم  أن  مـــفـــاده  ــة  درجــ أول  مــحــكــمــة  إلـــى 
 2019 مــارس   7 بتاريخ  المنية  وافته  الثالث 
المحكمة  النفسي، قضت  الطب  في مستشفى 
بالمادة  عمال  بحقه  الجنائية  الدعوى  بانقضاء 

)17( من قانون اإلجراءات الجنائية.

ســـنوات  3 مســـاعديه  ســـجن  تؤيـــد  االســـتئناف 

مطلوب يفر من “العدالة” إلى القبر

محرر الشؤون المحلية

دانت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهما آسيويا ببيع عدد 100 قرص للمؤثر العقلي )يافا( على مصدر سري، وقضت بسجنه 
لمــدة 5 ســنوات وبتغريمــه مبلــغ 3000 دينــار، وحبســت صديقــه لمــدة 6 أشــهر وغرمتــه 100 دينار عــن تهمة التعاطــي، كما أمرت 

بإبعادهما نهائيا عن البالد بعد تنفيذهما العقوبة المحكوم عليهما بها وبمصادرة المضبوطات.

معلومات  ورود  إلــى  التفاصيل  وتشير 
أن  تضمنت  المخدرات،  مكافحة  إلدارة 
الــمــواد  بيع  على  يعمل  آســيــويــا  شخصا 
التحريات  من  مزيد  وبإجراء  المخدرة، 
المعلومات،  تلك  صحت  مــن  التأكد  تــم 
إذ تبين أنه يعمل على بيع أقراص “يافا” 

المؤثرة عقليا.
واســتــطــاع مــصــدر ســـري الــتــوصــل لرقم 
على  لالتفاق  به  واالتصال  النقال  هاتفه 
 300 بقيمة  يافا  100 قــرص  شــراء عــدد 
ــا  ــراد الــشــرطــة إذن ديــنــار، واســتــصــدر أفــ
متلبسا  عليه  للقبض  العامة  النيابة  من 

بجرمه، وتفتيشه ومسكنه.
عليهما  المتفق  والـــزمـــان  الــمــكــان  وفـــي 
المتهم  وبــرفــقــتــه  األول  الــمــتــهــم  حــضــر 
ــمــنــامــة بــالــقــرب  ــى مــنــطــقــة ال ــ الــثــانــي إل
األقـــراص  لتسليم  القضيبية  جــامــع  مــن 
للمصدر السري، وبعد االنتهاء من العملية 
ــشــرطــة الــمــتــهــمــيــن وقــبــضــوا  داهـــمـــت ال
تبدو  الثاني  المتهم  أن  واتضح  عليهما، 
غير  بحالة  كونه  التعاطي  عالمات  عليه 

طبيعية.
المتهم  مسكن  تفتيش  عملية  وأثـــنـــاء 
األول لم يتم العثور على أي شيء يذكر، 

إال أنه عند القيام بعملية التفتيش الذاتي 
يوجد مخبأ سري في  أنه  تبين  للمذكور 
حزام المتهم، إذ عثر بداخله على عدد 20 

قرصا من ذات المؤثر العقلي.
اعــتــرف  األول  الــمــتــهــم  مــع  وبالتحقيق 
وأن  المذكور،  العقلي  المؤثر  يتعاط  أنه 
ــه وطــلــب منه  ــســري اتــصــل ب الــمــصــدر ال
قرر  قابله  عندما  لكنه  منه،  قرصا   120
الــمــصــدر رغــبــتــه فــي شـــراء 100 قــرص 
قيمتها  واستلم  المطلوب  فأعطاه  فقط، 
واحتفظ بباقي تلك األقراص في مخبأه 

السري.

الــتــعــاطــي ــر بــتــهــمــة  ــه ــق 6 أش ــدي ــص حــبــس ال

السجن 5 سنوات لبائع “يافا”

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

كشف اجتماع اللجنة البرلمانية لبحرنة الوظائف 
مع جامعة البحرين عن أرقام تنشر للمرة األولى 

عن نظام االبتعاث بجامعة البحرين.
النفيعي  إبــراهــيــم  الــنــائــب  اللجنة  رئــيــس  وذكـــر 
قائمة  على  طالًبا   70 وجــود  أكــدت  الجامعة  أن 

االنتظار لبعثات الجامعة، في الوقت الذي أشار 
لبرامج  الجامعة  من  مبتعًثا   32 وجــود  إلى  فيه 
و35  البحرين،  خـــارج  والــدكــتــوراه  الماجستير 

ا. مبتعًثا داخليًّ
عن  الــســتــار  لتزيح  التصريحات  هــذه  وجـــاءت 

أســوار  حبيسة  ظلت  التي  المهمة  البرامج  أحــد 
الــجــامــعــة لــفــتــرة غــيــر مــعــلــومــة، حــتــى أذاعــهــا 
االجــتــمــاع األخـــيـــر لـــدى حــديــث الــجــامــعــة عن 
من  حاجتها  لتغطية  االبتعاث  برنامج  اعتمادها 

الوظائف األكاديمية.

70 طالًبا على قائمة انتظار البعثات
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دول الخليج تتبنى إصالحات اقتصادية لتفادي عجز الموازنات

البحرين لم تتوان في جذب االستثمار األجنبي

مع هبوط أسعار النفط في 2014، وتحّول دول مجلس التعاون الخليجي إلى عجز في الموازنة العامة، اتجهت تلك الدول لتبني إصالحات اقتصادية عدة، رغبة 
منها في تنويع مصادر الدخل، وجذب المستثمرين األجانب، وفي مقدمتها البحرين التي لم تتوان في استقطاب المستثمرين من الخارج.

وجــاء أبــرز تلــك اإلصالحــات رفــع نســبة 
تملــك األجانــب فــي الشــركات لــدى بعض 
100 %، وتوفيــر  إلــى  الخليجيــة  الــدول 
أنشــطة  إتاحــة  مــع  مميــزة،  إقامــات 
اقتصادية لألجانب، وتذليل العقبات التي 

تواجههم.
ارتفعــت  اإلصالحــات  تلــك  مــن  وبدعــم   
إلــى  المباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات 
خــالل  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
2018 بنســبة 4.97 % عنــد 17.38 مليــار 
فــي  مليــار دوالر  بـــ16.55  دوالر، مقارنــة 
عام 2017، بحســب مســح أجراه “مباشــر” 
اســتناًدا إلى بيانات مؤتمر األمم المتحدة 

للتجارة والتنمية )األونكتاد(.

البحرين

تجــذب  إصالحــات  البحريــن  تبّنــت 
االستثمار األجنبي، ففي نهاية عام 2018، 
كشف وزير النفط،الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفــة، عــن فتــح المجــال لالســتثمار 
فــي قطــاع النفــط والغــاز ألول مــرة أمــام 
صنــدوق  تأســيس  عبــر  المســتثمرين، 
أصول. وقّرر مجلس الوزراء فتح النشاط 
التجاري الستخراج النفط والغاز الطبيعي 
داخــل المملكــة أمــام االســتثمار األجنبــي 
للشركات المملوكة برأسمال أجنبي بنسبة 

.% 100
 كمــا وّجــه ولــي العهــد نائب القائــد األعلى 
الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي، األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، إلــى إعداد مشــروع قرار 
يقضــي بمنــح رخصــة إقامة للمســتثمرين 
األجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى 10 

سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
 وتتيــح المملكــة الفرصة لألجانــب بتملُّك 
معظــم  فــي  والعقــارات  األعمــال  أصــول 
خالًفــا  وذلــك  االقتصاديــة  القطاعــات 
إلــى  وذلــك  المنطقــة،  دول  جميــع  عــن 
لإلفــالس  جديــد  قانــون  إصــدار  جانــب 
يتضمــن إجــراءات تتيــح للشــركات خيــار 
مــن  الشــركات  لتتمكــن  الهيكلــة،  إعــادة 

إدارة عملياتهــا خــالل فتــرة إدارة قضيــة 
اإلفالس.

 635 علــى  الخليــج  دول  واســتحوذت   
مشــروًعا جديــًدا عــام 2018، تخــص 525 
مليــار   51.6 اســتثمارية  بتكلفــة  شــركة، 
دوالر، إذ وفرت تلك المشــروعات 60 ألف 
فرصة عمل جديدة، واستحوذت اإلمارات 
علــى 43.2 % من تلك المشــروعات، وفق 
التقرير السنوي لمؤسسة مناح االستثمار.

السعودية

حققــت الســعودية أكبــر معــدل نمــو فــي 
االستثمار األجنبي الداخل بنسبة 126.06 
انخفاًضــا  الكويــت  ســجلت  بينمــا   ،%
بـــ0.57 %، فيما شــهدت قطــر تخارًجا في 

االستثمار األجنبي المباشر بها.
 اعتمــدت هيئة الســوق المالية الســعودية 
المســتثمرين  لتملــك  المنظمــة  التعليمــات 
فــي  حصًصــا  األجانــب  االســتراتيجيين 
مجلــس  ووافــق  المدرجــة،  الشــركات 
الشــورى فــي مايــو الماضي على مشــروع 
نظــام اإلقامــة المميــزة للمقيميــن بهــا، مــع 

إنشاء مركز اإلقامة المميزة.

اإلمارات

اإلماراتيــة  االقتصــاد  وزارة  أعلنــت 
للمشــروعات  منحهــا  ســيتم  حوافــز   10
األجنبيــة، أبرزهــا إتاحــة التملــك األجنبــي 
ا،  بنســبة 100 % في 122 نشاًطا اقتصاديًّ

وخــالل الشــهر الماضــي، أنجــزت الــوزارة 
القائمــة األولــي مــن األنشــطة والقطاعــات 
األجانــب  لتملــك  متاحــة  ســتكون  التــي 

بالفترة المقبلة.
وتوقعــت الوزارة أن تتراوح نســب ملكية 
األجانــب بتلك األنشــطة بيــن 75 % لـ100 

.%
وفــي مايــو الماضــي، أطلــق نائــب رئيــس 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  اإلمــارات  دولــة 
حاكــم دبــي، الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نظــام اإلقامــة الدائمــة “البطاقــة 
الذهبيــة”، وذلك للمســتثمرين، وللكفاءات 
االســتثنائية في مجاالت الطب والهندسة 

والعلوم وكافة الفنون.
الشــيخ  اإلمــارات،  دولــة  رئيــس  وأصــدر 
أكتوبــر  فــي  نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة 
2018 نحو 7 قرارات مهمة أبرزها مرسوم 
بقانون بشأن االســتثمار األجنبي المباشر، 
األجنبــي  االســتثمار  “وحــدة  إنشــاء  مــع 
سياســات  باقتــراح  المختصــة  المباشــر”، 

االستثمار، وتحديد أولوياتها.

الكويت

أقــر مجلس األمة الكويتي إصدار القانون 
فــي  المباشــر  االســتثمار  لتنظيــم   8 رقــم 
ومــا  األجنبــي،  المــال  لــرأس  الكويــت 
تضمــن ذلــك مــن إعفــاءات واســتثناءات 
يمكــن مــن خاللهــا أن يمــارس المســتثمر 
التجاريــة  األنشــطة  األجنبــي والخليجــي 

بملكيــة أجنبيــة بنســبة 100 % فــي رأس 
مــال الشــركة المســاهمة أو الشــركة ذات 
المســؤولية المحدودة أو شــركة الشــخص 

الواحد.

عمان

أقرت سلطنة عمان حزمة من القوانين في 
الفترة األخيرة لدعم جهودها الســتقطاب 
رؤوس األمــوال األجنبيــة، أبرزهــا قانــون 
األجنبــي،  المــال  رأس  باســتثمار  خــاص 
القطاعيــن  بيــن  والشــراكة  والتخصيــص 
لمســاعدة  واإلفــالس  والخــاص،  العــام 
الشــركات في تخطي مرحلة التعثر. وإلى 
جانب ذلك صادقت الســلطنة على إنشــاء 
والشــراكة،  للتخصيــص  العامــة  الهيئــة 
إلــى جانب معاملــة المشــروعات األجنبية 
كالمشروعات المحلية، مع إعطائها معاملة 
تفضيليــة فــي بعــض األحيــان، بنــاًء علــى 

قرار لمجلس الوزراء العماني.

قطر

إلــى  األخيــرة  الفتــرة  فــي  قطــر  ســعت 
جــذب المزيد مــن االســتثمارات األجنبية، 
إذ وافــق مجلــس الــوزراء علــى مشــروع 
قانــون محكمة االســتثمار والتجارة، وأقر 
المجلس في 2018، مشــروع قانون بشأن 
تنظيم تملــك األجانب للعقارات واالنتفاع 
مــارس  فــي  األماكــن  وتــم تحديــد  منهــا، 

الماضي.

الكويت - مباشر

طيران اإلمارات تستأنف 
رحالتها للسودان

أعلنــت شــركة طيــران اإلمــارات أمس عن 
استئناف رحالتها إلى العاصمة السودانية 
الخرطــوم بــدءا مــن 8 مــن يوليــو بعــد أن 
أوقفتهــا في أوائــل يونيو الماضي بســبب 
الوضــع هناك.وقالت الشــركة فــي بيان إنه 
“بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان 
واجــراء مراجعــة شــاملة لكافــة العوامــل 
التشــغيلية، قررنــا اســتئناف خدماتنــا إلى 

الخرطوم”.
إلــى  رحالتهــا  علقــت  الشــركة  وكانــت 
الســودان فــي أوائــل يونيــو، وستســتأنف 
الرحــالت عبــر طائــرة واحــدة يوميا تربط 
بيــن دبي والخرطــوم. و”طيران االمارات” 
أكبر مشغل لطائرات بوينغ 777 وايرباص 

“ايه380-” في المنطقة.

دبي - أ ف ب

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام أمــس عنــد مســتوى 1,511.20 بارتفاع 
وقــدره 12.67 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم األربعــاء، فــي حين أقفل 
مؤشر البحرين اإلسالمي عند مستوى 755.99 بارتفاع وقدره 2.65 

نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتداول المســتثمرون في بورصة 
البحرين 7.66 مليون سهم، بقيمة 
إجمالية قدرها 2.27 مليون دينار، 
تم تنفيذها من خالل 125 صفقة، 
حيث ركز المستثمرون تعامالتهم 
على أسهم قطاع البنوك التجارية 
أســهمه  قيمــة  بلغــت  والتــي 
المتداولــة 1.86 مليــون دينــار أي 
القيمــة  مــن  نســبته 81.65%  مــا 
اإلجماليــة للتداول وبكمية قدرها 
5.80 مليــون ســهم، تــم تنفيذهــا 

من خالل 68 صفقة.
المتحــد  األهلــي  البنــك  وجــاء 
فــي المركــز األول إذ بلغــت قيمــة 
مليــون   1.72 المتداولــة  أســهمه 
دينــار أي ما نســبته %75.47 من 

إجمالــي قيمــة األســهم المتداولة 
وبكمية قدرها 5.03 مليون سهم، 
تم تنفيذها من خالل 45 صفقة.

أمــا المركــز الثانــي فــكان لشــركة 
)بتلكو( بقيمة قدرها 181.49 ألف 
دينــار أي مــا نســبته %7.98 مــن 
إجمالــي قيمــة األســهم المتداولة 
ألــف   474.17 قدرهــا  وبكميــة 
ســهم، تــم تنفيذهــا من خــالل 26 

صفقة.
ثم جاءت مجموعة جي اف اتش 
الماليــة بقيمــة قدرهــا 88.60 ألف 
دينــار أي مــا نســبته %3.90 مــن 
إجمالــي قيمــة األســهم المتداولة 
وبكميــة قدرهــا مليــون ســهم، تم 

تنفيذها من خالل صفقتين.

و تم يوم أمس تداول أسهم 18 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات،  «
في حين انخفضت أسعار أسهم 4 شركات، وحافظت بقية الشركات 

على أسعار أقفاالتها السابقة.

“البورصة” تكسب 12.7 نقطة
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سيدني - رويترز

تراجعــت أســعار النفــط أكثر مــن 0.5 % أمس الخميــس، تحت وطأة 
بيانــات تظهــر انخفاًضــا دون المتوقع في مخزونــات الخام األميركية 

ومخاوف بشأن االقتصاد العالمي.

بتوقيــت   0538 الســاعة  وبحلــول 
جرينتــش، كانت العقود اآلجلة لشــهر 
القيــاس  أقــرب اســتحقاق فــي خــام 
1 % عنــد  برنــت منخفضــة  العالمــي 
برنــت  وكان  للبرميــل.  دوالر   63.21

أغلق منخفًضا 2.3 % يوم األربعاء.
ونزلــت عقــود الخــام األميركــي غرب 
إلــى  أيًضــا   %  1 الوســيط  تكســاس 
56.78 دوالر للبرميــل بعــد أن أغلقــت 

مرتفعة 1.9 % األربعاء.
ونزلــت مخزونــات الخــام األميركيــة 
1.1 مليــون برميل األســبوع الماضي، 
حســبما قالت إدارة معلومات الطاقة، 
 3 انخفاضهــا  المحللــون  توقــع  بينمــا 
مالييــن برميــل. هبطــت المخزونــات 
أقل من المتوقع مع استهالك مصافي 

عــن  أقــل  خامــا  األميركيــة  التكريــر 
األسبوع السابق ومعالجتها نفطا أقل 
بنســبة 2 % عنهــا قبــل ســنة، حســبما 
المعلومــات،  إدارة  أرقــام  أظهرتــه 
رغــم أنهــا في منتصف موســم الطلب 

الصيفي على البنزين.
وينبــئ ذلــك بــأن الطلــب علــى النفــط 
في الواليات المتحدة، أكبر مســتهلك 
للخــام فــي العالــم، قــد يتباطــأ وســط 
مؤشــرات على اقتصاد آخذ بالضعف. 
وتراجعــت طلبيــات التوريد الجديدة 
لمنتجــات المصانــع األميركيــة للشــهر 
مايــو،  فــي  التوالــي  علــى  الثانــي 
صــدرت  حكوميــة  لبيانــات  وفًقــا 
المخــاوف  زاد  ممــا  األربعــاء،  يــوم 

االقتصادية.

النفط يهبط وسط تباطؤ الطلب 44
تريليون دوالر

أصواًل تمتلكها دول الخليج
نــصــيــــــــب الــفـــــــرد ُيــقـــــدر بــنــحــــــــو 841 مـلـــيــــــون دوالر

قــال تقريــر اقتصــادي حديث صادر عن شــركة أوليفر وايمــان، إن دول الخليج تمتلك أصول 
سائلة وشبه سائلة بقيمة 43.7 تريليون دوالر.

وأوضــح التقريــر أمس الخميــس، أن األصول 
تتركــز  دوالر  تريليــون   3.3 بواقــع  توزعــت 
فــي صناديــق الثــروة الســيادية، ونحــو 40.4 
تريليــون دوالر فــي شــكل احتياطــات مؤكدة 

من النفط والغاز.
عنــوان  يحمــل  الــذي  التقريــر  وبحســب   
“اقتصادات الخليج العربي - ثروة من األصول 
والفــرص وعمليات التحــول االقتصادي”؛ فإن 
نصيب الفرد الخليجي من هذه األصول ُيقدر 
بنحــو 841 مليــون دوالر. وأشــار التقريــر إلــى 
أن اإليــرادات الحكوميــة فــي الخليــج تعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى مبيعات النفــط والغاز؛ وهو 

أمر مستمر حتى اآلن.
وبيــن أن المبــادرات االقتصاديــة المدروســة، 
فــي  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  تطبيــق  مثــل 

مؤخــًرا،  والبحريــن  والســعودية  اإلمــارات 
دعمت جهود تنويع مصادر االقتصاد.

 ونــّوه بــأن الفوائض الهائلــة التي تحققت في 
الحسابات الجارية لدول الخليج، مع انخفاض 
األساســيات  مــن  ُتعــد  الديــون،  مســتويات 
االقتصاديــة الخليجيــة التــي جعلتهــا من بين 

أقوى اقتصادات العالم.
الخليــج  دول  معظــم  أن  التقريــر  وأوضــح   
شــرعت فــي تنفيــذ برامــج طموحــة للتحــول 
والتنويع لخفض مســاهمة قطاع النفط والغاز 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــدول مجلــس 

التعاون.
 وأضــاف أن اإلمــارات ُتعــد دولــة رائــدة فــي 
المنطقة في مجال التغيير والتحول والبرامج 
الطموحــة، مــع تمتعهــا باقتصــاد متنوع حيث 

يمثــل النفــط والغــاز 30 % فقــط مــن إجمالي 
الناتج المحلي للبالد.

 كما أشار التقرير إلى السعودية وما تتمتع به 
من ريادة في المنطقة حيث ُيشكل اقتصادها 
مــا يقــرب مــن نصــف إجمالــي الناتــج المحلي 
لــدول مجلس التعاون الخليجــي، موضًحا أن 
ا  المملكة تســعى هي األخرى للتحول اقتصاديًّ

وعدم التركيز على النفط بالكلية.
 ويــرى التقريــر أن التعــداد الســكاني المتزايــد 
مــن  ُتعــد  الُمتعــددة  االقتصاديــة  والحاجــات 
المنطقــة  لــدول  الدافعــة  القويــة  العوامــل 
باستبدال االعتماد الكلي على القطاع النفطي 
نحــو  أكبــر  رأســمالية  اســتثمارات  وتوجيــه 

قطاعات أكثر تنوًعا إلشباع تلك الحاجات.

دبي - مباشر

جمعــت الســعودية 3 مليــارات يــورو )3.4 مليــار دوالر( فــي أول طــرح تقــوم بــه للســندات 
الدولية بالعملة األوروبية، بحســب ما أعلنت الحكومة الســعودية األربعاء، وذلك في اطار 

سعي المملكة لتغطية العجز في موازنتها العامة.

وأعلنــت وزارة الماليــة الســعودية فــي بيــان 
عــن  “إتمامهــا بنجــاح تســعير الطــرح االول 
للســندات الدوليــة المقومة بعملــة اليورو )...( 

حيث بلغ إجمالي الطرح 3 مليار يورو”.
الديــن  إدارة  “مكتــب  فــإن  البيــان  وبحســب 
العــام بــوزارة الماليــة تلقى طلبــات االكتتاب 
بمكــرر  يــورو  مليــار   13.5 قيمتهــا  تجــاوزت 

تغطية عند 4.5”.
وذكــر البيــان أن الســندات ســتكون مقســمة 
على شريحتين، سندات 8 سنوات استحقاق 
مع عائد ثابت بقيمة  0.78 %، وسندات لـ20 

سنة مع عائد بقيمة 2.04 %.
ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان 
تأكيــده أن “من مزايــا الطرح للمملكة باليورو 

زيادة نسبة تنوع المستثمرين”.
وأضاف أن “الطلبات العالية جدًا عكســت أن 
قــوة المملكــة العربية الســعودية االقتصادية 
تمّكنهــا مــن دخــول أســواق مختلفــة فــي أي 
وقــت وعلــى المــدى البعيــد ممــا يمّكنهــا مــن 

تنويع مصادر التمويل”.
موازنــة  عــن  الســعودية  الحكومــة  وأعلنــت 
توســعية للعام 2019، تعتبر االكبر في تاريخ 
المملكــة، لكنهــا توّقعت عجزا بقيمة 35 مليار 

دوالر بسبب انخفاض أسعار النفط.
المحليــة  مــن األســواق  المملكــة  واقترضــت 
والعالمية فيما رفعت أســعار الوقود والطاقة 
كذلــك  العجــز. وأدخلــت  لســد  فــي محاولــة 

القيمة المضافة بنسبة 5 % في 2018.

الرياض - أ ف ب

السعودية تبيع سندات دولية بقيمة 3 مليارات يورو

مشاركون في مؤتمر لقطاع المال في العاصمة السعودية الرياض في 24 أبريل 2019 )أ ف ب(

الطلبات العالية جدًا 
عكست قوة المملكة 

العربية السعودية 
االقتصادية

طلبات االكتتاب في 
الطرح األول بالعملة 

األوروبية تجاوزت 
13.5 مليار يورو
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طرحت شؤون الجمارك بوزارة الداخلية في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات 
أمس مناقصة المرحلة الثانية من مشــروع تطوير نظام التخليص الجمركي اآللي 
“أفــق”، تقــدم إليهــا 9 عطــاءات علق أحدها وأقل عطاء بنحــو 1.8 مليون دينار، في 

حين أكبرها بقرابة 10.8 مليون دينار.

ووفقــا للبيانــات المنشــورة علــى موقــع 
المجلــس، فــإن شــؤون الجمــارك وهيئــة 
اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات 
خدمــات  مــزود  مــع  بالتعاقــد  مهتمــان 
مهنيــة رائــدة فــي هــذا المجــال لتنفيــذ 
حــل جمركي، يهــدف طلب العــرض هذا 
إلــى جذب مقدمي العطــاءات المؤهلين 
لتطبيــق حــل جمركــي كامل مــن البداية 
إلــى النهاية يغطي جميع المنافذ البرية، 

البحرية والجوية.
للثقافــة  البحريــن  هيئــة  طرحــت  كمــا 
واآلثار مناقصة لبناء جناح البحرين في 
إكســبو دبي 2020 تقــدم إليها عطاءان، 
أقلهمــا بنحــو 33 مليــون درهــم إماراتي 
أكبرهــا  فــي حيــن  دينــار(،  )3.4 مليــون 
بقرابــة 49.3 مليــون درهــم إماراتــي )ما 

يعادل 5 ماليين دينار(.
وتخطــط الهيئة إلنشــاء جنــاح البحرين 
بطريقــة  دبــي  فــي  إكســبو2020  فــي 
يســتعرض مــن خاللهــا مفهــوم الكثافــة 
فــي  فــرص واعــدة  فــي خلــق  ودورهــا 
محــاكاة لخصائــص التركيبــة الطبيعيــة 
والحضرية للبحرين، الســيما أن المملكة 
تأتي ضمن العشرة األوائل على مستوى 

العالــم ضمن قائمــة الدول األكثــر كثافة 
سكانية.

وكذلك طرحت وزارة األشــغال وشؤون 
البلديات مناقصة بتمويل من الصندوق 
الخدمــات  لتقديــم  للتنميــة  الســعودي 
مشــروع  وثائــق  لمراجعــة  االستشــارية 
علــى  واإلشــراف  الرياضيــة  المدينــة 
تنفيذها ضمن الحزمة األولى للمشروع، 
تقــدم إليهــا 3 عطاءات، أقلهــا بنحو 2.6 
مليــون دينــار، فــي حيــن أكبرهــا بقرابــة 

7.4 مليون دينار.
المنشــآت  مــن  المشــروع  ويتكــون 

الرياضيــة )اســتاد رياضــي بســعة نحــو 
50 ألــف متفرج، صالــة رياضية متعددة 
آالف   10 نحــو  بســعة  االســتخدامات 
والصــاالت  المســابح  مجمــع  متفــرج، 
الخارجيــة  المالعــب  الفرديــة،  لأللعــاب 
المرافــق  القــوى(،  ألعــاب  ومضمــار 
والخدمــات والبنيــة التحتيــة بمــا فيهــا 
وشــبكة  الفرعيــة  الكهربــاء  محطــات 
الصحــي  الصــرف  وشــبكة  التوزيــع 
وشــبكة تصريــف ميــاه األمطــار وأعمال 
التخضير والتشجير ومواقف السيارات 

والخدمات.
أيًضــا طرحــت الــوزارة مناقصــة لتقديم 
الخدمات االستشــارية الهندسية إلعداد 
دليل البحرين لتصاميم الطرق الداخلية 
)الحضريــة(، تقدم إليها 3 عطاءات أقلها 
بنحو 288.1 ألف دينار، في حين أكبرها 
بقرابــة 1.3 مليون دينار. وســيعزز دليل 

تصميم الشوارع الحضرية في البحرين 
عمليــة التخطيــط والتصميم للطرق في 
البيئــات الحضريــة. وســيتم تطويره مع 
األخــذ فــي االعتبــار أفضــل الممارســات 
التــي تقــام دوليــا وفي الشــرق األوســط 
للظــروف  الواجــب  االعتبــار  إيــالء  مــع 
المحليــة بمثابــة ملحق للدليــل البحرين 

الجديد لتصميم الطرق. 
مجلــس  أن  بيانــات  أحــدث  وأظهــرت 
فــي  فتــح  والمزايــدات،  المناقصــات 
جلسة أمس 72 عطاء لعدد 17 مناقصة 
تابعــة لـ 8 جهــات حكومية، في حين تم 
تعليــق 16 عطــاء تابًعــا لـــ 9 مناقصــات. 
وبلــغ مجمــوع أقل العطــاءات المتقدمة 
10.85 مليــون دينــار  للمناقصــات نحــو 
اســتثناء  تــم  حيــن  فــي  عطــاء،   69 لـــ 
لصعوبــة  المجمــوع  مــن  عطــاءات   3

تحصيلها من الموقع.

“تطوير”: خدمة جمع النفايات 
وإزالة الصرف الصحي

وفتح المجلس 6 مناقصات لشــركة نفط 
البحريــن )بابكو(، أبرزها لشــراء صمامات 
بأنــواع وأحجــام مختلفــة لفتــرة إيقــاف 
الوحــدات فــي شــهر مــارس 2020، تقدم 
إليهــا 10 عطــاءات علق اثنــان منها وأقل 
عطــاء بنحــو 47.7 ألف دينــار، ومناقصة 
الســتبدال المحلــالت القديمــة الموجودة 
في محارق وحدات استخالص الكبريت 
وإيقــاف الغــاز في وحــدات معالجة الغاز 
تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 1.4 مليون 

دوالر )ما يعادل 536.3 ألف دينار(.
كمــا فتــح المجلــس 3 مناقصــات لشــركة 
تطويــر للبتــرول، أولها لتوقيع عقد زمني 
لتوفيــر خدمــات جمــع النفايــات وإزالــة 
ميــاه الصــرف الصحــي لمــدة 3 ســنوات، 
تقدم إليها 5 عطاءات أقلها بنحو 106.2 

ألف دينار، والثانية لهندسة وشراء وبناء 
النظــام األمنــي مــن أجــل رفــع مســتوى 
حمايــة األصــول عبــر الشــركة. سيشــمل 
ذلك أنظمة أمان جديدة تستخدم أحدث 
التقنيــات المتاحــة، إضافــة إلــى تكامــل 
األنظمة الحاليــة تقدم إليها عطاء وحيد 
بنحــو 98.7 ألــف دوالر )مــا يعــادل 37.1 
ألــف دينــار(، واألخيــرة لتوفيــر خدمــات 
األشغال الحرفية تقدم إليها 3 عطاءات.

تمويل بيع وإعادة تأجير 4 

طائرات 

مناقصتيــن  المجلــس  فتــح  وكذلــك 
لشــركة طيــران الخليــج، أولهمــا لتمويــل 
لبيــع وإعــادة تأجير 4 طائــرات من طراز 
)B787-9(، تقــدم إليهــا 8 عطــاءات دون 
منهــا،  أي  قيمــة  عــن  اإلفصــاح  يتــم  أن 
بالســتيكية  أكيــاس  لتوفيــر  والثانيــة 
والدرجــة  األعمــال  رجــال  لدرجــة 
االقتصادية، تقدم إليها 9 عطاءات، علق 
أحدهــا، وأقــل عطــاء بنحــو 234.6 ألــف 
دينار، في حين أكبرها بقرابة 7.2 مليون 

دوالر )ما يعادل 2.7 مليون دينار(.
وأيًضــا فتــح المجلــس مناقصــة لشــركة 
مطــار البحريــن لتوريــد عربــات األمتعــة 
وتحميلهــا بمطار البحريــن الدولي، تقدم 
إليهــا 5 عطــاءات، علق اثنــان منها، وأقل 

عطاء بنحو 208.4 ألف دينار.

للمرحلة الثانية من نظام التخليص الجمركي اآللي
ــار ــن دي ــون  ــي ــل م  3.4 بــــ   ”2020 دبـــي  ــو  ــب ــس “إك فـــي  ــن  ــري ــح ــب ال جــنــاح  بــنــاء 

قالــت منظمــة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )فاو( أمس الخميس إن 
أســعار الغــذاء العالميــة انخفضت بشــكل طفيف فــي يونيو منهيــة بذلك موجة 
ارتفاع دامت خمسة أشهر متتالية بفعل تراجع كبير في أسعار منتجات األلبان.

وأبقت المنظمــة على توقعاتها إلنتاج 
الحبــوب العالمــي للعــام الحالــي دون 
تغييــر عــن يونيــو لكــن بزيــادة نحــو 
 2018 بمســتويات  مقارنــة   1.2%
علــى أن يأتــي معظــم النمو مــن زيادة 
الفــاو  مؤشــر  وســجل  القمــح.  إنتــاج 
ألســعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات 

الشــهرية لســلة من الحبــوب والزيوت 
النباتيــة ومنتجــات األلبــان واللحــوم 
الشــهر  فــي  نقطــة   173.0 والســكر، 
الماضــي مقارنــة مــع مســتوى معــدل 

بالزيادة عند 173.5 نقطة في مايو.
وكانــت القــراءة الســابقة لشــهر مايــو 
عند 172.4 نقطة.وسجل مؤشر الفاو 

انخفاضــا  األلبــان  منتجــات  ألســعار 
بنســبة %11.9 مقارنــة مــع مايو لكنه 
مازال مرتفعا بنسبة %9.4 منذ بداية 
فــي  األســعار  انخفــاض  العام.جــاء 
يونيــو نتيجــة زيــادة فــرص التصدير 

وضعف الطلب على االستيراد.
ألســعار  الفــاو  مؤشــر  وانخفــض 
الخضروات %1.6 عن الشــهر الســابق 
والمس أدنى مســتوياته منذ ديســمبر 
متأثرا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار 

زيت النخيل وزيت الصويا.

دعــت وزارة التجــارة الصينيــة أمــس الخميــس الى إلغــاء الرســوم الجمركية 
األميركية المفروضة على الصين من أجل إنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وقــال المتحــدث باســم الــوزارة غــاو فينغ 
إن فرقــا مــن أكبــر اقتصاديــن فــي العالــم 
علــى  أيــام  بعــد  االتصــاالت”  “واصلــت 
إعالن الرئيســين األميركــي دونالد ترامب 
والصيني شــي جينبينغ هدنة في الخالف 
التجاري بين البلدين.وقال غاو في مؤتمر 
الواليــات  “زيــادة  إن  أســبوعي  صحافــي 
الرســوم  واحــد  طــرف  مــن  المتحــدة 

الجمركيــة علــى الصــادرات الصينيــة إلــى 
انطــالق  نقطــة  هــي  المتحــدة  الواليــات 
بيــن  والتجاريــة  االقتصاديــة  التوتــرات 

الصين والواليات المتحدة”.
وأضــاف “إذا تمكــن الطرفان مــن التوصل 
التفــاق، يتعيــن إلغــاء الرســوم المفروضــة 
ذلــك  تجــاه  الصيــن  موقــف  إن  بالكامــل. 
واضــح وثابت”. وتبادلــت الدولتان فرض 

رســوم جمركيــة علــى ما تصــل قيمته إلى 
بينهمــا،  التجــارة  مــن  دوالر  مليــار   360
وانهــارت المفاوضــات في مايــو بعد اتهام 
الواليــات المتحــدة الصيــن بالتنصــل مــن 
التزاماتها.واتفــق ترامــب وشــي فــي قمــة 
الســبت  اليابــان  فــي  العشــرين  مجموعــة 

على إعادة إحياء المحادثات.
وقــال الرئيــس األميركــي إنــه لــن يفــرض 
رســوما جديــدة على الســلع الصينية الفتا 
إلــى أنــه ســيتخذ موقفــا أكثــر ليونــة مــن 
هواوي التي أدرجها على القائمة السوداء.

الصين تطالب بإلغاء الرسوم األميركيةأسعار الغذاء العالمية تهبط في يونيو

1.8
مليون دينار

أوضحت دراســة جديدة أجرتها “كاسبرســكي” أن قّلة فهم العمالت الرقمية والثقة بها تدفع المســتخدمين بعيدًا عن استخدامها. 
وكشف تقرير الدراسة الصادر عن كاسبرسكي بعنوان “سبب تخّوف المستخدمين من اإلقبال على العمالت الرقمية” عن أن 29% 
من المستخدمين في منطقة الشرق األوسط وتركيا وإفريقيا يملكون شيئًا من المعرفة بالعمالت الرقمية، وأن هناك طلبًا عليها 

في المنطقة، بالرغم من أن التقرير أشار إلى أن %13 فقط من المستخدمين يستوعبون تمامًا آلية عملها.

ويتباطأ معّدل اإلقبال على استخدام العمالت 
الرقميــة حــول العالــم، وذلــك علــى الرغــم مــن 
احتضــان مشــاهير مثــل جونــي ديــب ونجــم 
اليوتيوب PewDiePie للتقنية. ويفتقر الكثير 
من المســتخدمين لفهم الكيفية التي تعمل بها 
العمــالت الرقميــة، وهــو مــا يســتمر فــي إعاقة 
تبنيها في أوساط العاّمة. ولم يشتِر %74 من 
المســتخدمين، إلــى اليــوم، أية عمــالت رقمية، 
مــا يبّيــن مدى الُبعــد عن قبولها كوســيلة عامة 

لسداد قيمة المشتريات أو االستثمار.
ووجدت دراســة كاسبرســكي رغبة باستخدام 
العمالت الرقمية بين العديد من المستخدمين، 
إالّ أن االفتقــار إلى المعرفة يحول بينهم وبين 
رغبتهــم. كمــا أظهــرت الدراســة أن الكثيــر مــن 
المســتخدمين الذيــن اطمأنــوا فــي بداية األمر 
إلــى العمــالت الرقميــة قــرروا الحقــًا التخلــي 
مــن   14% توّقــف  وقــد  اســتخدامها.  عــن 
المســتخدمين فــي المنطقــة عــن التــداول بهــا 

بسبب التعقيدات التقنية المرتبطة بها.
للمعرفــة  المســتخدمين  افتقــار  يــؤدي  وقــد 
اهتــزاز  إلــى  الرقميــة  بالعمــالت  الصحيحــة 
بأمــان.  أموالهــم  حفــظ  علــى  بقدرتهــا  الثقــة 
فــي  آراؤهــم  المســتطلعة  مــن   16% فقــال 
وإفريقيــا،  وتركيــا  األوســط  الشــرق  منطقــة 
أنهم يجدون العمالت الرقمية “غير مســتقرة”، 
وأنهــا من الضروري أن تســتقر قبــل أن يفكروا 
باســتخدامها. وثّمــة أيضــًا فكــرة منتشــرة بين 

المســتخدمين مفادها “زوال” العمالت الرقمية 
في المســتقبل، إذ قال %24 منهم إن العمالت 
لهــا.  يؤبــه  ال  فانيــة  موضــة  مجــرد  الرقميــة 
وبينمــا وصل االهتمام واســع النطاق بالعمالت 
قائمــًا  الطلــب  يــزال  ال  ذروتــه،  إلــى  الرقميــة 
علــى اســتخدامها، إذ قــال %25 ممــن شــملهم 
العمــالت  يســتخدمون  ال  إنهــم  االســتطالع 
الرقميــة فــي الوقــت الحالــي ولكنهــم يرغبــون 

فــي اللجــوء إليهــا فــي المســتقبل. ومــع ذلــك، 
هنــاك شــّك بيــن المســتخدمين دافعــه الخوف 
من وجود خطر حقيقي على مواردهم المالية. 
ويمكــن للمحتالين اســتخدام العمالت الرقمية 
بالدراســة،  المشــاركين  بحســب  لصالحهــم، 
الــذي قــال %19 منهــم إن معامالتهــم الماليــة 

بالعمالت الرقمية تعرضت لهجمات قرصنة. 
األمــن  فــي  األبحــاث  مــن  أعــوام  وعقــب 
فــي  الناشــئة  الشــركات  لــدى  اإللكترونــي 
مجــال العمــالت الرقميــة، توصي كاسبرســكي 
الممارســات  أفضــل  بتبنــي  الشــركات  هــذه 

األمنيــة فيمــا يتعلــق بمطــوري العقــود الذكيــة 
وتوظيــف األنظمــة المضمونــة للعقــود الذكيــة 
https://openzeppelin.org(، وإجــراء  )مثــل 
تقييمــات مســتقلة للعقود الذكيــة لضمان عدم 

وجود أي نقاط ضعف محتملة.
مثــل  كاسبرســكي،  شــركاء  طــّور  وقــد 
“ميركيليــون”، منصــات شــراء رســمية وأخــرى 
وبورصــات  اإللكترونيــة  المــزادات  إلجــراء 
رقميــة وأنظمــة دفع بالعمــالت الرقمية اآلمنة، 
وذلك دعمًا الســتقرار العمالت الرقمية وتعزيز 

الثقة بها.

المنامة - كاسبرسكي

13 % فقط يدركون آلية عمل العمالت الرقمية بالمنطقة

بكين - أ ف بروما - رويترز

أمل الحامد

“كاسبرسكي” شــركــة  أجــرتــهــا  ــدة  ــدي ج ــة  ــ دراس نــتــائــج 

لم يشتِر 74 % 
من المستخدمين 
أية عمالت رقمية

للوازم تشغيل مختبر “السلمانية”

طرحــت وزارة الصحــة مناقصــة لتوفير محاليــل ولوازم 
التشــغيل للمختبــر الرئيــس لمجمع الســلمانية تقــدم إليها 
عطــاءان أقلهمــا بـــ 850 ألــف دينــار وأكبرهــا بقرابــة 1.3 

مليون دينار.ووفًقا للبيانات المنشورة لوصف المناقصة، 
فإنه ســيتم شــراء الكواشف وكافة مســتلزمات التشغيل 
الضرورية لتشــغيل النظام االتوماتيكي للمختبر الرئيس 

بما في ذلك أجهزة تحليل الكيمياء الحيوية، الهرمونات، 
مــن  وغيرهــا  التجلــط،  البــول،  تحليــل  الســيرولوجي،  

األقسام في المختبر الرئيسي لمجمع السلمانية الطبي.

أمل الحامد

أبرز العطاءات المفتوحة
أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

1,789,735.00  WEBB FONTAINE MIDDLE EAST TECH SOLUTIONS
.L.L.C 9 2019مناقصــة مشــروع تطوير نظام التخليــص الجمركي اآللي أفق 

- المرحلة الثانية
شؤون الجمارك بوزارة الداخلية

32,992,104.980 درهم إماراتي Cimolai Rimond Middle East General Contracting LLC 2 بناء جناح مملكة البحرين في اكسبو دبي 2020 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

0.00 - 8 )B787-9( تمويل لبيع وإعادة تأجير أربع طائرات من طراز طيران الخليج

850,000.00 .YOUSUF MAHMOOD HUSAIN W.L.L 2 محاليل ولوازم التشغيل للمختبر الرئيسي وزارة الصحة

2,649,340.00 Khalid Alfagih Engineering Consultancy 3 مناقصة الخدمات االستشــارية لمراجعة وثائق المشروع واإلشراف 
على تنفيذ مشروع المدينة الرياضية بالصخير - الحزمة األولى

األشغال والبلديات

288,133.00 Parsons Global Services LTD 3 الخدمــات االستشــارية الهندســية إلعــداد دليــل البحريــن لتصاميــم 
الطرق الداخلية )الحضرية(

850
ــار ــن ألـــف دي



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

متوفرمحجوز

S.No. Area
(S.q.mts.)

Built
(S.q.mts) Total PricePlot No.

1053
920
1041
1032
766
581

1042
1234

1217

1188
1192
1575

1228

1534

76
79
81
83
85
87

96
112

132

139
156
230

118

177

330
324
368
324
331
357

287
317

334

315
300
264

320

240

291
297
291
292
291
291

289
272

290

292
291
267

320

230

157,000
150,000
167,000
158,000
150,000
162,000

155,000
155,000

155,000

168,000

155,000

150,000

160,000

145,000

36600656
عباس علـــي

39752929
د.محمـــــــد

36700722
علـــي ضيف

Call.

جميـع الفلل منفصلـة
مجمـع متكامل اخلدمات

مدخـل جديد من الهايوي 

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

األسعار تبدأ من

 145

180
إلى

مساحات
 مختلفة

 متــر

 324  متــر
388 

مميزات الفلل
4 غرف مع خزانات مالبس 

3 صاالت
تكييف سنترال 

مطبخني مجهزين بأحدث األجهزة
موقـف سيارتني 

غرفة خادمـة 
غرفة غسيـل 
نصف فرش 

حديقـــة

فــــــــــــــــــلــل 
اشبيلية
الراقية  
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

3

�  alforsamm@hotmail.com  � 33737677
 800

17 53٫6 1]

  

450 65

30 6601٫2 4 2]

2 8 6 112 3]

240 376 470

3 4]

5]

32 902٫3  930٫2   6]

377٫4 368٫6 RA   7]

620 2116٫9 8]

9]

380

5 13  

  347
 350  

2700
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“داعش” يتبنى تفجير 
تونس االنتحاري

أعلن تنظيم “داعش” أمس الخميس 
مسؤوليته عن التفجير االنتحاري الذي 
وقع بضواحي تونس العاصمة الثالثاء 

الماضي، دون أن يسفر عن سقوط 
ضحايا أو إصابات. واعترف التنظيم 

بتفجير أحد انتحارييه نفسه بعد 
محاصرته من القوات األمنية، فيما قالت 

وزارة الداخلية: “بعد محاصرته إثر عملية 
مطاردة بحي االنطالقة بالعاصمة، تمكنت 

الوحدات األمنية مساء الثالثاء من 
القضاء على اإلرهابي الفار أيمن السميري 

)23 عاما(”. وكانت الوزارة قد دعت 
االثنين الماضي في بيان، إلى اإلبالغ 

السريع واألكيد عن “عنصر إرهابي يدعى 
أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري”.

إيران تستدعي السفير البريطاني بسبب احتجاز ناقلة نفط في جبل طارق

طهران تضع شرطين للتفاوض مع واشنطن

وضــع وزيــر األمــن الداخلــي اإليرانــي محمــود علوي، أمس الخميس، شــرطين إلجــراء محادثات بين طهران وواشــنطن هما رفع العقوبــات األميركية وموافقة المرشــد اإليراني علي 
خامنئــي، حســب مــا نقلــت عنــه وكالــة “الجمهوريــة اإلســامية”. وأضاف علوي “يمكــن أن تعيد إيران النظر في إجــراء محادثات مع أميــركا، لكن ذلك في حالة رفــع الرئيس األميركي 
دونالــد ترامــب للعقوبــات وموافقــة زعيمنــا األعلــى علــى إجــراء مثــل هذه المحادثــات”. واعتبر أن األميركييــن كانوا “مرعوبين مــن قوة إيران العســكرية”، وذلك ما دفعهــم إلى إلغاء 

مهاجمة إيران.

وأعلن الرئيس ترامب في يونيو الماضي، 
أنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية قبل 
إيــران  إسقاط  على  ردا  بدئها،  من  دقائق 
طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز، 
كانت ستودي  “الضربة  بأن  تراجعه  مبررا 
بحياة 150 شخصا”، وأشار إلى أن “الباب 
مفتوح أمام إجراء محادثات مع طهران”.

المجلس  باسم  المتحدث  من جهته، أشار 
األعــلــى لــأمــن الــقــومــي اإليـــرانـــي، كيوان 
خــســروي، إلـــى أن انــســحــاب تــرامــب من 
“أحــدث جرحا في طريق  النووي  االتفاق 
ترياق  “أفــضــل  أن  مــؤكــدا  الدبلوماسية”، 

لكل التهديدات هو المقاومة النشطة”.
ــران على  ــ ــ ــث االتـــحـــاد األوروبـــــــي إي وحــ
تقول  طهران  لكن  االتفاق،  ببنود  االلتزام 
إلى  تدريجيا  سيتراجع  بــه”  “التزامها  إن 
أن  وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا  تضمن  أن 

يعود عليها بنفع مادي، وهو ما كان الحافز 
الرئيسي الذي دفعها للتوقيع عليه.

ــهـــران  ــيـــن طـ ــدت الــــتــــوتــــرات بـ ــاعــ ــصــ ــ وت
وواشــنــطــن مــنــذ انــســحــاب تــرامــب الــعــام 
في  المبرم  الــنــووي  االتــفــاق  مــن  الماضي 
الــدولــيــة،  والــســداســيــة  إيـــران  بين   2015
ــاد فـــرض عــقــوبــات كــانــت قــد رفعت  وأعــ
بــمــوجــب االتــفــاق مــقــابــل إيــقــاف طــهــران 

أنشطتها النووية.
الــتــي  األمــيــركــيــة  ــعــقــوبــات  ال عــلــى  وردا 
ــمــصــدر  تــســتــهــدف عــلــى وجــــه خــــاص ال
بالعملة  اإليـــرانـــيـــة  ــعــائــدات  ــل ل الــرئــيــســي 
األجنبية متمثال في صادرات النفط الخام، 
قالت طهران في شهر مايو الماضي، إنها 

“ستقلص التزامها باالتفاق النووي”.
اإليراني  التلفزيون  نقل  ذلك،  في غضون 
عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة 

ــه إن طـــهـــران اســتــدعــت  الــخــارجــيــة قــول
ما  بسبب  طهران  في  البريطاني  السفير 
لناقلة  القانوني”  غير  “االحــتــجــاز  وصفه 
ــيـــة فـــي جــبــل طــــــارق، أمــس  ــفــط إيـــرانـ ن

الخميس.
ناقلة  الــبــريــطــانــيــة  الــبــحــريــة  واحــتــجــزت 
نفط  بنقل  متهمة  طـــارق،  جبل  فــي  نفط 
االتحاد  لعقوبات  انتهاك  في  سوريا  إلــى 
األوروبــي، في تطور مثير يمكن أن يزيد 

حدة المواجهة بين الغرب وإيران.
لتتبع  أيــكــون  ريفنيتيف  بــيــانــات  وتــفــيــد 
الناقلة  تحميل  جرى  أنه  السفن  مسارات 
بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل. وإذا تأكد 
الشحنة  هــذه  تسليم  تــحــاول  كــانــت  أنــهــا 
أيضا  انتهاكا  هــذا  يمثل  فقد  ســوريــا  إلــى 
النفط  األميركية على صــادرات  للعقوبات 

اإليرانية.

ـــر الــخــارجــيــة  ــقــائــم بــأعــمــال وزيـ ــال ال ــ وق
إن حكومة  بــوريــل،  اإلســبــانــي  جوسيب 
على  بــنــاء  الناقلة  احتجزت  طـــارق  جبل 

طلب من الواليات المتحدة لبريطانيا.
الحازمة”  “بــاإلجــراءات  بريطانيا  ورحبت 
ــارق  ــي اتـــخـــذتـــهـــا حـــكـــومـــة جـــبـــل طــ ــتـ الـ
الحتجاز الناقلة، وقالت إن الخطوة تبعث 
رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات 

االتحاد األوروبي أمر غير مقبول.
األوروبـــي  االتــحــاد  عقوبات  تطبيق  ــدأ  وب
 ،2011 مايو  في  السورية  الحكومة  على 
دامية  ــدء حملة  ب مــن  فــتــرة وجــيــزة  بعد 
للديمقراطية  المؤيدين  المتظاهرين  على 
تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية طويلة.

وثيق  وهــي حليف  إيــران،  أيضا  وتخضع 
أميركية  لعقوبات  األســـد،  بشار  للرئيس 
تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.

عواصم ـ وكاالت

تونس ـ رويترز

اسالم اباد ـ أ ف بالرياض ـ وكاالتالجزائر ـ أ ف ب

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق 
أحمد قايد صالح، أمس الخميس، إن بعض 
في  عليا  مناصب  شغلوا  الذين  المسؤولين 
المسؤولية  مستوى  في  يكونوا  لم  الدولة 
الــجــزاء  يستحقون  فــهــم  ــك،  ــذل ول والــثــقــة، 

العادل الذي نالوه.
ــبـــر”  وبـــحـــســـب مــــا نــقــلــت صــحــيــفــة “الـــخـ
قايد  أحــمــد  الفريق  أدلـــى  فقد  الــجــزائــريــة، 
ــه على  ــرافـ صـــالـــح، بــتــصــريــحــه، خـــالل إشـ
حفل تقليد الرتب ومنح األوسمة لعدد من 

الضباط واألطر.
ــن غير  ــن الــمــؤســف حــقــا، ومــ وأضـــــاف “مــ

ــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا  ــيـ ــنـ ــول ديـ ــبـ ــقـ ــمـ الـ
بــعــض  يـــصـــــــل  أن  ــا  ــ ــي ــ ــالق وأخــ
ــــى هــذا  ــارات الــســامــيــة إل ــ ــ اإلطـ

الفساد  مــن  الــمــتــدنــي  الــمــســتــوى 
على الرغم من معرفتهم 

التامة بالقوانين”.
ــة  ــالـ ــقـ ــتـ ــذ اسـ ــ ــنـ ــ ومـ

في  بوتفليقة،  العزيز  عبد  السابق،  الرئيس 
ــــدأت حملة  ــمــاضــي، ب ــريــل ال الــثــانــي مــن أب
محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبار 
السلطات،  من  المقربين  من  أعمال  ورجــال 
األولين  الوزيرين  من  كال  التوقيف  وشمل 
الــســابــقــيــن، عــبــد الـــمـــالـــك ســــالل وأحــمــد 
السعيد  السابق،  الرئيس  وشقيق  أويحيى، 

بوتفليقة ورجل األعمال، علي حداد.
الجزائري  الرئيس  وعلى صعيد آخر، أطلق 
المؤقت، عبد القادر بن صالح، مبادرة ثالثة 
بعد فشل سابقتيها للخروج من مأزق الفراغ 
الدستوري من خالل حوار تقوده شخصيات 
لكن  بالشرعية،  تحظى  مستقلة  وطنية 
دون مشاركة للسلطة، بما فيها المؤسسة 
العسكرية. وينّص الدستور على أن يسّلم 
رئيس الدولة االنتقالي السلطة إلى رئيس 
جديد بحلول 9 يوليو، وهي مهلة 
انتخابات  لتنظيم  جـــدًا  قصيرة 

جديدة.

ــدأت ســفــيــرة الــســعــوديــة لـــدى الــواليــات  بـ
المتحدة، األميرة ريم بنت بندر بن سلطان 
الــدبــلــومــاســيــة،  مهمتها  ــعــزيــز،  ال عــبــد  ــن  ب
الرياض  تمثل  سفيرة  أول  بذلك  لتكون 
فــي الـــخـــارج. وكــتــبــت األمــيــرة ريـــم بنت 
بندر، في تغريدة على موقع تويتر، “بدأت 
اليوم مهمتي سفيرة للملكة لدى الواليات 
المتحدة األميركية”، وأضافت “أسأل هللا 
وطننا  لخدمة  مهمتنا  التوفيق  ولزمالئي 
الحبيب”. وبحسب وكالة األنباء السعودية 
“واس”، عملت األميرة ريما مستشارة في 
مكتب ولي العهد األمير محمد بن سلمان، 
كما عملت وكيلة للتخطيط والتطوير في 

الهيئة العامة للرياضة.
وحـــصـــلـــت األمــــيــــرة ريـــمـــا عــلــى 

ــــوريــــوس فــي  ــال ــكــ ــ ــب ــ شــــهــــادة ال
فيرون  كلية مونت  اآلداب من 

بجامعة جورج واشنطن في 
الواليات المتحدة العام 

.1999
تتولى  امــرأة  أول  ريما  األميرة  وأصبحت 
من  المملكة  في  الرياضات  متعدد  اتحادا 
السعودي  لالتحاد  رئيسة  منصبها  خــالل 
السابق  في  وعملت  المجتمعية.  للرياضة 
ألفا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب  في 
دخلت  حيث  نيكلز،  هارفي  إنترناشونال/  
ضــمــن قــائــمــة مــجــلــة “فـــاســـت كــومــبــانــي” 
األمـــيـــركـــيـــة لـــأشـــخـــاص األكـــثـــر إبـــداعـــًا 
 10ksa مـــبـــادرة  وأطــلــقــت   .2014 ــعــام  ال
موسوعة  إلــى  الــدخــول  مــن  تمكنت  التي 
صناعة  بعد  القياسية  لــأرقــام  “غينيس” 
يرمز  الــذي  العالم  في  وردي  شريط  أكبر 
ــثــــدي، كــمــا أنــهــا  ــ ــان ال ــرطـ لــمــكــافــحــة سـ

المؤسس لمبادرة “ألف خير”.
في  لتكون  ريما  األمــيــرة  اختيار  وتــم 
قائمة  ضمن  عشرة  السادسة  المرتبة 
األوسط”  الشرق  “فوربس  مجلة 

ألقوى 200 امرأة عربية.

عمران  الباكستاني  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  يـــزور 
ــات مع  ــادثـ ــحـ خــــان واشـــنـــطـــن إلجــــــراء مـ
 22 في  ترامب  دونــالــد  األميركي  الرئيس 
الخارجية  وزارة  أعلنت  مــا  وفــق  يــولــيــو، 
في  ــك  وذلـ الــخــمــيــس،  أمـــس  الباكستانية 
لقاء نادر بين زعيمي البلدين اللذين يشهد 
تحالفهما توترا. والزيارة هي األولى لخان 
السلطة  توليه  منذ  المتحدة  الواليات  إلى 
العام الماضي، وتأتي تلبية لدعوة ترامب، 
ــق تــصــريــحــات مــتــحــدث بــاســم وزارة  وفـ
أسبوعي.  صحافي  مؤتمر  في  الخارجية 
سيكون  “الــتــركــيــز  أن  المتحدث  وأضـــاف 
يدل  ولم  الثنائية”.  العالقات  تحريك  على 

المتحدث بأي تفاصيل أخرى.
الواليات  وجاء اإلعالن في وقت تسعى 
الــمــتــحــدة لــمــســاعــدة مــن بــاكــســتــان في 
أفغانستان  من  للخروج  طريقة  إيجاد 

المجاورة، حيث دخلت الحرب 
ــتــــي يـــخـــوضـــهـــا الـــجـــنـــود  ــ ال

األميركيون عامها 18.
والعالقة بين الواليات المتحدة وباكستان، 
ــا، كــثــيــرا مـــا شــهــدت  ــريـ ــاهـ الــحــلــيــفــيــن ظـ
المسؤولين  تــرامــب  أغــضــب  وقـــد  تــوتــرا. 

الباكستانيين في الماضي بلهجته الحادة.
ــيـــض أن الــمــؤســســة  ــبــيــت األبـ ويــعــتــقــد ال
ــبــاكــســتــانــيــة ســاهــمــت في  ــعــســكــريــة ال ال
ألسباب  طــالــبــان،  حــركــة  وتسليح  تمويل 
المتصاعد  النفوذ  ولمواجهة  إيديولوجية 

للهند في أفغانستان.
وتنفي باكستان تلك االتهامات وتقول إنها 
المتحدة  الواليات  مع  تحالفها  ثمن  دفعت 
اإلرهــاب” عبر  “الحرب على  ما يسمى  في 
مقتل آالف من مواطنيها في معركتها 
تــرامــب يرغب  لكن  الــتــمــرد.  ضــد 
أيـــضـــا فـــي إنـــهـــاء الـــحـــرب في 
اعتبرت  ما  وكثيرا  أفغانستان، 
بــاكــســتــان  دور  واشـــنـــطـــن 
أساسيا في تحقيق ذلك.

لقاء نادر بين خان وترامب في 22 يوليوأول سفيرة سعودية تبدأ مهمتها في واشنطنقايد صالح: بعض المسؤولين لم يكونوا بالمستوى

5 يوليو 2019 الجمعة
2 ذو القعدة 1440

14

رام اهلل ـ وفا

واشنطن ـ أ ب

اقتحمت مجموعة من المستوطنين يقودهم عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك 
أمس الخميس المسجد األقصى من باب المغاربة، وبحراسة من القوات اإلسرائيلية.

المسجد قبل مغادرته من جهة  أنحاء  المستوطنون “جوالت استفزازية” في  ونفذ 
باب السلسلة، فيما يسود التوتر مدينة القدس بعدما افتتحت إسرائيل نفقا جديدا 
بالمدينة ضمن مشروع تحت بلدة سلوان، حيث يمتد من جنوبي المسجد األقصى 
وصوال إلى باب المغاربة. وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أصدرت بيانا حذرت فيه 
االحتالل  سلطات  استمرار  على  ستترتب  التي  الخطيرة  والتداعيات  النتائج  من 
سلطات  “إقــدام  األردنية  الخارجية  دانت  كما  القدس.  في  بالحفريات  اإلسرائيلية 

االحتالل على شق نفق ما يسمى بطريق الحجاج تحت بلدة سلوان”.

أظهر استطالع للرأي أن الرئيس األميركي دونالد ترامب ال يزال يحتفظ بقبول ال 
الكونغرس في  األميركيين شروع  أكثر من نصف  إذ رفض  بين مواطنيه،  به  بأس 
إجراءات عزله. وبموجب نتائج هذا االستطالع الذي أجراه معهد “غالوب” ونشرته 
ثقتهم  عــن  األميركيين  نصف  مــن  أقــل  أعــرب  الخميس،  أمــس  هيل”  “ذا  صحيفة 
بضرورة عزل الرئيس ترامب. ووفقا لنتائج االستطالع، أيد 45 % من المستطلعين 

فكرة عزل ترامب بينما عارضها 53 %.
يشار إلى أن قضية عزل الرئيس األميركي الحالي حظيت بدعم نسبة 7 % فقط من 

الجمهوريين و46 % من المستقلين و81 % من مؤيدي الحزب الديمقراطي.
أما سياسة ترامب كرئيس، فحصلت على تأييد 41 %.

مستوطنون يقتحمون األقصى بحراسة إسرائيلية

أكثر من نصف األميركيين يعارضون عزل ترامب

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية الخرطوم ـ أ ف ب

القوات  إن  يمنية  عسكرية  مصادر  قالت 
وآلية  أســلــحــة،  مــخــزن  دمـــرت  المشتركة 
قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية 
إليران في شمال شرق مطار الحديدة، ما 

أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
والجرحى  القتلى  أن  المصادر  وأضــافــت 
من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق 

ملغوم في نفس المنطقة.
تأتي  العملية  هــذه  أن  القوات  وأوضحت 
الــمــيــلــيــشــيــات األحــيــاء  ردا عــلــى قــصــف 
ــحــيــويــة في  الــســكــنــيــة والـــمـــؤســـســـات ال
الحديدة  مدينة  داخــل  المحررة،  األحياء 

غربي اليمن.
ــرت الــــقــــوات الــمــشــتــركــة مــشــاهــد  ــشــ ــ ون
المتحركة  القتالية  اآللــيــة  تدمير  للحظة 
ــل الـــنـــفـــق، وفـــــرار  ــ ــ واالنـــــفـــــجـــــارات داخـ
ظهور  عــن  فضال  الحوثية،  الميليشيات 

أنفاق وخنادق جديدة.
اليمن(،  )وســـط  البيضاء  محافظة  وفــي 

عناصر  مــن   3 إن  عسكرية  مــصــادر  قالت 
آخرون،  وأصيب  مصرعهم،  لقوا  الحوثي 
الوطني  الجيش  قــوات  نفذته  كمين،  في 

بمحور “ناطع”.
ــوة مـــن الــلــواء  وأفــــــادت الـــمـــصـــادر أن قــ
لعناصر  محكما  كمينا  نصبت  مشاة،   173

جنوب  أحــواص”  “شعب  في  الميليشيات 
جبهة  في  االستراتيجي،  “صـــوران”  جبل 
ناطع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. 
قصف  أعقبها  العملية  أن  إلـــى  ــارت  وأشــ
مدفعي على مواقع الميليشيات االنقالبية 

في “وادي فضحة” بمديرية المالجم.

تظاهر مئات من طالب العديد من المدارس 
في 3 مدن سودانية أمس الخميس هاتفين 
“حــكــم مــدنــي”، على مــا قــال شــهــود، دعما 
في  االحــتــجــاج  لحركة  الرئيسي  للمطلب 

وجه المجلس العسكري الحاكم.
ــة لــطــالب  ــعــفــوي وجــــــاءت الـــتـــظـــاهـــرات ال
ــدن مـــدنـــي والــقــضــارف  ــدارس فـــي مــ ــمــ ــ ال
قادة  بين  المفاوضات  دخلت  فيما  وسنار 
في  الثاني  يومها  والعسكريين  االحتجاج 
محاولة للتوافق على مجلس يدير شؤون 

البالد.
وقــال مــدرس فــي مــدرســة فــي مدني في 
ــســودان لــوكــالــة فــرنــس بــرس عبر  وســط ال
الثانوية  الــمــدرســة  فــي  “طــالبــا  إّن  الهاتف 
خرجوا من مدرستهم وســاروا نحو وسط 
المدينة هاتفين “حكم مدني، حكم مدني”.

ــدم، ال  ــ ــال ــ وهـــتـــف الـــطـــالب أيـــضـــا “الــــــدم ب
تــعــويــضــا”، وهــو أحــد مطالب حركة  نــريــد 
المسؤولين  محاسبة  تريد  التي  االحتجاج 

عن قتل المتظاهرين.
مدينتي  فــي  مماثلة  تــظــاهــرات  وخــرجــت 
ما  على  الخميس،  أمــس  وسنار  القضارف 

أفاد شهود.
وقـــال أحـــد ســكــان الــقــضــارف إن الــطــالب 
“ال  المدينة  الرئيس في  الشارع  هتفوا في 

تعليم” في هذه األوضاع المروعة.

أمس  تواصلت  العرقلة،  من  أسابيع  وبعد 
لــلــيــوم الــثــانــي بــيــن المجلس  الــمــفــاوضــات 
السودان  في  الحاكم  االنتقالي  العسكري 
للتوافق  محاولة  في  االحتجاجات  وقــادة 
ومحاولة  االنتقالية  الهيئة  تشكيلة  على 

إنهاء المأزق السياسي.

الدخان يتصاعد من مستودع لالسلحة لميليشيا الحوثي في الحديدة
سودانيون يرددون شعارات خالل مظاهرة تطالب بتسليم السلطة لمدنيين في الخرطوم

قتلى في كمين نفذته قوات الجيش الوطني بمحور “ناطع” تزامنا مع مفاوضات اليوم الثاني بين “العسكري” و “التغيير”
تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة تظاهرات دعم لـ “الحكم المدني” في السودان

الناقلة “غريس 1” تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس
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- كلمــة متقاعــد تعنــي... “ُمــت” وأنــت “قاِعــد”: ال تتقاعــد أبــدًا، فــإن المــرء يشــعر بالحياة ألنه 
يمارس الحياة، وهو يمارسها بالعمل، أما التقاعد فيخرجه من الحياة، وأكرر أن متقاعد كلمة 
مركبــة مــن كلمتيــن “مــت” و”قاعــد”، أي مت وأنــت قاعد، لذلك أقــول ال تتوقف عــن العمل ما 

دمت حّيًا، فاالستمرار في العمل يوّلد حسَن الحظ ويحّفز الفكر الخفي.
- اغفــر لخصومــك دون أن تنســاهم، فوجــود الكثيــر مــن األعــداء والمنافســين والخصــوم 
والحاســدين وأنــت فــي رحلــة طريقــك إلــى النجــاح أمر صحــي، بــل إن وجودهم فــي حياتنا 
أحــد عوامــل النجــاح، علينــا أن نعتبــر من يتربص بنا ويتمنى فشــلنا مســاعدًا لنجاحنا ودافعًا 
إلنجازاتنا، وصدق من قال: إن لم تجد لك حاقدًا فاعلم أنك إنســان فاشــل، إذا أضعت وقتك 
فــي الــرد علــى كل مــن ينتقــدك، لن تجد الوقــت لتحقيق مقاصــدك، ويقول الصينيون ســامح 
أعداءك دون أن تنساهم. وجودهم في ذاكرتنا ومتابعتهم لنا يجعلنا أكثر حرصًا على تجنب 
األخطــاء ويحثنــا علــى النجــاح منعــًا لشــماتتهم. - ابحث عــن التميز واألســبقية فــي الريادة: 
قــاوم غريــزة الســير وراء الجمــوع إذا رأيــت نجاحــًا ال تقلده، بل ادرســه لتبــدع نجاحًا أفضل 
منــه، فليــس هنــاك أي فخــر في أن تنافس ما هــو موجود لتكون مثله! الفخــر في النجاح بأن 
تطــور نجاحــًا أفضــل مــن الموجود، كن مبتكرا وعضــوا فعاال في عملك وفريقه عبر اكتســاب 
المهــارات والقــدرات التــي تمّيــز بيــن المبدع والعــادي، وبين مــن يتوخى اإلبــداع ومن يتلقى 
األفكار ويطبقها دون أن ينفحها باالبتكار. مجاالت االبتكار ال حدود لها، وتســتطيع أن تطور 
أي شــيء تراه أو تعمله أو تســتخدمه، والتقنية تســير دومًا إلى األمام وإلى األمام فقط. كل 

ما نراه عظيمًا في الحياة بدأ بفكرة صغيرة وأي شيء يتخيله عقل البشر يمكن تحقيقه.
- في المدرسة نتعلم الدروس وُنمَتحن، في العمل نواجه االمتحانات ونتعلم الدروس

في المدرسة أو الجامعة أو في أي شكل من أشكال التعلم الذاتي تدرس وتجلس لالمتحان 
لتحقــق النجــاح، أمــا عنــد الممارســة فإنــك تواجــه تجــارب النجــاح والفشــل وتتعلــم منهــا، 
وأثنــاء الدراســة نتعلــم الــدروس وُنمتحــن فيهــا، أمــا فــي العمل فنواجــه االمتحانــات ونتعلم 
منهــا الــدروس، كيــف تحقــق النجــاح؟ بكلمتيــن: القــرارات الصحيحــة. كيــف تتخــذ القرارات 

الصحيحة؟ بكلمة واحدة: الخبرة. كيف تحصل على الخبرة؟ بكلمتين: القرارات الخاطئة.

وقبل وبعد كل ذلك: المحبة. المحّبة السالح األقوى في الدنيا، المحّبة معدية  «
أكثر من كل المشاعر، وعدوى المحبة تنعكس لصالح الُمحب، فالُمحّب 

يشعر بالراحة ومن يمارس الكراهية يقاسي من مضاعفاتها. إذا أردت ان تكون 
محبوبًا كن محبًا، وتذكر: أن تكون محبوبًا خيٌر من أن تكون مهمًا.

أعزائي قادة المستقبل... 10 وصفات للنجاح )2(

الميزانية العامة 
وعالج العجز

تشــمل الميزانيــة العامــة تقديــر اإليــرادات والمصروفــات المتوقعــة فــي صــورة 
وحــدات نقديــة لفتــرة زمنيــة معينــة وفًقــا للمعايير المعتمــدة مالًيا، ويتــم إعداد 
الميزانيــة اعتمــاًدا علــى تحديــد المشــاريع الجديــدة التــي ســيتم تنفيذهــا فــي 
دورة الميزانيــة اآلتيــة ومــا تبقى من المشــاريع التي هي قيد التنفيذ والمشــاريع 
الُمبرمجة للصيانة الرأســمالية. ووفًقا ألحكام الدســتور وقانون الميزانية العامة 
يتــم إقــرار الميزانيــة مــن قبــل مجلس الــوزراء ثم ترفع إلى الســلطة التشــريعية 

العتمادها.
والميزانية ليســت فقط مجموعة من األرقام بقدر ما هي آلية لتحقيق مجموعة 
مــن المتطلبــات المجتمعية للمواطنين كتحســين نظام الخدمــات العامة وإيجاد 
فــرص عمــل جديــدة وتطوير االســتثمارات المتنوعــة وتحفيزهــا وتكريس مبدأ 
الشفافية والمساءلة والرقابة وضبط المصروفات وترشيدها للحفاظ على المال 
العــام. ولتحقيــق أهــداف الميزانيــة يجــب أن يتــم تنفيذ المشــاريع التي شــملتها 
الميزانيــة وال يتــم الصــرف المالــي إال فــي حدود االعتمــاد الُمدرج فــي الميزانية 

ولألغراض المخصصة لها، وذلك لتالفي أي قصور أو عجز يحصل للميزانية.
وأحــد أهــداف الميزانية عــالج العجز المالي الذي يتطلب رؤيــة اقتصادية تعمل 
علــى رفــع كفاءة اإلنفــاق الحكومي بما يضمــن تنمية مســتدامة ومتوازنة قائمة 

علــى األولويــات للمشــروعات مع وجود مــا تحتاجه من بنية تحتية وتشــريعات 
أهدافهــا  تحقيــق  أجــل  مــن  الحكوميــة  المشــروعات  دعــم  بجانــب  تســاندها، 
المجتمعية. كما يتطلب األمر ترشــيد اإلنفاق لتجنب الهدر المالي وذلك بخفض 
بعــض المصروفــات العامة واالعتماد على التقنيــة التكنولوجية في بعض أعمال 
التشــغيل. ولتحقيق ذات الهدف على الدولة االســتفادة من مواردها االقتصادية 
بمــا ُيعــزز اســتراتيجية تنويع  مصادر الدخل وعدم االعتمــاد على النفط كمصدر 

وحيد والبحث عن بدائل مالية أخرى، لتحقيق عوائد مالية للدولة. 
إن معالجــة العجــز المالــي والحــد منــه فــي الميزانيــة العامــة أحد معالــم تحقيق 
التنميــة الُمســتدامة، فاالقتصــاد الُمتمكــن يحتــاج إلــى جهــد حكومــي ُمتمكــن 
مــن تجــاوز هــذا العجــز ألجــل التخلــص مــن تقلبات ســوق النفــط وتراجــع النمو 
االقتصــادي العالمــي، والعمــل الجــاد علــى رفــع مســتوى الناتــج المحلــي وزيــادة 
وتحســين الســوق التجارية وســن تشــريعات مواتية لتحقيق بيئة جاذبة للعمل 
واالســتثمار للشــركات الوطنيــة واألجنبيــة بجانــب تطبيــق الشــفافية والرقابــة 

والمساءلة والمحاسبة.
إن رفع كفاءة اإلنفاق واالستفادة من الموارد االقتصادية وزيادة عوائد  «

االستثمارات الحكومية جوانب مهمة لعالج العجز في الميزانية ألجل 
تحقيق تحول وطني اقتصادي ُمثمر تدعمه رؤية 2030م االقتصادية.

opinions
@albiladpress.com
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العـرب 
وفن إضـاعة الوقت

أحــد  أن  حتــى  وغريبــة،  عجيبــة  والوقــت حكايــات  والزمــن  للعــرب 
المفكريــن العــرب قــال ذات يــوم “لقــد درس العرب فن إضاعــة الوقت 
وحصلوا على دبلوم التخرج بترخيص من الزمن نفســه”، فمن ســمات 
التفكيــر عنــد العــرب عمومــا عــدم االلتــزام بالوقــت وتأخيــر النــدوات 
واالجتماعــات والفعاليات وغيرها من األنشــطة الكثيــرة التي ال يمكن 
حصرهــا، وكأننــا نحمل تيارنا الغامض فــي إضاعة الوقت على جبيننا، 

ونبحر داخل أنفسنا دون شراع.
الفــرق بيننــا وبيــن اآلخريــن - ومــن ضمنهم أعداؤنا - هــو معرفة قيمة 
الزمن والوقت، فمثال ونســوق ذلك للعبرة، نجح الصهاينة في تحقيق 
هدفهم االستراتيجي وهو قيام الدولة، ألنهم نجحوا أصال في تحديد 
المراحــل الزمنيــة التــي ينتقلــون عبرهــا مــن هــدف مرحلــي إلى هدف 
آخر، ومن تراكم األهداف المرحلية وتطبيقها يكتمل الهدف األســمى، 
هــذا رغــم أنهــم اختلفــوا في أحيــان كثيرة خالفــات دمويــة أو عنيفة، 
حول توقيت أو وسيلة تحقيق هذا الهدف المرحلي أو ذاك، ومع ذلك 

تتبدى أمامنا أهداف مرحلية نفذها الصهاينة بمهارة وكفاءة، حتى أن 
البعض يتحدث عن األهداف العقدية، بمعنى أن كل عقد شهد تحقيق 
خطــوة صهيونية مهمة على طريق الهدف االســتراتيجي، فعام 1897 
كان عــام إنشــاء المنظمــة الصهيونيــة العالميــة، وعــام 1907 كان عــام 
االعتراف الدولي بها، وعام 1917 كان عام صدور وعد بلفور... وهكذا 
حتــى نأتــي إلى عــام 1948 حيث قامــت الدولة، وعــام 1956 العدوان 
الثالثي والتمهيد للتوســع الذي تحقق في 1967، لتعقبه عشــر سنوات 

الستيعاب هذا التوسع ليكون قفزة أخرى نحو إسرائيل الكبرى. 

وفي ميدان المعرفة افتقد العرب العمل السريع الموحد  «
ومن المؤسف أنه يوجد عندنا عدد ال بأس به من العلوم التي 

اكتشفناها ولكنها نسبت إلى الغرب... خالصة القول من الواجب 
أن ينطلق العقل العربي إلى احترام الزمن، فقد اتضح أن كل 

آالمنا وعذاباتنا من تفريطنا في احترام الوقت.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الشعب ال يريدكم أال تفهمون؟!
ليس هناك نظام كنظام الماللي في إيران، ال يوجد 
الخجل واالســتحياء في قاموســه، ويعلم جيدا أن 
الشعب اإليراني يكرهه ويمقته إلى أبعد حد ويعلن 
ذلك بمختلف الطرق ويعلن ذلك صراحة للعالم كله، 
ومــع ذلك فإنه يصر على التمســك بالســلطة ويقوم 
بممارســة أفظع الطرق واألساليب القمعية من أجل 
فرض وجوده والتصدي للشــعب، هذا النظام جراء 
موقفه االستبدادي القهري صار مضربا لألمثال في 
االستشهاد به كنظام ديكتاتوري يفرض نفسه بقوة 

الحديد والنار.
الشــعب اإليراني ومن خالل نشاطاته االحتجاجية 
المتواصلــة وكذلــك الهجمــات الثوريــة التــي تقــوم 
بهــا معاقــل االنتفاضــة ضــد مراكــز وأوكار النظــام 
المختلفــة، يقــوم بترجمــة رفضــه للنظــام عمليا في 
الواقع وهو ال يكتفي بكشف وفضح النظام داخليا، 
إنمــا خارجيا أيضــا، وتظاهرتا 15 و21 حزيران في 
بروكسل وواشنطن، لفتتا أنظار العالم إلى الحقيقة 
البشعة لهذا النظام المارق الذي ال يريده الشعب بأي 
شــكل من األشــكال، وشــكلتا  دعوة للعالم إلى دعم 
نضالــه مــن أجل الحرية بقيــادة المقاومة اإليرانية، 
وكيــف أن هــذا النظــام المعــادي ليس لشــعبه فقط، 
إنمــا لإلنســانية يقــوم بخداع بلــدان العالم وبشــكل 
خــاص الدول الغربية كي يبقــى على الحكم ويقمع 
شــعبه وينفذ حمالت اإلعــدام، وطالبت التظاهرات 

المختلفــة الــدول األوروبيــة التــي لألســف مازالــت 
تصــدق أكاذيــب هذا النظام وال تغير من سياســاتها 
ضــده كمــا فعلت الواليــات المتحــدة األميركية بعد 
أن وجــدت أنــه ال جــدوى من عقد اآلمــال على هذا 
النظــام كونــه أثبت عمليــا وباألدلة والمستمســكات 

أنه نظام مخادع ال يمكن الركون إليه.
هذا النظام الالإنســاني وبقدر ما يتمســك بالســلطة 
ويتمــادى في عدائه للشــعب اإليراني، فإن الشــعب 
الصــاع  لــه  يــردان  اإليرانيــة  والمقاومــة  اإليرانــي 
صاعيــن، ومن المنتظر أن تقــوم المقاومة اإليرانية 
مــن اإليرانييــن  لــآالف  بتنظيــم تظاهــرة ضخمــة 
األحرار يوم غد 6 تموز في العاصمة األلمانية برلين، 
حيــث ســيرفع الشــعب اإليرانــي صوته مــرة أخرى 
ويهتــف بســقوط النظــام ويعلــن تأييــده والتفافــه 
رجــوي،  مريــم  للســيدة  التاريخيــة  القيــادة  حــول 
رئيســة الجمهوريــة المنتخبــة مــن جانــب المقاومة 
اإليرانيــة، ويدعــو العالــم مــن أجــل االعتــراف بهذا 
النضــال والوقــوف إلــى جانبــه والكف عــن التعاون 
مــع هذا النظــام وإقامة العالقات معــه خصوصا أن 
األحــداث والتطــورات أثبتــت أن هذا النظــام يقوم 
باســتخدام ســفاراته ومراكــزه الثقافيــة والتجارية 
كأوكار مــن أجــل ممارســة النشــاطات التجسســية 

واإلرهابية. “الحوار المتمدن”.

فالح هادي الجنابي

“شكلت تظاهرتا بروكسل  «
وواشنطن دعوة للعالم لدعم 

نضال الشعب اإليراني من أجل 
الحرية”.

لــم يبالــغ أنطونيــو كوتيــرش األميــن العام لألمــم المتحدة حيــن قــال إن الكراهية تجتاح 
جميع أنحاء العالم، وتنتشر كالنار في الهشيم، حيث يستغل المتعصبون وسائل التواصل 
االجتماعــي لبــث ســمومهم، ويلقــون بظــالل قاتمــة علــى المبــادئ اإلنســانية المشــتركة 
للبشرية، حيث يؤكد كوتيرش أن الكراهية اعتداء على التسامح والتنوع وتصيب جهود 
السالم واالستقرار والتنمية المستدامة في مقتل. ورغم حظر خطاب الكراهية في دول 
عدة، فإن الماليين ال يزالون يعانون تفشي الكراهية والتمييز على أسس دينية أو عرقية 
أو جنســانية أو غيــر ذلــك، والمســألة ال تقتصــر علــى مجموعات دينيــة أو عرقية محددة، 
والخطــورة أن خطــاب الكراهيــة لــم يعــد محصــورًا فــي الشــعارات بــل انتقل فــي مناطق 
ودول عــدة إلــى حــد الجريمة. والمشــكلة تتفاقم حين تتوافر عناصــر إضافية مثل البيئة 

الحاضنة لهذا الخطاب، والطاردة للتعددية وقبول اآلخر.
المؤكــد أن خطــر خطــاب الكراهيــة ليــس وليد الحقبــة الزمنيــة الراهنة، فقد بدأ الســجال 
الدولــي بشــأنه خــالل عقد الســتينيات من القرن العشــرين، حين ظهــرت االتفاقية الدولة 

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي جرمت بشكل مباشر هذا الخطاب.
ومــع تنامــي دور وســائل التواصل االجتماعي في الســنوات األخيرة، بــرز تأثير كبير لهذه 
المنصــات فــي نشــر والترويــج لخطــاب الكراهيــة، حيــث تتحــول فــي أحيــان كثيــرة إلى 
ســاحات للحــروب اللفظيــة والكالميــة ســواء بيــن مجموعــات عرقيــة أو دينيــة أو حتــى 
كرويــة، أو بيــن الشــعوب وبعضهــا اآلخــر، لــذا فــإن االتفاق الــذي وقعته فرنســا مؤخرًا مع 
شــركة “فيســبوك” بهدف نشــر مكافحة الكراهية على الموقع وتسليم بيانات المشتبه في 
ارتكابهــم هــذه الجرائم إلى المحاكم الفرنســية، يعتبر هذه االتفــاق خطوة مهمة للحد من 

صعود هذه الظاهرة البغيضة.

هذا االتفاق غير المسبوق عالميًا عقد بعد اجتماعات بين الرئيس الفرنسي  «
إيمانويل ماكرون والرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرج، ويمثل 

دعمًا لجهود المنصة االجتماعية األشهر في هذا المجال، حيث أعلن “فيسبوك” 
في مايو الماضي حذف 19ر2 مليار حساب على المنصة بهدف محاربة خطاب 

الكراهية، فلم تنتظر الشركة بالغات المتضررين، بل أمسكت زمام المبادرة 
وقامت بحذف الحسابات المشتبه بها من جانبها، ومع ضخامة هذا الرقم من 

الحسابات، فإن الجهود في هذا المجال ال تزال بحاجة إلى االستمرارية والتكثيف 
والدعم السيما من البيئة التشريعية في الدول كافة. “إيالف”.

مكافحة خطاب الكراهية )1(

سالم الكتبي
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اتحاد السلة

الســلة  لكــرة  التنظيميــة  اللجنــة  منحــت 
بــدول مجلس التعــاون الخليجــي، مملكة 
البطولــة  وتنظيــم  اســتضافة  البحريــن 
للمنتخبــات  عشــرة  الســابعة  الخليجيــة 
 25 لغايــة   19 مــن  الفتــرة  فــي  للشــباب 
اعتــذار  بعــد  وذلــك  المقبــل،  أغســطس 

الكويت واإلمارات عن استضافتها.
وجــاء منح االتحاد البحريني لكرة الســلة 
تنظيــم البطولــة بناء على الســمعة الطيبة 
والمكانــة المتميــزة التي تتمتــع بها مملكة 
البحريــن فــي تنظيــم وإقامــة البطــوالت 
واألحــداث الرياضيــة، إضافــة إلــى قــدرة 
المملكــة علــى إخــراج البطــوالت بأفضــل 

صورة تنظيمية ممكنة.
ويأتــي ذلك تأكيدا على اســتمرار سياســة 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  وإســتراتيجية 
الســلة برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بــن 
علــي فــي اســتضافة مختلــف البطــوالت 
والفعاليــات، وضمن االهتمــام الكبير الذي 

يوليــه اتحــاد الســلة فــي عمليــة االرتقــاء 
برياضــة كــرة الســلة، وتأكيــدا علــى قــدرة 
مــا  بفضــل  البحريــن  ومملكــة  االتحــاد 
تتمتــع بــه من مقومــات تمنحها التميز في 
البطــوالت  مختلــف  وتنظيــم  اســتضافة 

اإلقليمية والعالمية.
مــن  الجديــدة  النســخة  فــي  وسيشــارك 
الخليجيــة،  المنتخبــات  جميــع  البطولــة 
إذ ستشــهد البطولــة أول عــودة لمنتخــب 

الكويت بعد رفع الحظر الدولي.

وتبــرز أهميــة البطولــة فــي كونهــا مؤهلــة 
إلــى كأس آســيا مــا يجعلهــا محــط أنظــار 

واهتمام جميع المنتخبات.
لمنتخبــات  الخليجيــة  البطولــة  وتعتبــر 
الشــباب حدثــا رياضيــا متميــزا ومحطــة 
متجددة من محطات العمل المشترك بين 
التعــاون، وفرصــة عظيمــة  دول مجلــس 
لتعزيــز أواصر المحبة والتالقي بين أبناء 
الخليج ووســيلة مثاليــة لالرتقاء برياضة 

كرة السلة الخليجية.

ســتقام فــي الفترة مــن 19 لغاية 25 أغســطس المقبل

البحرين تستضيف “خليجية الشباب” للسلة
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لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  مــن وفــد  زار ممثــل 
القــدم، عــددا مــن الصــاالت الرياضيــة، ضمــن 
إطــار تفقــد االتحاد القاري للمنشــآت بعد تقدم 
االتحاد البحريني لكرة القدم بطلب استضافة 

تصفيات كأس آسيا 2020 لكرة الصاالت.
ومــن المؤمــل أن تقــام التصفيــات خالل شــهر 

أكتوبر المقبل بمشاركة 9 منتخبات.
البحرينــي  لالتحــاد  العــام  األميــن  واســتقبل 
لكــرة القدم إبراهيم البوعينيــن، ممثل االتحاد 

اآلسيوي، األردني طالل السويلمين.
لكــرة  البحرينــي  وعلــى ضــوء تقــدم االتحــاد 
القــدم بطلــب احتضــان التصفيــات اآلســيوية 
لكــرة الصــاالت، قام األردني طالل الســويلمين 
عــدد  بتفقــد  للبحريــن  زيارتــه  هامــش  علــى 
مــن الصــاالت المختلفــة المؤمــل لهــا احتضــان 
المنتخبــات  وتدريبــات  التصفيــات  مباريــات 
قســم  رئيــس  بحضــور  وذلــك  المشــاركة، 
باتحــاد  والتراخيــص  والتســجيل  المســابقات 
الكــرة حســن إســماعيل، ومديــر منتخــب كــرة 

الصــاالت رائــد بابــا. واطلــع طــالل الســويلمين 
وهــي  الرياضيــة،  خليفــة  مدينــة  صالــة  علــى 
الصالــة المرشــحة الحتضــان جميــع مباريــات 
التصفيــات، إذ تفقــد أرضية الصالــة، باإلضافة 
إلــى كافــة مرافــق الصالة، والتي تشــمل منصة 
ومنطقــة  والمدرجــات،  الشــخصيات  كبــار 

اإلعالميين وغرف تبديل المالبس وغيرها.
كمــا اطلــع الســويلمين على 4 صاالت مرشــحة 
المشــاركة،  المنتخبــات  تدريبــات  الحتضــان 
وهي:صالة نادي الرفاع، صالة اتحاد كرة اليد، 

صالــة نــادي النجمــة باإلضافــة إلى صالــة نادي 
الشــباب. وقــدم ممثــل االتحــاد اآلســيوي لكرة 
القــدم، األردنــي طــالل الســويلمين، مالحظاته 
حــول المنشــآت المختلفــة التــي زارهــا وتفقــد 
مرافقهــا كافــة. ومــن المؤمل أن يعلــن االتحاد 
اآلســيوي لكــرة القدم خالل الفتــرة المقبلة عن 
هويــة االتحــاد الــذي سيســتضيف التصفيــات 
المؤهلــة لــكأس آســيا لكــرة الصــاالت، علمــا أن 
النهائيــات اآلســيوية ســتقام فــي تركمانســتان 

العام 2020.

 من الزيارات التفقدية للصاالت

وفد االتحاد اآلســيوي يتفقد عدداً مــن الصاالت الرياضية
اتحاد الكرة يطلب استضافة تصفيات آسيا للصاالت

ــدة ــدي ــا ع ــ ــداًف ــ ــك حــقــقــت أه ــل ــم ــايـــة واهـــتـــمـــام جــالــة ال نــاصــر بـــن حــمــد: رعـ

الفريق الملكي للقدرة يرعى سباق شانتيه بفرنسا للعام الثاني

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة قائــد الفريق الملكي ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة، أن الرعاية واالهتمام 
الــذي يوليهــا حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة عاهل البــالد المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه أوصلــت رياضــة القدرة إلــى أعلى المســتويات وســاهمت بمواصلة رعاية 
سباق شانتيه للقدرة والذي يقام برعاية الفريق الملكي، مشيًرا سموه إلى أن اهتمام ورعاية 

جاللته يعطينا الحافز الكبير لمواصلة دعم رعاية السباق للعام الثاني على التوالي.

 وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن الفريق الملكي يحظى باهتمام ورعاية من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة والقيــادة الموقــرة بقيــادة صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة ولي 
العهــد األمين نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء، مشــيًدا ســموه بهذا 
الدعم واالهتمام والرعاية الذي يساهم بشكل 

كبير بتحقيق العديد من األهداف.

الفريق الملكي يرعى السباق

وقــال ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة 
تحقــق  للســباق  الملكــي  الفريــق  رعايــة  إن 
العديــد مــن المكاســب الفنيــة للفريــق عــالوة 
علــى الجوانــب اإلعالميــة التــي تنعكــس على 
مملكــة البحريــن الســياحية والترويجيــة فــي 
ظــل الكوكبــة الواســعة التــي تشــهدها مدينــة 
شــانتيه من العنصر البحريني ســواء كفرسان 

أو إداريين وفنيين وإعالميين وغيرهم. 

تطوير الفرسان

وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“إن هذه المشاركة في سباق شانتيه تتماشى 
مــع تطويــر مســتوى الفرســان وكســب المزيد 
لديهــم  أن فرســاننا  مــن  بالرغــم  الخبــرة  مــن 
االطــالع الواســع والخبــرة الكبيــرة إال أننــا ال 
نتوقــف عنــد حد معين ألننــا نبحث عن ما هو 
جديــد فــي عالــم القــدرة مــن أجل االســتفادة 
الكبيرة لنواصل نجاحاتنا وبكل ثقة في كافة 

الميادين والمواقع”. 
وتابــع ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
فــي  وتألقنــا  نجاحاتنــا  نواصــل  أن  “نأمــل 
المياديــن المختلفــة بتوفيــق من هللا ســبحانه 
وتعالــى مــع التأكيــد علــى نجاحاتنــا الســابقة 
عبــر  الماضــي  الموســم  فــي  نجحنــا  وكمــا 
الســباقات التي شــاركنا فيها والذي توجنا في 
النهاية بإنجــازات كبير على مختلف األصعدة 
ســنواصل العمــل مــن أجــل تعزيــز اإلنجــازات 
علــى  الصعــود  عبــر  منهــا  األفضــل  وتحقيــق 

منصات التتويج”. 
وتمنى ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

كل التوفيــق والنجــاح للفريــق الملكــي للقدرة 
في الســباق وعكــس الصورة المشــرقة لتطور 
رياضــة القدرة فــي مملكة البحريــن ووصولها 
تحقيــق  ومواصلــة  المســتويات  أعلــى  إلــى 

اإلنجازات.

 دعيج بن سلمان: دعم كبير 

من ناصر بن حمد 

 أكد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس 
للفروســية  الملكــي  باالتحــاد  القــدرة  لجنــة 
وســباقات القــدرة أن الدعــم الالمحــدود الذي 
يقدمه ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
للفريــق الملكــي يســاهم بشــكل كبيــر بتحقيق 
علــى  القويــة  والمنافســة  اإليجابيــة  النتائــج 
منصــات التتويــج حتــى بــات الفريــق الملكــي 
البطــوالت  فــي  المشــاركة  الفــرق  أبــرز  أحــد 
مــن  العديــد  تحقيــق  لــه  وســبق  العالميــة 
التــي  المميــزة  القيــادة  ظــل  فــي  اإلنجــازات 
يمتلكهــا الفريق بقيادة ســمو الشــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة.
وأوضح الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أن 
الفريق الملكي للقدرة ســيدخل ســباق شانتيه 
بــكل قوة من أجــل مواصلة حصــد اإلنجازات 
وأن الثقة كبيرة بقدرات الفريق، حيث يمتلك 
الفريــق نخبــة مــن الفرســان المميزيــن الذيــن 
ســبق لهــم تحقيــق العديــد من اإلنجــازات في 
الســباقات  أن  مؤكــًدا  الســابقة،  المشــاركات 
األوروبيــة لهــا طابــع خــاص ودائمــًا مــا تكــون 

قوية ومثيرة بين المشاركين.

وأضاف الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أن 
الفريق جاهز لخوض الســباق وكافة الفرســان 
خاضــوا تدريبــات موســعة في الفترة الســابق 
إعداديــة  ســيكون محطــة  الســباق  هــذا  وأن 
مميزة للفريق قبل المشاركة في بطولة العالم 

القادمة.
وأبــدى الشــيخ دعيــج بــن ســلمان آل خليفــة 
ثقته الكبيــرة بقدرات الفريق الملكي بتحقيق 
أفضــل النتائــج في ظل الخبرة الواســعة التي 
التوفيــق  لهــم كل  ــا  الفرســان، متمنيًّ يمتلكهــا 

والنجاح.

 جاهزية فرسان الفريق الملكي

أكد فرســان الفريق الملكــي للقدرة جاهزيتهم 
التامــة لخوض ســباق شــانتيه بفرنســا للقدرة 
وعيونهــم متجهة نحــو تحقيق المراكز األولى 
والســيطرة على السباق في ظل الدعم الكبير 
الذي يحظى به الفريق من ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، وأوضــح فرســان الفريق 
الملكــي أنهــم كســبوا خبــرة كبيــرة فــي الفترة 
الماضيــة مــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
فــي  لهــم  األول  الملهــم  يعتبــر  الــذي  خليفــة 

المشاركات.
 - أكدت الشــيخة منيرة بنت ســلمان بن صقر 

ا في  آل خليفــة أن الســباق ســيكون صعًبــا جدًّ
الكبيــرة والواســعة مــن قبــل  المشــاركة  ظــل 
نخبــة مــن الــدول األوروبيــة والعالميــة وأنهــا 
الســباقات  مــع  بالتعامــل  كاملــة  درايــة  علــى 
مــا  دائًمــا  الــذي  المثيــر  والتنافــس  الفرنســية 
تشــهده مراحل السباق وستسعى إلى تحقيق 

المراكز المتقدمة. 
- الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أكد رغبته 

واعتزازه للمشــاركة في سباق فرنسا وحرصه 
على اكتســاب المزيد مــن الخبرة لترجمة ذلك 
بأنــه  المســتقبل وأضــاف  فــي  إنجــازات  إلــى 
ســيحرص علــى نجــاح المشــاركة البحرينيــة 
في السباق، مؤكًدا أن دعم سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة يعتبر وســاًما على صدور 

جميع المشاركين. 
- الفارس ســلمان عيســى يشــارك في الســباق 

على متن الجواد رو بينولوبي وســط الحرص 
تواجــده  تأكيــد  أجــل  مــن  الكبيــر  واالهتمــام 
بيــن الفرســان والمشــاركة مــع الفريــق الملكي 
أن  مؤكــًدا  للفريــق،  اإلنجــازات  تحقيــق  فــي 
الســباق ســيكون ســريعا ومــن المهــم التعامــل 
معه بخطة فنية متميزة، وأنه سيحرص على 
تنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الخروج 

بأفضل المراكز. 
 - الفارســة هيــا جمــال أكــدت علــى ضــرورة 
االســتفادة من الســباق وســط هذا الكم الهائل 
مــن الفرســان المشــاركين المعرفيــن بقدراتهم 
إلــى  مشــيرة  القــدرة  ســباقات  فــي  الكبيــرة 
أن الفريــق الملكــي ســيحرص علــى التواجــد 
يمتلــك  الفريــق  وأن  اللقــب  علــى  والتنافــس 
إمكانيــات عالية تســاهم بتحقيقه اللقب بإذن 

هللا. 
- الفارســة دانة البنغديــر أكدت رغبتها الملحة 
في االستفادة من السباق الذي يقام بمشاركة 
مجموعة كبيرة من الفرســان بهدف اكتشــاف 
المزيــد مــن الخبــرات واالســتعداد للســباقات 
أفضــل  لتحقيــق  ستســعى  وأنهــا  القادمــة، 

المراكز.

فرنسا - المكتب اإلعالمي

محافظة العاصمة

Capital walk-  تدشــن محافظــة العاصمة برنامــج
ers غــدا الســبت، الموافــق 6 يوليو الجــاري، بتمام 
الســاعة 8:30 صباحــًا، في مجمــع افنيوز البحرين، 
برعايــة الشــيخ هشــام بــن عبــد الرحمــن آل خليفة 
محافــظ محافظــة العاصمــة، وذلك ضمن مشــروع 
المنامــة مدينة صحية الــذي يعنى بتوعية األهالي 

صحيًا واجتماعيًا.
تشــجيع  فــي  للمســاهمة  البرنامــج  ســيقام  حيــث 
الرياضــة وتعزيــز مفاهيــم الصحــة العامــة، وذلــك 
بالتعاون مع عدد من المجمعات التجارية واألندية 

الرياضية والصاالت الصحية في العاصمة.
كمــا يهــدف البرنامــج علــى تشــجيع األفــراد علــى 
ممارسة النشاط البدني وجعل الرياضة نمط حياة، 
والتقليل من مخاطر اإلصابة من األمراض المزمنة 
ورفع نســبة الثقافة الصحية، كذلك تشجيع المرأة 
علــى المشــاركة فــي البرنامج الرياضيــة من خالل 

تخصيص ورش تدريبية خاصة.

 Capital walkers
الرياضي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سموه: حريصون 
على تحقيق 

أفضل النتائج في 
سباق شانتيه

فرسان الفريق 
الملكي: جاهزون.. 

وعيوننا على 
المراكز األولى

دعيج بن سلمان: 
دعم ناصر بن حمد 

ساهم بوصول رياضة 
القدرة للعالمية

لقطة للفريق الملكي للقدرة

دانة الدوسري

دعيج بن سلمان

هيا جمالسلمان عيسىمحمد بن مبارك



هنأ رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة عاهل البالد المفدى صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد األمين نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة بمناســبة تأهــل منتخبنا الوطني 
للكرة الطائرة تحت 21 عاًما إلى نهائيات كأس آســيا تحت 23 ألول مرة في تاريخه إثر خوضه تصفيات منطقة غرب آســيا 

التي اختتمت أمس الخميس على أرض المملكة.

ــار  ــقــيــادة عــلــى ازدهــ مــنــوًهــا بــحــرص ال
مــســيــرة الـــريـــاضـــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
وتوفير كل الدعم واالهتمام للمنتخبات 

الحكومة من دعم  ما تسخره  الوطنية، 
للحركة الشبابية والرياضية، األمر الذي 
كان له بالغ األثر في تحقيق هذا اإلنجاز 

المتميز. 
 كما هنأ الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
الخيرية  لــأعــمــال  الملك  جــالــة  ممثل 

وشئون الشباب، رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
لرئيس  األول  والنائب  خليفة  آل  حمد 
ــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة،  الــمــجــلــس األعــل
البحرينية  ــمــبــيــة  األول الــلــجــنــة  ــيــس  رئ
خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو 

بــهــذه الــمــنــاســبــة، مــثــنــًيــا عــلــى مــا تلقاه 

مسيرة الرياضة من رعاية كبيرة مكنت 

المنتخب من تحقيق ذلك اإلنجاز والذي 

كان نتيجة للتسلح بتوجيهات سموهما 

لما يمثانه من قدوة لشباب الوطن.

علي بن محمد يهنئ جاللة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد

البحرين
قطــــــر

3
1

كأس آسيا 
تحت 23 عام

توج منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحت 21 عاًما بالمركز األول في تصفيات منطقة غرب آسيا 
المؤهلــة إلــى نهائيــات كأس آســيا تحــت 23 عام بعدما أطــاح بالمنتخب القطري بثالثة أشــواط 
مقابل شوط في المواجهة التي جمعت الطرفين مساء أمس الخميس على صالة االتحاد بمدينة 

عيسى الرياضية في ختام التصفيات )الجولة الخامسة( والتي اسدل الستار عليها أمس.

 ،25/21 كــالــتــالــي  الــمــبــاراة  أشــــواط  وانــتــهــت 
الحكام  طاقم  إدارة   25/20  ،25/19  ،15/25
أحمد  الــكــويــتــي  األول  مــن  الــمــكــون  الـــدولـــي 

العنيزان والثاني العراقي جاسم الصافي.
وبختام تصفيات غرب آسيا فقد تأهل رسميا 
الذي  الوطني  منتخبنا  من  كا  النهائيات  إلــى 
ومنتخب  األول،  المركز  فــي  نقطة   13 حصد 
ــــذي حــصــد 9 نــقــاط فــي الــمــركــز  الــســعــوديــة ال
الثاني، ومنتخب قطر الذي حصد 9 نقاط في 
العراق  من  كا  يتأهل  لم  فيما  الثالث،  المركز 
في  والكويت  الــرابــع،  المركز  ليحصد  نقاط   9
في  وفلسطين  نــقــاط،   5 ـــ  ب الــخــامــس  الــمــركــز 

المركز األخير بدون نقاط.
إلى  يتأهل  أن  منتخبنا  استطاع  فقد  وبذلك 
النهائيات االسيوية وهو في الصدارة رغم أنه 

كان يلعب بفئة عمرية أقل )تحت 21 عاما(.
واستطاع منتخبنا أن يكسب المنتخب القطري 
بكل جدارة، حيث فرض سيطرته منذ الشوط 
في  الممثلة  الهجومية  ــراف  األطـ بقوة  األول 
وسيد  عبدالحسين  ومــحــمــود  الــحــداد  حسن 
ــكــرات  مــحــمــد الــعــبــار، إلـــى جــانــب تــنــشــيــط ال
الـــســـريـــعـــة حـــيـــث يـــوجـــد مــحــمــد جـــاســـم و 
حوائط  بيقظة  الفريق  تميز  كما  الــشــاخــوري، 
الــصــد والــتــغــطــيــة الــدفــاعــيــة الــجــيــدة ليوسع 

مباشر  ارســـال  ومــن   22/18 ــفــارق  ال منتخبنا 
لجاسم تركي تقدم 23/18 حتى حسم الشوط 

لصالحه 25/21. 
الثاني في  الشوط  المنتخب في  أداء  وتراجع 
ظــل كــثــرة األخــطــاء الهجومية وهـــو مــا دفــع 
العبار  مــن  بــدال  الــمــدرب إلشـــراك جاسم تركي 
القطريين  هيمن  حيث  الــشــوط،  منتصف  في 
على األداء بحوائط الصد والفاعلية الهجومية 
ليوسعوا الفارق 19/9 ويفوزوا بالشوط 25/15.

وفي الشوط الثالث تمكن منتخبنا من استعادة 
مع  المتميزة،  الهجومية  بالفاعلية  مــســتــواه 
التكتيكية،  باإلرساالت  المنافس  على  الضغط 
قـــوة هجومية حيث  مــصــدر   2 مــركــز  وشــكــل 
يوجد حسن الحداد مع الكرات السريعة لجوهر 
راشد الذي شارك بهذا الشوط ليوسع منتخبنا 

الفراق 23/17 ويفوز 25/19.
الشوط  فــي  المنظم  بــأدائــه  منتخبنا  واستمر 
 17/10 تقدمه  بعد  يخسر  أن  كــاد  لكنه  الــرابــع 
الفارق  تقليص  على  القطري  المنتخب  وقــدرة 
القطريين  عــاد  حيث  نقطتين  بــفــارق   18/16
بفضل حوائط الصد واستغال أخطاء العبينا،  
لكن منتخبنا تدارك األمر واستطاع أن يفرض 
كان  التي  الهجومية  الكرات  بتخليص  هيمنته 
لصالح  الــشــوط  لينتهي  الــحــداد  حسن  بطلها 

منتخبنا 25/10.

السعودية تقلب الطاولة على الكويت

إلى  التأهل  بطاقة  السعودي  المنتخب  خطف 
على  فاز  بعدما   23 تحت  آسيا  كأس  نهائيات 
في  شوطين  مقابل  أشـــواط  بثاثة  الــكــويــت 
ليحرز  جمعتهما  التي  الماراثونية  المواجهة 
ــتــصــار الـــرابـــع ويــرفــع  ــســعــودي االن األخــضــر ال
الكويت  رصيد  زاد  فيما  نقاط،   9 إلى  رصيده 
رغم  المنافسة  فرصة   فقد  لكنه  نقاط   5 عند 

تقدمه في الشوطين األول والثاني.
وانــتــهــت أشــــواط الــمــبــاراة الــثــاثــة كــالــتــالــي: 

15/5 ،25/20 ،27/25 ،23/25 ،23/25
األول  الـــدولـــي  الــحــكــام  طــاقــم  الــمــبــاراة  أدار 

الفلسطيني  ــثــانــي  وال مــكــي  منير  الــبــحــريــنــي 
إسماعيل النجار.

العراق يلحق الخسارة الخامسة بفلسطين

بنظيره  الــخــامــســة  الــخــســارة  ــراق  ــعـ الـ ــحــق  أل
أشواط  بثاثة  عليه  تغلب  عندما  الفلسطيني 
رغم  لكنه  نقاط   9 إلــى  رصــيــده  ليرفع  نظيفة 
ذلك لم يتأهل، فيما ودع فلسطين البطولة من 
دون أي نقطة، وانتهت نتائج األشواط الثاثة 

.25/11 ،25/19 ،25/17 :
جــاســم  الــقــطــري  األول  الــحــكــم  الــلــقــاء  أدار 
سعد  الــســعــودي  الــثــانــي  والــحــكــم  المعضاضي 

اليحيوي.

عاشور: سعداء بالتأهل ونفكر ببطولة العالم

سعادته  عن  عاشور  يوسف  سيد  الاعب  عبر 
آســيــا تحت  غـــرب  بــتــصــدر تصفيات  الــكــبــيــرة 
إلى  مشيرا  اآلسيوية،  للنهائيات  والتأهل   23
بجدارة  األول  المركز  فــي  جــاء  المنتخب  أن 
ومــازال  المعروف،  مستواه  يقدم  لم  أنــه  رغــم 

الاعبون لديهم مزيد من األداء األفضل.
ــي جميع  ــا فـ ــاء مــتــفــاوت ــا جــ ــ ــن ــ ــاف “أدائ ــ وأضــ
المباريات ولقد خسرنا من المنتخب السعودي 

تعلمنا  الذي  الــدرس  بمثابة  كانت  الهزيمة  لكن 
اليوم  قطر  أمــام  جيدة  بــصــورة  وظهرنا  منه، 

وفزنا عليهم..”.
وذكر عاشور أن المنتخب القطري استطاع أن 
األول  الشوط  في  األولــى  الكرة  استقبال  يهز 
ولم  ســريــًعــا  أخــطــاءهــم  ــداركــوا  ت العبينا  لكن 

يمنحوا المنافس أي فرصة للتقدم علينا.
بعيدا  التأهل  تركوا  الاعبين  إن  عاشور  وقال 
تحت  العالم  بطولة  في  حاليا  يفكرون  وأنهم 
من  ابتداء  المملكة  ستحتضنها  التي  عاًما   21
لزمائه  شكره  عــن  معرًبا  الــجــاري،  يوليو   18

الاعبين على ما قدموه من مستوى جيد.
المحروس: التأهل يترجم الجهود الكبيرة

أن  الــمــحــروس  عــبــدهللا  المنتخب  مــديــر  أكـــد 

والتأهل  آسيا  غــرب  منطقة  تصفيات  صــدارة 
إلى كأس آسيا تحت 23 يترجم التطور الفني 
الكبير الذي يعيشه المنتخب، بعد المجهودات 
واإلداري  الفني  والجهاز  الاعبون  بذلها  التي 

خال السنتين الماضيتين.
تهزمنا  كانت  ذاتها  المنتخبات  “هــذه  وأضــاف 
عليها..  نتغلب  أن  استطعنا  واليوم   /3 بنتيجة 
بعض  فــي  متفاوتا  جــاء  مستوانا  أن  صحيح 
عطاء  قيمة  من  يقلل  ال  ذلك  ولكن  المباريات 
شكلت  التصفيات  أن  إلــى  مشيرا  الاعبين”، 
الــمــعــتــرك العالمي  تــجــربــة جـــادة قــبــل خـــوض 
والتميز  الــتــألــق  على  الاعبين  عــزم  وأثــبــتــت 
ليكونوا عند حسن ظن المسئولين في االتحاد 

والشارع الرياضي.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ــأس آسيا ــى نــهــائــيــات كـ ــر تــتــأهــل إلـ ــط ــة وق ــودي ــع ــس الــبــحــريــن وال

منتخبنا بطل تصفيات غرب آسيا تحت 23

من لقاء منتخبنا وقطر

فرحة الجماهير بالتأهلالعبو األحمر أبطالعناق بعد االنتصار

يوسف عاشورعبدالله المحروس
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علي بن محمد

مناسبة تأهل منتخب الشباب لكأس 
آسيا تحت 23 للكرة الطائرة

األحمر تصدر 
بجدارة بأقل 

فئة عمرية بين 
المشاركين

حسن علي | تصوير- خليل ابراهيم

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

FIFA CON� ”يقيــم االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم ورشــة عمــل نظــام تســجيل الالعبيــن 
NECT”، لألندية الـ 19 األعضاء، وذلك خالل الفترة 7 وحتى 10 يوليو الجاري.

وستقام الورشة حسب البرنامج 
وعممه  االتحاد  أعده  الذي 

على األندية، لشرح عمل 
نظام التسجيل الجديد 
ــلـــمـــوســـم  ــن لـ ــ ــي ــ ــب ــاعــ ــ ل
الرياضي 2019-2020.

وأصـــــــــــــــدر االتـــــــحـــــــاد 
ــكــرة الــقــدم  الــبــحــريــنــي ل

تــعــمــيــمــا لـــأنـــديـــة بــشــأن 
تـــرشـــيـــح مــمــثــلــيــن اثــنــيــن 

الورشة،  لحضور  نــاد،  كل  عن 
النظام  عمل  آلــيــة  على  والــتــعــرف 

ضرورة  مع  الاعبين،  لتسجيل  الجديد 
للتطبيق  المحمول  الــحــاســوب  اصــطــحــاب 

العملي.
فإنها ستبدأ  العمل،  برنامج ورشة  وبحسب 
الجاري  7 يوليو  الموافق  المقبل  يوم األحد 
وستكون مخصصة ألندية:االتحاد، االتفاق، 
اإلثنين  يــوم  أمــا  والبديع،  البحرين  األهلي، 
البسيتين،  ألندية:  مخصصة  فإنها  يوليو   8

والرفاع،  الحد  الحالة،  التضامن، 
ــيــو  يــول  9 ــاء  ــ ــاث ــثــ ــ ال يـــــوم 
ألندية:الرفاع  مخصصة 
ــاب،  ــبـ ــشـ الــــشــــرقــــي، الـ
ــة، الـــمـــحـــرق  ــيـ ــكـ ــالـ ــمـ الـ
والـــمـــنـــامـــة، أمـــــا يـــوم 
ــيــو  يــول  10 ــاء  ــ ــ ــع ــ ــ األرب
فـــســـتـــكـــون مــخــصــصــة 
ألنــديــة: الــنــجــمــة، ســتــرة، 

قالي ومدينة عيسى.
وسيقام برنامج كل يوم بدءا 
فـــي مقر  8 مــســاء  6 وحــتــى  مـــن 

االتحاد البحريني لكرة القدم.

ورشة عمل ألندية اتحاد الكرة “األولمبية” تدّشن نظام “الحوسبة السحابية”
الجودة معايير  أعلى  لتحقيق  والتكنولوجيا  المعلومات  تقنية  من  االستفادة 

أكــد مستشــار األميــن العــام لتقنيــة المعلومــات باللجنــة األولمبيــة البحرينيــة هشــام 
عبدالعال استمرار الجهود الرامية إلى االستفادة من تقنية المعلومات والتكنولوجيا 

الحديثة في تحقيق أعلى معايير الجودة في العمل.

ــدأت الــلــجــنــة األولــمــبــيــة  ــ ــد بـ ــانـــت قـ  وكـ
المعلومات  تقنية  إدارة  عبر  البحرينية 
بــوضــع ســيــاســة واســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
ــز األطـــــر الــتــنــظــيــمــيــة  ــعــزي ــى ت تـــقـــوم عــل
التحتية  البنية  واإلدارية واالستثمار في 

الرقمية.
اإلدارة شــرعــت في  أن  عــبــدالــعــال  وأكـــد 
االعتماد على نظام “الحوسبة السحابية” 
ــــذي يــســاهــم في  ــازون وال عــبــر منصة أمــ
مــواكــبــة اقــتــصــاديــات الــمــعــرفــة وحــفــظ 
على  االعتماد  وتقليل  الضخمة  البيانات 
وتيسير  الـــمـــحـــدودة  الــمــحــلــيــة  الـــمـــوارد 
ــمــســتــخــدمــيــن و تــحــلــيــل  ال إجـــــــــراءات 

ومعالجة البيانات الرقمية.

وأضاف عبدالعال )انطاًقا من توجيهات 
ســمــو الــشــيــخ خــالــد بــن حــمــد آل خليفة 
األعــلــى  المجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
لمجلس  األخير  االجتماع  في  البحرينية 
إدارة اللجنة األولمبية والذي وجه خاله 
متكاملة  ــيــانــات  ب قـــاعـــدة  تــدشــيــن  إلـــى 
لاعبين في المملكة، وبتكليف من األمين 
العام محمد حسن النصف فإننا نعمل على 
تطبيق نظام “الحوسبة السحابية” لحفظ 

تلك البيانات وفق أفضل صورة..(
السحابية  الحوسبة  أن  عبدالعال  وأكــد 
التكلفة  ومنخفضة  مــرنــة  طريقة  تــوفــر 
كما  والبيانات،  المعلومات  إلى  للوصول 

أنها تقدم خدمات أسرع وأكثر مرونة مع 
توسع نطاق عملها من خال القدرة العالية 
على االستجابة السريعة لمتطلبات العمل 
تلك  أن  كما  التخزين،  مساحة  من حيث 
تقنية  مشكلة  أو  خلل  أي  تعالج  الخدمة 
إلى  باإلضافة  وسريع،  قياسي  وقت  في 
النمو  سرعة  خــال  من  التنافسية  ميزة 
إجــــراءات معقدة  االعــتــمــاد على  وعـــدم 
ونسخ احتياطية عند معالجة أي مشكلة، 
إلى جانب ما تقدمه من ميزة األمان أكثر 

ا. من الطرق المتاحة حاليًّ

األولمبية  اللجنة  أن  عبدالعال  وأضـــاف 
حــريــصــة عــلــى مــواكــبــة أحـــدث األنظمة 
اإلداري  العمل  لتطوير  الرامية  الرقمية 
اللجنة ويحسن  بما يخدم عمل  والمالي، 
مــن جــودة الــخــدمــات ومــخــرجــات العمل 

تجاه الحركة الرياضية.

هشام عبدالعال
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شرح عمل نظام 
التسجيل الجديد لالعبين 

للموسم الرياضي
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نجــح فريــق بابكــو مرة أخرى من تكرار الســيناريو نفســه واإلطاحة بمنافســيه 
فــي الدقائــق األخيرة، وهذه المرة فريق منامة كريزي الذي كان متقدًما بفارق 
14 نقطة قبل 3 دقائق فقط من نهاية المباراة ليقلب نجوم بابكو المباراة رأًسا 
علــى عقــب بنتيجــة )51/49( ويتصــدرون المجموعة الثالثة فــي دوري بي اس 
اكشــن لجماهير الســلة على كأس ســمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس 

االتحاد البحريني لكرة السلة.

 البدايــة كانــت قويــة فــي المبــاراة إذ 
تبــادل الفريقــان التقــدم، حتــى الفتــرة 
فيــه  ســيطر  الــذي  والرابعــة  الثالثــة 
ا، الفارق اتســع  فريــق منامة كريزي كليًّ
ــا إلــى 14 نقطــة حيــث بــدا أن  تدريجيًّ
المباراة قد انتهت، ولكن عزيمة العبي 
بابكو وخبرتهم والروح التي ظهر عليها 
الفريــق في الدقائــق الثالث وخصوًصا 
في الجانب الدفاعي، حيث ركز مدرب 
الفريــق جاســم محمــد بالضغــط علــى 
حامل الكــرة لتتحول المباراة من دون 
مقدمــات برميتين ثالثيتين من محمد 
اسماعيل كمال وزمالئه ليكرر بابكو ما 
فعله في فريق بنك البحرين والكويت 

في الجولة السابقة.
الالعــب  المبــاراة  نقــاط  أعلــى  ســجل 
حســين نبيــل )16 نقطــة( ايــوب نجــف 
وكريــم ابوكرة )12 نقطة(، وأدار اللقاء 
طاقم تحكيمي مكون من هاني شمس 

ويونس جناحي وبدر نبيل.

كنترول ذه تشيمب جبار

فريــق كنتــرول ذه تشــيمب حقــق مــا 
يعجز عنه الكثيــرون، بأقل اإلمكانيات 
والعــب  بديــل  أي  يملــك  ال  وبفريــق 
مصــاب وهــو نضــال عبــاس، نجــح في 
تخطــي عقبة الفريــق الفلبيني بنتيجة 
)57/55( فــي لقــاء قاتل فيه نجوم هذا 

الفريــق يتقدمهــم نــور الديــن قلمــاوي 
وأحمد الدوي وزمالؤهم.

رغــم البدايــة الســيئة الذي لــم يكن في 
اللقــاء  دخــل  الفريــق  كــون  الحســبان 
العبيــه  مــن  كبيــر  عــدد  مــن  منقوًصــا 
ويملــك العًبــا واحــًدا علــى الدكة فقط، 
تعــرض فاضــل عابــدي لالســتبعاد بعــد 
احتســاب خطأين فنيين عليه وهذا ما 
لــم ينتظــره الفريق المكافــح الذي لعب 
اللقــاء وكافــح وقاتــل مــن أجــل الفــوز 
حيــث فاجــأ الفريــق الفلبينــي الــذي لم 
ينتظر هذه االنتفاضة وخطف المباراة 

في الدقيقة األخيرة.
الالعــب  المبــاراة  نقــاط  أعلــى  ســجل 
نــور الديــن محمــد )22 نقطة( وجاســبر 
ميالنــو )18 نقطــة(، وأدار اللقــاء طاقم 
ابراهيــم  مــن خليــل  مكــون  تحكيمــي 

وحسن أحمد وعقيل صليل.

إم ال اس أطاح بالفايكنغز

ا  المباراة األخيرة شــهدت فوًزا مستحقًّ
لفريق إم إل اس على حساب الفايكنغز 
ام  اســتهل  حيــث   ،)51/44( بنتيجــة 
ال اس المبــاراة بقــوة موســًعا الفــارق 
إلــى 11 نقطــة، ولكــن ســرعان مــا أعاد 
الفايكنغــز ترتيب أوراقه وضغط طول 
لــدى  اللياقــة  نقــص  مســتغالً  الملعــب 
المنافس ليعود في اللقاء بل ويتقدم.

ولكــن ذلك لم يكــن كافًيا أمام ثالثيات 
النحلــة  محمــد  وجاســم  ترابــي  علــي 
اللــذان تكفــال فــي حســم المبــاراة فــي 

الدقائق األخيرة.
وســجل أعلــى نقــاط المبــاراة الالعــب 
جاسم محمد )14 نقطة( والالعب ريان 

)13 نقطة( وأدار اللقاء طاقم تحكيمي 
وعبدالرضــا  غلــوم  عــادل  مــن  مكــون 

عبدالحسين وصادق المشخص.

4 مباريات اليوم

مواجهــات   4 اليــوم  مســاء  وتقــام 

ضمــن الجولــة الثالثــة واألخيــرة مــن 
معالــم  ســتتضح  حيــث  المســابقة، 
الدور الثاني بشــكل كبير، في الساعة 
فريــق  اس  ال  إم  يلتقــي  مســاًء   5
كنترول ذه تشيمب، واألخير ال يملك 
إال الفــوز حتــى يتأهــل للــدور الثاني، 

وتليهــا فــي الســاعة السادســة مســاًء 
مباراة قوية وهي قمة اليوم السادس 
بين كازا سوق وكريتيف الند، وتليها 
مبــاراة الفايكنغز و اف ســي بي جي، 
ومــن ثــم المبــاراة األخيرة بيــن بهزاد 

وفايترز.

“بابكو” ال يستسلم .. و “أم ال اس” يكسب الرهان أمام “الفايكنغز”

لقطات من مباريات دوري بي اس اكشن

اكــشــن” اس  ــي  “بـ بــــدوري  الفلبين  ــال  ــ آم عــلــى  يــقــضــي  تــشــيــمــب”  ذه  ــرول  ــت ــن “ك
اللجنة اإلعالمية

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

تنفيــًذا لسياســات المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة قــام األميــن العــام 
المساعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة عبدالرحمن عسكر،

العامــة  للصحــة  المســاعد  والوكيــل 
الهاجــري  مريــم  الصحــة  بــوزارة 
السياســات  تنفيــذ  فريــق  يرافقهمــا 
للمجلــس  العامــة  باألمانــة  العامــة 
بزيارة ميدانية لمجمع الســيتي ســنتر 
لالطالع علــى تجربة المجمع لتنفيذه 
والــذي  الصحــي”  “المــول  مشــروع 
يعــد إحــدى المبــادرات التــي تنفذهــا 
وزارة الصحــة ضمــن مجموعة برامج 
تصــب في أهــداف السياســات العامة 

للمجلس.
وقــاص  اســتعرض  الزيــارة  وخــالل   
بــإدارة  أول عمليــات  الــذوادي مديــر 
مــن  عــدًدا  ســنتر  الســيتي  مجمــع 
الخدمــات التي يقدمها المجمع بهدف 
لمرتاديــن  وســالمة  الصحــة  تعزيــز 
المجمــع مــن خــالل أنشــطة رياضيــة 
صباحيــة تمــارس باإلضافــة إلى عدد 
مــن الخدمات األخرى والتي اشــترط 

عليها المشروع.

وثّمن األمين العام المســاعد للمجلس 
الجهــود  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
ســنتر  الســيتي  مجمــع  يبذلهــا  التــي 
ودورهــم الالفــت فــي تنفيذ مشــروع 
“المــول الصحــي” والــذي يســاهم فــي 

خلق بيئة صحية داخل المجمع.
 كمــا أشــاد عســكر بالجهــود المقدمــة 
من قبل وزارة الصحة من أجل تعزيز 
صحــة الســكان فــي مملكــة البحريــن 
إلــى توفيــر  المشــروع  يهــدف  حيــث 
الحيــاة  أنمــاط  لتبنــي  مســاندة  بيئــة 

الصحية في المجتمعات التجارية.

ومن جانبها، قالت الوكيل  «
المساعد للصحة العامة بوزارة 

الصحة إن هذا المشروع من 
األولويات االستراتيجية التي 

تحرص وزارة الصحة على 
تحقيقها ِمن خالل عدد من 

مبادرات الصحة الوقائية.

االطالع على تجربة “المول الصحي”

أشــاد رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعاب القوى محمد بن جالل بدعــم النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بن حمد آل خليفة، خالل ترؤســه لالتحاد في الســنوات الـ 7 الماضية والتي شــهدت 
تحقيق سلسلة من اإلنجازات غير المسبوقة، معرًبا عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على ما قدمه من دعم 
ا لن يمحى من الذاكرة إبان فترة رئاســة  واهتمــام ســيظل ماثــال فــي تاريخ رياضــة ألعاب القوى البحرينية التي شــهدت عصًرا ذهبيًّ

سموه.

  جاء ذلك خالل ترأس بن جالل االجتماع 
الثالــث لمجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
أمــس  القــوى والــذي عقــد مســاء  أللعــاب 
األول األربعاء بمقر االتحاد بمدينة عيسى 

الرياضية.
  واعتمــد مجلــس اإلدارة خــالل االجتمــاع 
إعــادة توزيــع مناصــب األعضــاء، بتعييــن 
خالد الدوسري نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة 
ومنســًقا للعالقات الدوليــة، فيما تم تعيين 
ــا لالتحــاد تقديًرا  يوســف أحمــد أميًنــا عامًّ
لمــا يتمتــع بــه مــن خبــرة وكفــاءة وســيرة 

ذاتية زاخرة من شأنها أن تسهم في تعزيز 
العمــل اإلداري،  مســيرة االتحــاد وتطويــر 
معربين عن خالص الشــكر والتقدير ألمين 
السر السابق وعضو مجلس اإلدارة الحالي 
راشــد البوعينيــن علــى مــا قام به مــن دور 
وجهــد كبيــر خالل الفتــرة الماضيــة وعمل 
اتســم بالكفــاءة واإلخالص، وقــّرر مجلس 

اإلدارة تعيينه رئيًسا للجنة التطوير.
كمــا اعتمــد مجلــس اإلدارة تعييــن العضــو 
ــا إلــى جانــب  بــدر ناصــر محمــد أميًنــا ماليًّ
رئاســته للجنــة اإلعــالم والعالقــات العامــة 

بنــاء علــى ما يمتلكه من خبــرة وإمكانيات 
منظومــة  داخــل  فاعــل  وتواجــد  إداريــة 
محمــد  العضــو  احتفــظ  فيمــا  االتحــاد، 
المنتخبــات  مديــر  بمنصــب  عبدالعزيــز 
ليســتكمل عطــاءه المتميــز ودوره الفاعــل 
فــي إدارة المنتخبــات، كمــا احتفــظ العضو 
محمــد علــي أحمــد بمنصــب رئيــس لجنــة 
جهــده  ليواصــل  والحــكام  المســابقات 
المتميــز فــي تســيير المســابقات والحــكام، 
وتعيين العضو خالد القطامي رئيسا للجنة 
الموهوبيــن، والعضــو رقية الغســرة رئيًســا 

محمــد  الجديــد  والعضــو  المــرأة،  للجنــة 
أحمدي رئيًسا للجنة االستثمار والتسويق.

المشــاركات  اإلدارة  مجلــس  واعتمــد 
الوطنيــة  للمنتخبــات  القادمــة  الخارجيــة 
والســيدات  للرجــال  العالــم  بطولــة  وهــي 
أللعــاب القــوى التــي ســتقام فــي العاصمــة 

القطريــة الدوحــة مــن 24 ســبتمبر لغاية 7 
الوفــد  المقبليــن علــى أن يتــرأس  أكتوبــر 
خالــد  العضــو  ويضــم  عبدالعزيــز  محمــد 
القطامــي، فيما ســيمثل االتحــاد البحريني 
في كونجرس االتحاد الدولي األمين العام 

يوسف أحمد والعضو بدر ناصر.

كما سيشارك االتحاد في بطولة  «
غرب آسيا للناشئين والناشئات 

والمقرر لها أن تقام في لبنان من 
13 حتى 18 أغسطس المقبل على 

أن يكون الوفد برئاسة رقية الغسرة، 
فيما سيمثل العضو خالد الدوسري 

االتحاد في حفل افتتاح المقر 
الجديد لالتحاد اآلسيوي أللعاب 
القوى في العاصمة التايلندية 

بانكوك خالل الفترة من 14 لغاية 18 
يوليو الجاري.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

إعادة توزيع المناصب باتحاد ألعاب القوى

جانب من اجتماع مجلس إدارة االتحاد

اليوم نصف نهائي شباب الهملة الكروية
النهائي وبــلــوغ  ــار  ــب ــت االع ــرد  لـ الــقــصــيــبــي  يلتقي  الــبــاد  ــق  ــري ف

تنطلــق مســاء اليــوم الجمعــة مبــاراة الــدور نصــف النهائــي لفئــة 
الشــباب لدورة مركز الهملة لكرة القدم بمباراة ســتجمع بين ثالث 
المجموعة بالدور التمهيدي المرشــح األقوى لبلوغ الدور النهائي 
فريق البالد مع فريق ســفريات القصيبي ب الذي تأهل برصيد 9 

نقاط محتال المركز الثاني بالمجموعة خالل الدور األول.
وسيدخل سفريات القصيبي ب المباراة أكثر عزًما لتحقيق الفوز 

نظًرا ألنه احتل المركز الثاني خلف المتصدر فريق هابي وبفارق 
األهداف بالدور األول برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، فيما يدخل 
البــالد المبــاراة أكثــر ثقــة بالنفــس نظــًرا لتمكنــه مــن التأهــل فــي 
مباراتــه األخيــرة أمــام خصمــه الوطن وهو فريــق يمتلك خامات 
جيدة إذا أحسن استغاللها بالمباراة وكذلك رغبته في إزاحة من 
تربــع قبلــه علــى عرش الصــدارة طــوال مباريات الــدور األول مع 
فريــق هابــي حيــث أكد رئيــس فريقه عبدهللا خليل أنه ســيحقق 

الفوز لكن بصعوبة.

 فيمــا يقــف فريــق ســفريات القصيبــي ب علــى مســافة واحــدة 
مــن التأهــل مــع خصمه البــالد محتــال المركــز الثانــي بالمجموعة 
وبخطوطــه المتناســقة الســاعي إلــى طريــق البطولــة مؤكــدا أنه 
فريــق يســتحق التأهــل وربمــا ستســهم قــوة خــط دفاعــه بقيادة 
علي جعفر عبدلله الذي يعتبر صمام أمان الفريق وكذلك حارس 
عرينــه أحمد شــاكر، فيمــا تكمن خطورة فريق الســفريات بوجود 
هــداف الــدورة والــذي يعنبــر هداًفــا مــن الطــراز األول لحــد اآلن 

والمرشح األقوى للفوز بهذه الجائزة مهاجمه علي البوري.

سفريات القصيبي ب  فريق البالد المرشح األقوى

اللجنة اإلعالمية
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الدوسري نائًبا 
للرئيس وأحمد 

ا وناصر  أميًنا عاّمً
ا أميًنا مالّيً



بهــدف مــع فريــق مركــز ســماهيج  التعــادل  نــادي ســماهيج  اســتطاع فريــق 
اإلسالمي ضمن لقاءات المجموعة الثالثة من بطولة الوطن الرابعة التي تقام 
على مالعب نادي ســماهيج، إذ يرعى الجولة األولى متنزه عذاري الذي يقدم 
وبشــكل يومي جوائز عديدة للجمهور، وذلك مســاء األربعاء الماضي الموافق 
3 يوليــو 2019. كمــا تمكــن فريــق النجــوم من تحقيــق التعادل بهــدف أيضا مع 

فريق أمجاد الدير في اللقاء الثاني من المجموعة نفسها.   

“نادي سماهيج” يتعادل 

بدأ اللعب بطريقة مغلقة بعض الشيء 
فــي الدقائــق األولــى من عمــر المباراة، 
ســماهيج  نــادي  فريــق  جمعــت  التــي 
بعناصره الشــابة وتشــكيلته المنســقة، 
اإلســامي  ســماهيج  مركــز  وفريــق 
الذي يشــارك في العديد من البطوالت 
المحليــة. وصــار اللعــب أكثــر انفتاحــا 
منذ الدقيقة العاشرة إثر محاولة لعلي 
نــادي ســماهيج  عيســى الحبيــب مــن 
وســبقتها محاولة لفريق المركز لاعب 

محمود عبداللطيف.  
مندفعــا  ســماهيج  نــادي  فريــق  كان 
ومقدامــا، فــي حيــن كان فريــق المركز 
الحماســة  هــذه  امتصــاص  يحــاول 
لصالحــه، حتــى جاء هــدف المركز في 
الدقيقــة 22 مــع أواخر الشــوط أحرزه 

محمود عيسى. 
الدقائــق  فــي  المحاولــة  توالــت  فيمــا 
األخيرة أبرزها تلك التي صنعها محمد 
أبــو نصيــب لاعــب علــي حســن كادت 
ســماهيج،  لنــادي  النتيجــة  تعــادل  أن 
إال أنها ارتطمت في القائم األيســر من 

المرمى. 
وواصل المركز محاوالته في السيطرة 
على نتيجة المباراة في الشوط الثاني، 
إال أن نــادي ســماهيج بــدت ســيطرته 
معادلــة  مــن  تمكــن  أن  بعــد  واضحــة 
النتيجــة فــي الربــع األول مــن الشــوط 

عــن طريق جعفــر محمد الســماهيجي 
الــذي دخــل مباشــرة لتنفيــذ ركلة حرة 
غيــر مباشــرة ترجمها الاعــب إبراهيم 
الدخيــل في شــباك المركز بعــد متابعة 
مــن رأســية العب نادي ســماهيج علي 

إبراهيم.  
حصــل علــى حائــزة أفضــل العب علي 
حسن من فريق نادي سماهيج مقدمة 

من مركز األنوار.  

“الدير” يخفق في المحافظة 
على هدفه أمام “النجوم”

فريقــا  الثانيــة  المبــاراة  فــي  والتقــى 
النجــوم وأمجــاد الديــر، اســتمر اللعــب 
بتبــادل الهجمــات مــع أفضليــة النجوم 
الديــر  أمجــاد  دفاعــات  اختــراق  فــي 
والوصــول للمرمــى، إذ كانــت البدايــة 
تشــجيع  الفريقيــن وســط  بيــن  قويــة 
لفريقهــم،  المحرقــي  النجــوم  جمهــور 
حيــث ضاعــت أكثــر مــن فرصــة أهمها 
طريــق  عــن  للنجــوم  محققــة  فرصــة 
الاعب علــي عبدالنبي وأخــرى لفريق 
الديــر أهدرهــا الاعب علي حســن في 

الدقيقة التاسعة. 
جميــل  هــدف  عــن  الشــوط  وأثمــر 
التقــدم  الديــر  أمجــاد  فيــه  اســتطاع 
كانــت  إذ   ،18 الدقيقــة  فــي  بالســبق 
بدايــة الهجمــة مــع الاعب علــي جعفر 
الــذي لــم يتمكــن مــن التهديــف بعد أن 

لتســديدته،  النجــوم  حــارس  تصــدى 
وبعــد المتابعــة أحــرز الهــدف الاعــب 

علي حسن. 
فريــق  اندفــع  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
النجــوم مــع انطــاق صافــرة الشــوط 
ليضغــط علــى مدافعــي أمجــاد الديــر؛ 
بغية إحــراز التعادل مبكرا، واســتطاع 
تحقيــق التعــادل بعــد ارتبــاك مدافعي 
يوســف  جــراء خطــأ محمــد  األمجــاد 
في إبعاد رأســية أحمد سهيل ليسكنها 

شباك فريقه.   
وحــاول بعد ذلــك أمجاد الديــر التقدم 
أكثر لتشكيل خطورة أكبر على مرمى 
تســديدة  بعــد  يتقــدم  وكاد  النجــوم، 
علــي  نفذهــا  حــرة  ضربــة  مــن  قويــة 

جعفر، لكن العارض حرمه من تسجيل 
هدفه الثاني. 

وســنحت فرصــة أخــرى لاعــب علــي 
جعفر للتقدم بالنتيجة بعد كرة جميلة 
أبعدهــا  الجــزاء  منطقــة  داخــل  فــي 
ليتابعهــا  األولــى  المــرة  فــي  الحــارس 
أبعدهــا  المدافــع  أن  إال  بتســديدة، 
لتتحــول لضربــة ركنيــة من أمــام خط 

المرمى.  
براعــة  منعــت  المبــاراة،  نهايــة  ومــع 
الحــارس ســيد شــرف أحمــد، الاعــب 
حسن السكران من إهداء فريقه نقاط 
المباراة بعد أن تصدى لتســديدة قوية 
تخلص منها إلى خارج الملعب لتنتهي 
المبــاراة بالتعادل اإليجابي بهدف لكل 

فريق.  
حصــل علــى جائــزة أفضــل العب علي 
جعفــر مــن فريق أمجــاد الديــر مقدمة 
من مركــز األنوار. أدار اللقاءين الحكم 

جعفر الخباز.  

مباريات اليوم

يلعــب مســاء اليــوم الجمعــة الموافــق 
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ضمــن الجولــة الثانيــة فريــق المرحوم 
عبدالعزيــز حاجــي وفريــق مجوهرات 

الهــدب فــي المبــاراة األولــى، فيمــا 
فريــق  الثانيــة  المبــاراة  تجمــع 
قصــر رومــا للمقــاوالت وفريــق 

فرسان المعتوق.

سماهيج والنجوم يتعادالن مع المركز والدير
ــن الـــيـــوم ــ ــوطـ ــ ــة الـ ــولـ ــطـ ــبـ ــة الـــثـــانـــيـــة لـ ــ ــول ــ ــج ــ ــان ضـــمـــن ال ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ مـ
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ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

هنــأ وزير شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن المؤيد، رئيس االتحــاد البحريني أللعاب 
القوى محمد بن جالل بمناسبة ثقة الجمعية العمومية تزكيته رئيسا لالتحاد. 

وقــال وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة “ 
حقــق االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى 
علــى  المتميــزة  اإلنجــازات  مــن  العديــد 
المســتوى العالمــي بفضل االســتراتيجية 
الرائــدة التــي نفذهــا ســمو الشــيخ خالــد 
بــن حمــد آل خليفة النائــب األول لرئيس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
وقــد تمكن ســموه بفضــل اســتراتيجيته 
ومتابعتــه لمنتســبي اللعبة مــن وضع “أم 
األلعاب البحرينية” في مصاف متقدمة”. 
وتابــع أيمــن المؤيــد “ يعتبر بن جال من 
الكــوادر الوطنية البحرينيــة التي تمتلك 
خبــرات عاليــة في مجــال رياضــة العاب 
علــى  إنجــازات  مــن  حققــه  ومــا  القــوى 
المســتوى اإلداري والفنــي يجعلــه قــادرا 
على مواصلة النهج واالستراتيجية التي 
رســمها ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفة أللعاب القــوى البحرينية لتواصل 

مسيرة التقدم وحصد اإلنجازات”. 

أعرب وزير شؤون الشباب والرياضة  «
عن تمنياته الصادقة لرئيس 

االتحاد البحريني العاب القوى 
وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع 

منتسبي العاب القوى بالتوفيق 
والنجاح وتحقيق المزيد من 

اإلنجازات”.

المؤيد يهنئ بن جالل لتزكيته رئيًسا للقوى

أشاد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، بالدور الذي تقوم به وزارة شؤون 
الشــباب والرياضة في دعم الحركتين الرياضية والشــبابية بما يتوافق مع رؤى وأفكار ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 

وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

الشــيخ  نــّوه  فقــد  اإلطــار،  هــذا  وفــي   
بجهــود  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  علــي 
وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن 
المؤيــد، الفًتا إلى أن المؤيد مســتمر في 
تنفيــذ توجهــات القيــادة نحــو االرتقــاء 
بمــا  والشــبابية،  الرياضيــة  بالحركتيــن 
يعــّزز مكانة مملكة البحريــن على جميع 

األصعدة.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأكــد   
البحرينــي لكــرة القــدم أن وزارة شــؤون 
المقــام  فــي  تعمــل  والرياضــة  الشــباب 
الشــباب  مســيرة  خدمــة  علــى  األول 
والرياضييــن عبــر توفيــر كافــة البرامــج 
الكفيلــة باحتضانهــم وتعزيــز إمكاناتهم 

الحركــة  علــى  إيجاًبــا  ينعكــس  بمــا 
الرياضية.

 ولفــت إلــى دور وزارة شــؤون الشــباب 
الطاقــات  اســتثمار  فــي  والرياضــة 
الشــبابية والرياضيــة لتكــون خيــر داعم 
بالمتابعــة  منوهــا  البحريــن،  لمملكــة 
شــؤون  وزيــر  يبديهــا  الــذي  المســتمرة 
الشــباب  لقطاعــي  والرياضــة  الشــباب 

والرياضة.
خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  وأوضــح   
الشــباب  شــؤون  وزيــر  أن  خليفــة  آل 
والرياضــة حريــص دائًمــا علــى متابعــة 
كافــة االحتياجــات المتعلقــة باألطــراف 
بينهــا  ومــن  الــوزارة،  مــع  العاقــة  ذات 

االتحاد البحريني لكرة القدم عبر توفير 
ومتابعــة  الدوريــة  الصيانــة  عمليــات 
شؤون الماعب التي تحتضن منافسات 
كــرة القدم وتهيئتها بالصورة المثلى بما 
ينشــئ بيئــة رياضية ممتــازة، معرًبا عن 
تقديــره لمــا يقدمــه مــن دعــم متواصــل 
يعكس الحس الوطني الرفيع في سبيل 
خدمة الرياضة والشباب بوجه التعيين.
 وأكــد أن المؤيــد بمــا يقدمــه مــن برامج 
مســتمرة  ومتابعــة  مختلفــة  وأنشــطة 
وحثيثــة يعــزز مــن التوجهــات الراميــة 
لخلــق جيــل رياضــي شــباب يكــون خير 
مختلــف  فــي  البحريــن  لمملكــة  ســفير 
المحافل الرياضية على جميع األصعدة.

 وفــي هــذا اإلطــار، فقــد أوضــح الشــيخ 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة أن االتحــاد 
علــى  شــريك  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
مبــادرات  جميــع  إنجــاح  فــي  الــدوام 
وبرامج وأنشــطة وزارة شــؤون الشباب 
فــي تعزيــز دور  بمــا يســهم  والرياضــة، 

الشــبابية  لألنشــطة  بدعمــه  االتحــاد 
القــدم  كــرة  مســتوى  علــى  والرياضيــة 

خصوًصا.
وأكــد أن االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم 
مســتمر  وتنســيق  دائــم  تواصــل  علــى 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  مــع 
لزيــادة تفعيل ســبل التعــاون القائم بين 
الجهتيــن، مشــيًدا فــي هــذا الصــدد بمــا 
يبديــه وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 

أيمــن المؤيــد مــن تعاون كبيــر وتجاوب 
يعكــس الحــرص علــى المصلحــة العامة 
للرياضة البحرينية وتعزيز دورها لتكون 

رائدة بشبابها وكوادرها الرياضيين.
 وأشاد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
شــؤون  لوزيــر  المتعــددة  باإلســهامات 
الشــباب والرياضة، مؤكًدا أن الوزارة لها 
دور كبيــر فــي تذليــل مختلــف العقبــات 

أمام جميع األطراف.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأكــد   
البحريني لكرة القدم في ختام تصريحه 
أن الــدور الذي تضطلع به وزارة شــؤون 
ا، مشــيًدا  الشــباب والرياضــة كبيــر جــدًّ
فــي هذا اإلطار بجهود الوزير وما يبذله 
أفــراد الــوزارة من عمل دؤوب ومســتمر 
لخدمة رياضة وشــباب مملكة البحرين، 
معرًبــا عن تقديره لهذه الجهود الوطنية 

المخلصة.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة يشيد بدور “الشباب والرياضة”

علي بن خليفة

“األثقال” يسعى لتحقيق األهداف وإيجاد حلول جديدة
ــوًدا وعــزيــمــة ــهـ ــر الـــعـــاديـــة تــســتــدعــي جـ ــي ــروف غ ــظـ الـــغـــانـــم: الـ

أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال ســلطان الغانــم أن ممثل جاللــة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة والنائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
والرياضــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالــد بن حمد آل خليفة 
قــد رســما أهــداف ورؤى واضحــة جليــة ومحددة بقيادتهــم الفذة ونظرة ســموهما 
الثاقبــة مــن أجــل تحقيــق وترجمــة تطلعــات حضــرة صحــاب الجاللــة ملــك البــالد 

المفدى حفظه هللا ورعاه والقيادة الرشيدة.

 ووقال إن تحقيق تلك الرؤى ســيتطلب 
عمــل الجميــع لتذليــل العقبــات وتخطــي 
بهــا  الحلــول والعمــل  العراقيــل وإيجــاد 
والقيــادة  اإلدارة  دائــرة  عــن  خروجــا 
هــو  اليــوم  واجبنــا  وأن  االعتياديــة، 
الــرؤى  لتلــك  والســمو  لارتقــاء  التطــور 
واإلصــرار علــى ترجمتهــا لواقــع ملموس 
وهــي  المؤذيــة  الثقافــة  عــن  واالبتعــاد 
والواقعيــة  والســلبية  االتــكال  ثقافــة 
بمفهومها )المحــدود(، فتحقيق األهداف 

هــو الســعي لمــا هــو غيــر موجــود أو لــم 
خــال  التمســناه  مــا  وإن  بعــد،  يوجــد 
حضور القمة الرياضية التي رعاها ســمو 
الشــباب  وزارة  ونظمتهــا  ناصــر  الشــيخ 
والرياضــة مشــكورة هــو ذاك نهــج العمل 
المقصــود إليجــاد حلــول مبتكــره خاقة 
بالخروج مــن دائرة الصندوق المحدودة 
لدعــم القــدرات الشــبابية وإشــراك جميع 
أصحــاب العاقــة في العمل يًدا بيد وهو 
ذات الفكــر النير والقيادة الحقيقية التي 

الحركــة  لتطويــر  الــرؤى  تلــك  تتطلبهــا 
الرياضية والشبابية حد سواء.

رياضييــن  كقــادة  أننــا  الغانــم   وأوضــح 
نجــد أن وزير شــؤون الشــباب والرياضة 
أيمن المؤيد يعمل جاهًدا من أجل تنفيذ 
الــرؤى واألفــكار بحلــول  وترجمــة هــذه 

نحتاجــه  مــا  وهــذا  مثمــرة،  ومبــادرات 
اليوم فواجبنا كقادة وإداريين رياضيين 
أن نعمل ضمن ذلك النمط من الفكر وأن 
نســعى دائًما لتحقيق تلــك األهداف وأن 
نجتهــد بإيجــاد حلــول جديــدة ويتطلب 
ذلــك الصبر والمثابرة والعمل مًعا واألهم 
مــن ذلــك كلــه النــأي عــن تعميــم ســلبية 
كل  واالبتعــاد  الهــدام  والتشــاؤم  الفكــر 
البعد عن تعميم فكر التقاعس واالنهزام.
وأشــار الغانم أن االنتقاد حاجة وهو أمر 
سهل غير أن إيجاد الحلول للعقبات هي 
والعزيمــة  المعنويــة  ورفــع  أكبــر  حاجــة 
والتشــجيع لمــن يســعون جاهدين هو ما 
ا نشــر ثقافة  نحتاجه، ومن الخطورة جدًّ
التذمــر ومن ثم يتســم الشــارع الرياضي 
وثقافته بالسلبية مما سيؤثر بشكل كبير 

سلًبا على تطلعاتنا وتحقيق أهدافنا.

سلطان الغانم
 وزير شؤون الشباب والرياضة

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال
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جانب من المنافسات

المؤيد مستمر 
في تنفيذ 

توجهات القيادة 
باالرتقاء بالحركتين



عودة المبارد
أعلن نادي تشلســي اإلنجليزي لكرة القدم أمس الخميس عن تعاقده مع العب وســطه 
السابق فرانك المبارد لالشراف على الفريق خلفا لإليطالي ماوريتسيو ساري الذي عاد 

الى بالده لتولي مهمة تدريب يوفنتوس.

الرسمي  موقعه  في  اللندني  النادي  وكتب 
فرانك  بــأن  يعلن  أن  تشلسي  نــادي  “يسعد 
الــجــديــد”، مضيفا أن  ــارد هــو مــدربــنــا  المــب
خالل  تاريخنا  فــي  الالعبين  أفضل  “أحــد 
يعود  المبارد  والالمعة،  الطويلة  مسيرته 
عقدا  وقــع  أن  بعد  بــريــدج  ستامفورد  الــى 

لثالثة أعوام”.
ولم يكن التعاقد مع إبن الـ41 عاما مفاجئا، 
تــحــريــره اإلثــنــيــن مــن عقده  إذ سبق ذلــك 
ــــذي يــلــعــب في  كــمــدرب لــدربــي كــونــتــي ال

لعودته  تمهيدا  اإلنجليزية،  األولى  الدرجة 
 13 ألوانه طيلة  الذي دافع عن  النادي  الى 
 13 معه  ــرز  وأحـ و2014   2001 بين  عــامــا 
)2005 و2006  3 مرات  الــدوري  لقبا، بينها 
و2010(، ودوري أبطال أوروبا العام 2012 

و”يوروبا ليغ” 2013.
ــهــداف الــتــاريــخــي لــلــنــادي )211  وأعـــرب ال
هــدفــا( عــن ســعــادتــه بــالــعــودة إلــى الفريق 
ــذي تركه الــعــام 2014 ودافـــع عــن ألــوان  ال
مانشستر سيتي )-2014 2015( ونيويورك 

أن  قبل   )2015-2016( األمــيــركــي  سيتي 
“أنا فخور  2016، قائال  العام  اعتزاله  يعلن 
جدا بالعودة إلى تشلسي كمدرب. الجميع 

ــنــادي والــتــاريــخ الــذي  يــعــرف حبي لــهــذا ال
يجمعنا، ومع ذلك فإن تركيزي الوحيد هو 
على الوظيفة الحالية واالستعداد للموسم 

المقبل”.
“أنا هنا للعمل بجد وتحقيق المزيد  وشدد 
الصبر  بــفــارغ  وأتطلع  للنادي،  النجاح  مــن 

للبدء”.
ــدنـــي مـــاريـــنـــا  ــنـ ــلـ ــادي الـ ــ ــنـ ــ أمـــــا مــــديــــرة الـ
غــرانــوفــســكــايــا، فــقــالــت بــدورهــا “إنـــه لمن 
فرانك  بــعــودة  نرحب  أن  دواعـــي ســرورنــا 
إلى تشلسي كمدرب. يتمتع فرانك بمعرفة 
ــنـــادي، وفــــي الــمــوســم  ــالـ وفــهــم كــبــيــريــن بـ
ــد أكــثــر الــمــدربــيــن  ــه أحـ الــمــاضــي أثــبــت أنـ

الشباب موهبة في اللعبة”.
13 عاما معنا كالعب، حيث  “بعد  وتابعت 
التاريخي،  النادي وهدافنا  أصبح أسطورة 
نعتقد أن هذا هو الوقت المثالي له للعودة 
ونحن سعداء ألنه قام بذلك. سنفعل كل ما 
في وسعنا لضمان حصوله على كل الدعم 

الالزم لتحقيق نجاح كبير”.

فـرحــة جنــونيـــة

وكاالت

بيرو،  مــدن  وميادين  شــوارع  الجنونية،  الفرحة  عّمت 
عقب التأهل التاريخي لنهائي كوبا أميركا، على حساب 

تشيلي.
أرمــاس بحي  بداية من ساحة  ليما،  وفي كافة شــوارع 
ميرافلوريس السياحي، وحتى األحياء الفقيرة بالمدينة 
التي يبلغ عدد سكانها 10 ماليين نسمة، تفجرت أجواء 

الفرحة مع كل هدف سجله الفريق أمام تشيلي.
وتجمهر األشخاص أمام الشاشات الضخمة التي وضعت 
بالشوارع لمتابعة المباراة التي حصلت من خاللها بيرو 

على بطاقة التأهل لنهائي كوبا أميركا.
وبمجرد إطالق الحكم صافرته معلنا انتهاء اللقاء وفوز 
بيرو على تشيلي بثالثية نظيفة، تعالت أصوات األلعاب 
السيارات  وأبـــواق  العاصمة،  سماء  زينت  التي  النارية 
في الشوارع وسط حالة من النشوة باالنتصار. وسادت 
الفرحة كافة أراضي بيرو وليس العاصمة فحسب، حيث 
من  بداية  المواطنين  من  اآلالف  عشرات  المباراة  تابع 

إقليم تومبيس الواقع شمالي البالد وحتى تاكنا.

وكانت عبارة “نعم نستطيع يا بيرو” هي األكثر  «
ترديدا بين الجماهير التي تابعت اللقاء في كل 

بيرو فجرت المفاجئة وأزاحت حامل اللقبأنحاء البالد.

وكاالت

وكاالت وكاالت وكاالت

قدم يوفنتوس عرًضا مبدئًيا لماتياس دي ليخت، قائد أياكس أمستردام، من أجل 
ضمه في فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.

فإن  سبورتس”،  “سكاي  لشبكة  ووفــًقــا 
يــوفــنــتــوس قـــدم عـــرًضـــا بــقــيــمــة 58.3 

مليون جنيه إسترليني.
ــمــقــتــرح حــصــول  ويــتــضــمــن الـــعـــرض ال
إسترليني  مليون   49.3 على  أيــاكــس 

نــــــــــقــــــــــًدا، إضــــــافــــــة 
ماليين   9 إلى 

نفسها،  الشبكة  وبحسب  كمتغيرات. 
رايــوال،  مينو  مع  بالفعل  اليوفي  اتفق 
 5 مــدتــه  عقد  على  ليخت،  دي  وكــيــل 
جنيه  مــلــيــون   10.7 بــراتــب  ســنــوات، 

إسترليني في الموسم.
ــاكـــس في  ــي الــمــقــابــل، يـــرغـــب أيـ وفــ
جنيه  مــلــيــون   67.3 عــلــى  الــحــصــول 
الدولي  مدافعه  بيع  نظير  إسترليني، 
عــرًضــا  بالفعل  تلقى  وقـــد  الــهــولــنــدي، 
ــــك مـــن بـــاريـــس ســان  ــا مـــن ذل ــًب قــري

جيرمان.
يوفنتوس  مــســؤولــو  ويــضــغــط 
دي  بأن  لعلمهم  أياكس،  على 
االنتقال  في  يرغب  ليخت 

إلى البيانكونيري.
لــيــخــت في  وســاهــم دي 
بالثنائية  أيــاكــس  تتويج 
المنقضي،  الموسم  في  المحلية، 
ــفــريــق لنصف  ــول ال إضـــافـــة إلـــى وصــ

نهائي دوري األبطال.

يســتعد الالعب البرازيلي مارســليو، إلى ترك ناديه ريال مدريد اإلســباني، 
هــذا الصيــف، حيث يشــعر أن هذا هو الوقت المناســب، إلنهــاء تجربته مع 

الفريق الملكي.

ووفًقا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، 
فـــإن مــارســيــلــو طــلــب مــن مسئولي 
لــه بالرحيل  ريـــال مــدريــد، الــســمــاح 
الصيفية  االنـــتـــقـــاالت  فــتــرة  ــالل  خـ

زين  المدرب  اعتماد  رغــم  الجارية، 
الدين زيدان، عليه بشكل كبير.

مارسيلو  أن  إلــى  الــتــقــاريــر  وتشير 
بــاريــس  أنــديــة  يمتلك عــروًضــا مــن 
ســـان جــيــرمــان وآرســـنـــال ومــيــالن 
لتوقيع  يسعى  حيث  ويوفنتوس، 
عقد طويل األجل مع ناديه الجديد.

ويجري الالعب البرازيلي، محادثات 
ريال  رئيس  بيريز  فلورنتينو  مع 
الحالية،  الفترة  خــالل  مــدريــد، 
من أجل إنهاء هذا األمر في 

أسرع وقت ممكن.
ــــو  ــل ــ ــي ــارســ ــرض مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتـ
ــادات شـــديـــدة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ النـ
الماضي  الموسم  خالل 
مستواه،  تواضع  بسبب 
ــي الــتــشــكــيــلــة  ــه فـ وفـــقـــد مــكــان
لــصــالــح زمــيــلــه سيرجو  األســاســيــة 

ريجيلون.

ما زال إنتر ميالن مصمًما على بيع مهاجمه األرجنتيني، ماورو إيكاردي، في فترة 
االنتقاالت الصيفية الحالية، رغم عدم تعاقده مع بديل حتى اآلن.

ــو ســـبـــورت”  ــ ــوت ــ ووفــــًقــــا لــصــيــحــفــة “ت
لم  ميالن  إنتر  موقف  فــإن  اإليطالية، 
يمثله  مــا  رغــم  إيـــكـــاردي،  تــجــاه  يتغير 
بسبب  وذلــك  للفريق،  كبيرة  أهمية  من 
مشاكله خارج الملعب، وتأثيرها السلبي 

على النيراتزوري.
وأضــافــت أن 

إنتر ميالن لم تصله أي عروض جدية، 
النجم  مع  التعاقد  أجل  من  اآلن،  حتى 
المشاركة  عن  غــاب  الــذي  األرجنتيني، 
منتخب  مــع   2019 أمــريــكــا  ــا  كــوب فــي 
قد  التقارير  من  العديد  وكانت  بــالده. 
ــتــر قـــد يضطر  ــأن إن ــًرا، بـ ــؤخـ ــادت مـ ــ أفـ
ــذا الــصــيــف،  ــاردي هـ ــكـ لــإبــقــاء عــلــى إيـ
فــي حال  أو  عـــروض،  أي  لــم تصله  مــا 
المستوى،  نفس  على  بــديــل  ضــم  عــدم 
ال  أنــه  أكــدت  اإليطالية  الصحيفة  لكن 

احتمالية الستمراره.
بالعديد  ــاردي  ــكـ إيـ اســـم  وارتـــبـــط 
مـــن األنـــديـــة مــثــل يــوفــنــتــوس 
لم  االهتمام  أن  إال  ونــابــولــي، 
يصل لعروض رسمية حتى 

اآلن.
وخـــاض إيــكــاردي 37 مــبــاراة 
المسابقات  إنتر، في مختلف  بقميص 
المنصرم، حسيث سجل  خالل الموسم 
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فــي زهــاء عاميــن، تحول حكيم زياش من العب خارج حســابات مــدرب المنتخب المغربي 
لكــرة القــدم هيرفيــه رونــار، إلــى مفتــاح يعول عليه الفرنســي لقيــادة أســود األطلس للقب 

كأس األمم اإلفريقية للمرة األولى منذ 1976.

هـــي بــاخــتــصــار قــصــة صــــراع بــيــن جبلين 
والعشرين،  الــســادســة  فــي  شــاب  وجيلين: 
األخضر،  المستطيل  على  البقاء  في  يرغب 
ومداعبة  التمرير  في  موهوب  وسط  العب 
ــدم محنكة،  ــى قـ ــذاب الـ ــجـ ــرة دائــمــة االنـ كـ
مراِوغة... وعلى المقلب اآلخر مخضرم )50 
عاما( ذو تقاسيم حادة وتعابير صارمة رغم 
بين  وجــهــه  على  ترتسم  عريضة  ابتسامة 

حين وآخر.
الشمس  القدم تحت  كرة  رونــار في  تمّرس 
لكلود  نجيبا  تلميذا  الــحــارقــة،  اإلفــريــقــيــة 
أول  ليصبح  عليه  يتفوق  أن  قبل  ــوروا،  ــ ل
منتخبين:  مع  الــقــاري  باللقب  يتوج  مــدرب 
العاج  وساحل   ،2012 في  المفاجأة  زامبيا 

المتقدة العام 2015.
القدم  كــرة  أســس  زيــاش  تلقن  المقابل،  في 
تحت األجواء الهولندية، متدرجا في الفئات 
العمرية لنادي هيرينفين ولعب لموسمين مع 
صيف  المطاف  بــه  ينتهي  أن  قبل  تونتي، 
2016 مع االسم العلم في كرة القدم:  العام 

أياكس أمستردام.
األحمر  اللون  اختار زياش  النضج،  في سن 
الهولندي  البرتقالي  عــن  متخليا  المغربي، 
21 عــامــا. في  ــــذي حــمــلــه حــتــى مــا دون  ال
ــراره مــرور  ــ ــم يــمــر ق لــلــنــجــوم، ل بـــالد والّدة 
أبرزها من  الكرام، وجعله عرضة النتقادات 
به  أشاد  الذي  باستن  فان  ماركو  األسطورة 
“العبا كبيرا )...( لكن كيف يمكن له أن يكون 

بدال  المغرب”  منتخب  اختيار  حد  الى  غبيا 
الدولية  مباراته  زيــاش  خــاض  هولندا.  من 
قبل   ،2015 أكتوبر  في  المغرب  مع  األولــى 
فــي فبراير  مــدربــا  أشــهــر مــن تعيين رونـــار 

.2016
نــشــأ تــوتــر ســريــعــا بــيــن الــمــدرب والــالعــب. 
ــان يــرغــب،  ــا كــ ــاش بـــقـــدر مـ ــ ــارك زيـ لـــم يـــشـ
ثم  بداية،  العالقة سوءا: استبعد  وتدرجت 
استدعائه  لــدى  بالمنتخب  االلتحاق  رفــض 
استبعاد  من  أشهر  بعد   ،2017 منتصف  في 
ذاتــه  الــعــام  مطلع  إفريقيا  أمــم  كــأس  شمل 
في الغابون. وجه رونار انتقادات الذعة الى 
زياش، وكان يضيق ذرعا بأسئلة الصحافيين 
لالعب  المغربي  الجمهور  وبتحيات  عــنــه، 

خالل مباريات غيابه.
في أبريل الماضي، خرج المدرب عن صمته 
عودة  الــى  وصــوال  المتوترة،  العالقة  بشأن 
بعد   2017 أواخــر  التشكيلة في  الى  زيــاش 
جــلــســة صــلــح بــتــدخــل مــن رئــيــس االتــحــاد 

فوزي لقجع.
مــن مسؤولي  وبــدفــع  عـــام،  مـــرور نحو  بعد 
االتحاد المغربي “ذهبنا الى أمستردام )للقاء 
الالعب( وبعد ثالثة دقائق من بدء الحديث 
كان قد تم حل كل شيء. هو كان راغبا في 
العودة الى التشكيلة نظرا الرتباطه الوثيق 
بالمنتخب الوطني، وأنا كنت في حاجة إليه 
هذا  “عن  بأخطائي”، ومسؤوليته  واعترفت 

الخطأ بنسبة 99 بالمئة”.
باختصار “هذه هي بداياتي مع حكيم. الموضوع تم حّله، وأكثر”. قال المدرب إن  «

زياش “بلغ مستوى مذهال هذا الموسم، وخالل التحضيرات هو على الطريق 
نفسه، وهذا جيد جدا بالنسبة إلينا. نحتاج الى العب مفتاح مثل )المصري( 
محمد صالح” الذي ساهم بقيادة ليفربول اإلنكليزي الى لقب دوري األبطال 

األوروبي في الموسم الماضي.

وكاالت

مفتــاح أســود األطلـــس

حكيم زياش

وكاالت

تلقــى اإلســباني روبرتــو مارتينيــز، مــدرب منتخــب بلجيكا، اتصــاالت من 
أحد أندية الدوري اإلنجليزي الممتاز، لقيادته في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، 
في  يرغب  يونايتد  نيوكاسل  فــإن 
التعاقد مع مارتينيز لقيادة الفريق، 

خلفا لرافائيل بينيتيز.
رغم  نيوكاسل،  مفاوضات  وتأتي 
الماضي،  الشهر  مارتينيز  تأكيدات 
بلجيكا  منتخب  مــع  سيبقى  ــه  أنـ

حتى نهائيات يورو 2020.
أبــًدا  اإلسباني  الــمــدرب  يخف  ولــم 
العمل في  إلــى  الــعــودة  فــي  رغبته 
الـــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي، حــيــث قــاد 
مــن قبل أنــديــة ســوانــزي وويــجــان 

وإيفرتون.
من  البلجيكي  االتـــحـــاد  ويــخــشــى 
لمارتينيز  كنيوكاسل  ناٍد  إغــراءات 
بالعودة إلى البريميرليج، خصوصا 
ــًدا مع  ــ ــه يــســيــر بــشــكــل جــيــد جـ ــ أن

ــحــمــر” فـــي الــفــتــرة  “الــشــيــاطــيــن ال
األخيرة.

بلجيكا  منتخب  مــارتــيــنــيــز  ــاد  وقــ
كأس  فــي  الثالث  المركز  لتحقيق 
ويستمر  بــروســيــا،  ــر  األخــي الــعــالــم 
عقده هناك حتى نهاية كأس األمم 

األوروبية 2020.
ــي رئـــيـــس  ــ ــل ــك أشــ ــ ــاي ــلـــع مــ ــتـــطـ ويـ
نيوكاسل للتعاقد مع مدرب يحمل 
في  التدريب  له  وسبق  كبير،  اسم 
البريميرليج من أجل خالفة بينيتز.

بتدريب  آخر  إسباني  اسم  وارتبط 
نــيــوكــاســل فــي الــمــوســم الــجــديــد، 
وهـــو مــايــكــل أرتــيــتــا مــســاعــد بيب 
سيتي،  مانشستر  فــي  جــوارديــوال 
مــن تجربته  مــخــاوف  هــنــاك  أن  إال 

األولى كمدير فني.

مارتينيز مطلوب في إنجلترا

فرانك المبارد
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إعداد: طارق البحار

كشــفت   دراســة جديــدة   نشــرتها   مجلــة “ســيل ريبورتس” العلميــة، واجر  ا  ها مجموعة مــن العلماء في “معهد ســالك للدراســات البيولوجية” فــي كاليفورنيا بالواليات 
المتحدة األميركية، أن التعرض المطول لالضواء االصطناعية حتى وقت متأخر من الليل قد يحفز خاليا محددة في العين لتقوم بإعادة تهيئة الساعة الداخلية 

للجسم، ما يؤدي لحدوث اضطرابات النوم وظهور مجموعة من المشاكل   الصحية. 

العين،  اعمق طبقات شبكية       وتحتوي 
الخاليا  مــن  صغيرة  فرعية  مجموعة 
الحساسة للضوء  ،    والتي تقوم بمعالجة 
وإرســـال  المحيط  الــضــوء  مــســتــويــات 
للجسم.  الــحــيــويــة  لــآلــيــات  ــارات  ــ اإلشـ
  وتعرض هذه الخاليا للضوء المتواصل   
الميالنوبسين  بروتين  تولد    إلى  يــؤدي 
ــهــا بــشــكــل مــســتــمــر،   فــتــرســل    فـــي داخــل
ــول مـــســـتـــويـــات الـــضـــوء  ــ إشــــــــارات حـ
مـــبـــاشـــرة   لتنظيم  لـــلـــدمـــاغ  ــمــحــيــط  ال
وظائف الوعي والنوم واليقظة. ويلعب 
مزامنة  في  حيويا  دورا  الميالنوبسين 
عشر  بــعــد  للجسم  الــداخــلــيــة  الــســاعــة 
دقائق من التعرض لإلضاءة،    كما يقوم 
المسؤول  الميالتونين  هرمون    بتثبيط 
الضوء  تأثير  الــنــوم     تحت  تنظيم  عــن 

الساطع. 
ســالــك”،  “مــعــهــد  فــي  للباحثين  ووفــقــًا 
الميالنوبسين  خاليا  استجابة  تستمر 
باستمرار االضاءة، األمر الذي يعد مهما 
جدا نظرًا ألن ايقاع الساعة البيولوجية 
  وهي العملية البيولوجية المسؤولة عن 
دوارت النوم واليقظة الطبيعية لجسم 
يستجيب  بــحــيــث  مــصــمــم  ــــســــان،     اإلن

لإلضاءة المطولة فحسب. 

 مساوئ الحياة الرقمية 

العصر،  هــذا  فــي  الحياة  لطبيعة  نظرا 
أمــام  الــنــاس يمضون وقتا أطــول  بــات 
ــواء شـــاشـــات الــهــواتــف  الـــشـــاشـــات، ســ
أجهزة  أو  اللوحية  األجــهــزة  أو  الذكية 
ــاز. وبـــحـــســـب جـــولـــي مـــالـــون،  ــفـ ــلـ ــتـ الـ
النوم  لــشــؤون  المعتمدة  االســتــشــاريــة 
ــرتــشــر تو  ــــدى “ن ــتــوجــيــه األســـــري ل وال
سليب” فــي دولـــة االمــــارات، فــإن هذا 
يـــؤدي في  الرقمية  الــحــيــاة  الــنــوع مــن 

  الغالب لحدوث اضطرابات في النوم.  
ــد   يــنــتــج   انـــعـــدام    وتــضــيــف جـــولـــي: “قــ

الــنــوم أو االســتــغــراق فيه  الــقــدرة على 
غير  ــادات    عـ أو  حالية    ظـــروف    نتيحة 
صحية   للنوم   على المدى الطويل. وفي 
إلى  النوم  من  الحرمان  يــؤدي  النهاية، 
القدرة  الغضب وعدم  اإلرهــاق وسرعة 
يؤدي  قد  كما  اليوم،  العمل خالل  على 
اإلصابة   بمشاكل    إلى  الوقت،  مرور  مع 
وارتــفــاع  السمنة  مثل  عــديــدة  صحية 
ــقــلــب وداء  ال الـــــدم وامـــــــراض  ضــغــط 

السكري”. 
بقاء  اإللكترونية   في  االجهزة    وتسهم   
مستخدميها متصلين   على مدار الساعة 
الــبــريــد  لتفقد  ــواء  ســ جــولــي،  بــحــســب 

أو  الفيديو  ألعاب  لعب  أو  اإللكتروني 
أو  االجتماعي  التواصل  مواقع    متابعة   

مشاهدة التلفاز. 
ونتيجة لذلك،   يعاني المستخدمون   من 
والحصول  للنوم  الخلود  فــي    مشاكل   
على نوم جيد، حيث يعاني الدماغ من 
التحفيز المفرط، وهي الحالة المعاكسة 
النوم.  قبل  يحدث  أن  يجب  لما  تمامًا 
إلى  للتوتر    الــدمــاغ  تعرض  يــؤدي    و  قــد 
دخول   الجسم في حالة من   الصراع بين 
هرمون  إفــراز  وبالتالي    واليقظة  النوم 
مناسبة  غير  حالة  يسبب  الــذي  التوتر 

للنوم على اإلطالق. 
أن إطفاء األجهزة        وتؤكد جولي على 
االلكترونية، السيما في غرف النوم، هي 
قسط    على  للحصول  المثلى  الطريقة 
ٍ  وعميق من النوم.    وتابعت جولي  سليم 
قائلة: “  ننصح بالحرص   على االسترخاء 
قــبــل مــوعــد الـــنـــوم، وتــخــصــيــص وقــت 
 15 لمدة  اإللكترونية  األجهزة  خال من 
كما  للنوم.  التوجه  قبل  دقيقة   30 إلى 
قبل  الــنــوم  ،     بموعد  التذكير  ضبط  أن 
الحفاظ  30 دقــيــقــة   مــنــه،   يــســاهــم فــي 
للنوم ويذكر بوجوب  على موعد ثابت 

اطفاء   األجهزة المحمولة  ”. 

تخصيــص وقت خــال منها لمــدة 15 إلى 30 دقيقــة يوميا

 التسمر أمام الشاشات وراء اضطراب دورة النوم

وجدت الدراسة التي أجرتها جامعة واشنطن أن الرجال الذين يتناولون 
حصتيــن أو أكثــر مــن اللبــن الزبــادي أســبوعًيا لديهــم فرصــة أقــل بكثيــر 
لإلصابــة بــأورام فــي األمعــاء والتــي قــد تصبــح ســرطانية فــي النهايــة، 

بحسب صحيفة “االندبندنت” البريطانية.

وقالت الصحيفة أنه بعد تتبع أكثر 
مــن 32 ألــف رجــل لــمــدة 25 عــاًمــا، 
تناولوا  الــذيــن  أن  الــبــاحــثــون  وجــد 
اللبن  مــن  حصتين  عــن  يــقــل  ال  مــا 
احتمالية  كانت  أسبوعًيا  ــزبــادي  ال
أقل  “حميد”  ورم غدي  نمو  حدوث 

بنسبة 19 في المئة.
ــاص الـــذيـــن  ــ ــخـ ــ ــا كـــــان األشـ ــضــ ــ وأي
الزبادي  اللبن  يتناولون وجبات من 
عرضة  أقـــل  كــانــوا  منتظم  بــشــكــل 
ــأورام مــن الــنــوع األكثر  ــ لــإلصــابــة ب

خطورة. بنسبة 26 في المئة.

اشربوا اللبن لمحاربة السرطان

أســباب العــرق الشــديد وطــرق عالجــه مــن 
العــرق  ألن  وذلــك  عليهــا،  التعــرف  المهــم 
الشديد يعتبر عرض صحي لبعض األمراض 
بعيدا عن الطقس وحرارته، لذلك من المهم 
استشــارة طبيب مختــص في حال اإلصابة 
المفاجئــة بالتعــرق الشــديد. هنالــك عدد من 
األمراض التي تسبب التعرق الشديد ذكرها 

موقع ويب طب زهي:

اضطراب الهرمونات السكري من األمراض التي تسبب ذلك

أسبـــاب العـــرق الشديــد

أكــدت دراســة جديــدة أن تنــاول حصتيــن مــن الفطر فــي األســبوع يقلل خطر 
ضعف الذاكرة والتدهور المعرفي متوسط الشدة إلى النصف.

ــن مــقــدمــات  ــذا الـــتـــدهـــور مـ ويــعــتــبــر هــ
الخرف والزهايمر، وتوجد أدلة على أن 
مضادات األكسدة التي توجد في بعض 
هذه  من  الدماغ  خاليا  تحمي  األطعمة 
المشكلة عند التقدم في الُعمر. وأجريت 
أبــحــاث الــدراســة الــجــديــدة فــي جامعة 
أوف  “جورنال  في  وُنشرت  سنغافورة، 

ألزهايمر”، ووجدت أن توليفة المغذيات 
عليها  يحتوي  التي  األكسدة  ومضادات 
ــا الــعــصــبــيــة في  ــخــالي الــفــطــر تــحــمــي ال
وضعف  المعرفي  التدهور  مــن  الــدمــاغ 
أن  النتائج  وأظهرت  المتوسط.  الذاكرة 
كيميائية  عناصر  على  يحتوي  الفطر 

طبيعية مهمة.

فوائــد صحيــة غير متوقعة لتناول البصــل، ورغم ذلك يغفل الكثيرون إضافته 
إلى أطباق الطعام، إليك أبرز فوائده .

البصـل . 1 القلـب:  صحـة  تحسـين 
غنـي بمركبـات الفالفونويد، والتي 
تجعلـه يحـارب االلتهـاب ويخفـض 
مسـتويات الكوليسترول والدهون 

الثالثيـة.

 انخفـاض مسـتويات السـكر: لغنـاه . 2
بمركبـات الكبريت.

البصـل . 3 يحتـوي  الهضـم:  تسـهيل 
القابلـة  األليـاف  مـن  نـوع  علـى 
علـى  تحافـظ  والتـي  للذوبـان 
البكتيريـا  مـن  جيـدة  مسـتويات 
الهضـم. تسـهل  والتـي  الصحيـة 

شـيوعًا . 4 األكثـر  السـرطان:  منـع 
تدميـر  فـي  وفعاليـة 
الثـدي  سـرطان  خاليـا 
يحتـوي  وهـو  والقولـون. 
مـن  عاليـة  مسـتويات  علـى 
واألنثوسـيانين،  الكيرسـيتين 
وهمـا المركبـان اللـذان يسـتفزان 
لقتـل  السـرطانية  الخاليـا 

. نفسـها

أكدت دراسة أن القيام برياضة المشي ما ال يقل عن ساعة واحدة في األسبوع 
قد يقلل من خطر الخرف ويحسن اللياقة العقلية.

بوسطن  جــامــعــة  مــن  بــاحــثــون  درس 
ــت قائمة،  ــة قــلــب ال زالـ بــيــانــات دراســ
الذين مارسوا  أّن األشخاص  ووجــدوا 
يتمتعون  أكــثــر  الــريــاضــيــة  الــتــمــاريــن 
بحجم مّخ أكبر. وأّن ممارسة الرياضة 
ــدة ســاعــتــيــن ونــصــف الــســاعــة في  مــ
األسبوع، حتى لو كانت رياضة خفيفة 

مفيدة  تــكــون  أن  يمكن  المشي،  مثل 
في  إضافية  ساعة  كــل  تمحو  بحيث 

المتوسط سنًة من عمر عقِلك.
المنتظمة  التمرينات  إّن  العلماء  يقول 
العقلية وكذلك  لياقتك  تعزز  أن  يمكن 
ــة  ــبــدنــيــة، وتــقــلــل مـــن خــطــر اإلصــاب ال

بالخرف.

الفطر يقلل مخاطر ضعف الذاكرة

فوائد البصل الصحية

المشي يقلل من خطر الخرف
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والطب  التغذية  لفريق بحثي من قسم  تابعون  باحثون  توصل 
الوقائي في كلية طب األطفال جامعة شرق أنجليا البريطانية، 
إلى أن تناول 150 جراما من عصير العنب البري يوميا يساعد 
في التقليل من خطر االصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

بنسبة تصل إلى %15 حسبما جاء على موقع “ويب.طب”.
السريريرة،  للتغذية  االميركية  المجلة  نشرتها  التي  والــدراســة 
 138 العنب االزرق على حياة  تأثير  تحدثت بشكل مسهب عن 
شخصا شاركوا في الدراسة، تراوحت اعمارهم بين 75-50 عاما 

ويعانون من زيادة الوزن.
وقد قام بعضهم بتناول 150 جرام من العنب االزرق فيما تناول 
فتناولت عصيرا  الثالثة  المجموعة  اما  75 جراما فقط،  اخرون 
والنكهات  ــوان  ــ األل مــن  مصنوعا  بنفسجي  بــلــون  بــديــال  وهميا 

االصطناعية قدم اليهم على انه عصير العنب االزرق.
الطبية  نورويتش  كلية  مــن  كورتيس  بيتر  الدكتور  وبحسب 
الدراسة:  في  الرئيسي  والباحث  أنجليا  شــرق  لجامعة  التابعة 
أدى  يوميا،  األزرق  العنب  مــن  جــرامــا   150 تــنــاول  أن  “وجــدنــا 
الــدمــويــة وصالبة  إلــى تحسينات دائــمــة فــي وظــائــف االوعــيــة 
بأمراض  لتقليل خطر االصابة  كافيا  الفرق  ما يجعل  الشرايين، 
القلب واالوعية الدموية بنسبة تتراوح بين %15-12.” وأضاف 
“بشكل  للجامعة:  اإللكتروني  الموقع  نشره  تقرير  في  كورتيس 

كوب(  )نصف  جراما   75 تناول  من  فائدة  نجد  لم  متوقع،  غير 
ما  للخطر،  المعرضة  المجموعة  فــي  األزرق  العنب  مــن  يوميا 
للحصول  الفاكهة  أعلى يوميا من هذه  الحاجة الستهالك  يعني 
على الفوائد الصحية على القلب لدى السكان الذين يعانون من 

السمنة المفرطة المعرضين للخطر”.
القلب  مرضى  الصحيون  والخبراء  القلب  اطباء  ويوصي  هذا 
او االشخاص المعرضون لالصابة بامراض القلب والذين لديهم 
على  التركيز  بــضــرورة  االمـــراض،  من  النوع  لهذا  عائلي  تاريخ 

بعض اصناف الطعام.

تحســينات في وظائف األوعية الدموية وصالبة الشرايين

العنب األزرق لمرضى القلب

انخفاض نسبة السكر في الدم، ولذلك فإن األشخاص المصابين بنقص السكر في الدم تزداد 
لديهم فرص ظهور العرق أكثر من غيرهم.

من أسباب العرق الزائد هو وجود مشكلة في الغدة الدرقية، حيث أن تغير مستوى هرمونات 
الغدة الدرقية يعيق القدرة على تنظيم درجة حرارة الجسم.

في حالة وجود اضطراب في الغدة الكظرية، يمكن أن يؤدي إلى عدم توازن الهرمونات في 
الجسم، مما يؤدي إلى إفراز العرق، ولهذا فإن المرأة في سن اليأس وانقطاع الطمث تكون أكثر 
تعرضًا للتعرق. يشير فرط التعرق إلى وجود خلل في الغدة الليمفاوية، وبالتالي يقوم الجسم 
بتبريد نفسه بصورة أكبر، مما ينتج عنه خروج العرق. عندما تكون نسبة األمالح في الجسم 
أكثر مما يتحمله، فإن هذا يضر بوظائف الجسم، فإن الغدة العرقية تنشط لتخلص الجسم 
من هذه األمالح الزائدة، ويحدث فرط التعرق. اإلصابة بمشكلة في القلب، فيمكن أن يزداد 
تعرق الجسم، حيث أن القلب يحتاج إلى استخدام المزيد من الطاقة ليضخ الدم في 
المستقلة وهو  األعصاب  اعتالل  بمرض  اإلصابة  القلب.  نبضات  اضطرابات  حالة 
اضطراب عصبي يؤثر على وظائف الجسم و يؤدي إلى اضطرابات في التعرق 

سواء زيادته أو نقصه، وبالتالي يؤثر على تنظيم درجة حرارة الجسم.
طرق عالج العرق الشديد:

عالج المرض المسبب و السيطرة عليه.
الهرمونات. استخدام  استخدام عالجات هرمونية إلعادة توازن 

مستحضرات طبية لتخفيف العرق.
حقن البوتكس من عالجات التعرق.

يمكن الخضوع للجراحة لعالج فرط العرق.
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الغضب والعصبية لن تفيد، خذ األمور بهدوء 
أكثر.

عليك ان تسافر لعقد اجتماعات مهمة قد تغير 
مستقبل الشركة.

خفف قدر اإلمكان من ساعات العمل اإلضافية.

إذا كنت تتعثر كثيرًا في خطوات فاخضع 
الختبار ترقق العظام. 

هذا اليوم قد يهّدد بتراجع أو بنزاع وصدام 
بسبب منافسة أو غيرة.

حاول أن تكون صاحب أخالق عالية مع الزمالء، 
وال تنفذ أعمااًل غير مضمونة النتائج.

تسيطر على انفعاالتك وتبدو واثقًا بنفسك.

خفف من المأكوالت الغنية باللحوم واستعض 
عنها بالخضراوات.

إذا كنت تواجه مشكالت في العمل، فإّن ذلك 
يفرض عليك مزيدًا من الحذر.

حاول أن تسيطر على عصبيتك الزائدة، 
فالمبالغة تؤدي إلى عواقب.

بداية مشجعة تساعدك على تحقيق استقرار 
مهني، وال سيما بعد الركود. 

أنت في بحث دائم عن االستقرار، وهذا يحتاج 
إلى خطوات حاسمة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

5 يوليو

1943
بداية معركة كورسك بين 

قوات ألمانيا النازية 
والجيش األحمر 

السوفيتي، 
وتعد هذه 

المعركة أكبر 
معركة دبابات في التاريخ 
أثناء الحرب العالمية الثانية. 

ينتظر جمهور فيلم الكنز 
ممن استمتعوا بالجزء 

األول منه عرض الجزء 
الثاني “الحب والمصير”، 

والذي يشهد خروج 
الفنان محمد سعد من 

عباءة اللمبي التي ظل 
حبيسا لها لسنوات.

tariq.albahar
@albiladpress.com

فخورة الختيارها ضمن مسلســل “ال موســيقى في األحمدي”

في الشرقاوي في تجربة إعالمية بالكويت

انطلقــت مؤخــرا أولــى حلقــات البرنامج اإلذاعي “ليلة شــعر”، الذي تقدمه الفنانــة واإلعالمية البحرينية في 
الشــرقاوي والمذيع ممدوح المحســن، عبر إذاعة دولة الكويت، وأثير محطة البرنامج العام. ويعد البرنامج 
اإلذاعي أحد أهم مالمح التطوير في الدورة البرامجية الجديدة التي انطلقت أمس مع بداية شهر يوليو، 

بالتزامن مع عدد كبير من البرامج واألصوات اإلذاعية الجديدة.

من جانبها، عبرت الفنانة في الشــرقاوي عن ســعادتها 
بخــوض تلــك التجربــة التــي أحبتها واســتمتعت جدا 
اإلعــام  احترفــت  حيــث  بالكويــت،  مــرة  ألول  بهــا، 
بالبحريــن ودبــي وقطــر، ولكنها ألول مرة تشــارك في 
الدراميــة  رغــم مشــاركاتها  بالكويــت،  عمــل إعامــي 
المتعددة، وكان آخرها في رمضان من خال مسلسل 
عــرض  تترقــب  كمــا  األحمــدي”،  فــي  موســيقى  “ال 
مسلســلها الجديــد “أمــي دالل والعيــال” للفنانة هيفاء 
ســلطان  وإخــراج  الحربــي  إبراهيــم  والفنــان  عــادل 

خسروه.
ويــذاع البرنامــج يوميــا مــن األحــد إلــى األربعــاء، من 
الســاعة العاشــرة حتــى الحاديــة عشــرة مســاء، علــى 
الهواء مباشــرة، ويتضمن فقرة بعنوان “ينابيع الشعر” 
النســائي  الشــعر  وتجــارب  النســائية  المواهــب  تبــرز 
المؤثــر في حركــة اإلبداع والتطويــر الفني في مجال 
التميــز  شــديدة  الفقــرة  هــذه  وســتكون  القصيــدة، 
وســتقدمها اإلعامية عبير الشــامي في تعاون جميل 
مــع اإلعامييــن األساســيين فــي الشــرقاوي وممدوح 

المحسن.
كل  وإعــداد  العميــرة،  مشــعل  إخــراج  مــن  البرنامــج 

مــن خالــد المحســن وفايــز الزعــل، ويفســح مســاحة 
للحــوار وقراءة قصائد الشــعر الجديدة والتراثية، مع 
مشاركة متألقة للشعراء والموهوبين من خال ضيف 

للحلقات يوميا.
عــن  الشــرقاوي  فــي  البحرينيــة  الفنانــة  وأعربــت 
ســعادتها باألصــداء الطيبــة التي يحققهــا دورها الذي 
تقدمه حاليا في مسلســل “ال موســيقى في األحمدي” 
وأضافت قائلة: أجسد شخصية امرأة تدعى وضحة، 
دور به كثير من التحوالت والتغيرات التي ستشهدها 

الحلقات المقبلة من المسلسل.
التــي  األدوار  أجمــل  مــن  وضحــة  دور  وأضافــت: 
قدمتهــا علــى الشاشــة ألنهــا شــخصية لديهــا معانــاة 
كبيــرة، وبالرغــم من هذه المعانــاة إال أنها تحمل جانبا 
رومانســيا غيــر مســتهلك يتمثــل فــي حــب الزوجــة 
لزوجهــا وشــوقها لــه وإحساســها بــه موجــود بداخلها، 

وسيتضح أكثر في الحلقات المقبلة.
وأشــارت قائلــة: الجميــل فــي مسلســل “ال موســيقى 
فــي األحمــدي” غير روعة النص وروعــة مخرج العمل 
محمــد دحــام الشــمري وروعــة فريــق العمــل بالكامــل 
وأجــواء العمــل معهــم جميعــا كانــت جميلــة ومريحة 
والجميع كانوا يعملون بحب وبجدية شــديدة تقديرا 

من الجميع ألهمية العمل الذي يعملون به.
“ال  مسلســل  فــي  للمشــاركة  اختيارهــا  كيفيــة  وعــن 
موســيقى في األحمدي” قالت: كاتبة العمل األســتاذة 
والتقيــت  ذلــك  علــى  أشــكرها  التــي  الشــمري  منــى 
بالمخــرج الكبيــر محمــد دحــام الشــمري الــذي تعلمــت 
منه الكثير فهو مدرســة خاصة في اإلخراج الدرامي، 
واجتمعنــا وتحدثنــا عــن العمــل قبل أن أســتلم النص، 
كتابتــه  طريقــة  أحببــت  النــص  اســتلمت  أن  وبعــد 
االحترافية السلســة واللغة الجميلة الثرية في الحوار 
وثقافــة الكاتبــة كانــت واضحــة فــي كل مشــهد مــن 
مشــاهد العمــل دون أي حشــو أو إقحــام جمــل مــا لهــا 

داٍع في النص.
وأضافــت: بعــد قراءتــي للنــص حرصت علــى أن أقرأ 
الرواية األصلية فوجدتها رواية عالمية بمعنى الكلمة 
والبــد أن تتــم ترجمتهــا بأكثــر مــن لغــة ألنهــا تتنــاول 
مرحلــة مهمــة وجميلــة انتقاليــة فــي تاريــخ الكويــت 
باإلضافــة الــى أنهــا تظهــر إنســانية وطموحــا ووعيــا 

بمجتمعاتنا الخليجية.
لــك إن عملــي فــي المسلســل تجربــة  وأخيــرا أقــول 

جميلــة وغنيــة وأنــا اشــتغلتها “بهــوس” والزلــت أتابع 
العمــل علــى الشاشــة وكأنــي لــم أعمــل فيــه وكأني لم 
أقــرأ النــص والرواية مــن قبل، فأنا مســتمتعة بمتابعة 
العمــل وأتمنــى للجمهور مزيدا من االســتمتاع وأقول 
إن “وضحــة” الزال لديهــا الكثيــر في “ال موســيقى في 

األحمدي”.
وعــن جديدهــا فــي الفتــرة المقبلــة قالــت الشــرقاوي: 
عنــدي مســرحية جديــدة بعنــوان “رايحيــن ملــح” من 
العويناتــي  حســين  وإخــراج  يوســف  هشــام  تأليــف 
ويشــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن نجــوم البحريــن مثــل 
الســاري  وجعفــر  جــداوي  ومنصــور  ســبت  شــيماء 
وحسين العويناتي ومن الكويت النجم عبدهللا بهمن.

بــدأ المخــرج ميــل جيبســون العمــل على تصويــر الجزء الثانــي من فيلم 
 The والــذي مــن المقــرر أن يحمــل اســم The Passion of the Christ
Passion of the Christ: Resurrection، ومــن المزمــع أن يتــم طرحه 

في دور العرض السينمائية في 2020.

والفيلم مــن كتابة األميركي راندال 
واالس، ويشــارك فيه جيم كافيزل، 
بتجســيد  قــام  وأن  ســبق  والــذي 
شــخصية الســيد المســيح في فيلم 
مايــا  والرومانيــة  المســيح”،  “آالم 

مورجنستيرن. 

جدير بالذكر أن فيلم “آالم المسيح” 
حينمــا عــرض في العــام 2004، أثار 
جــدال كبيــرا، وحقــق أرباحــا عاليــة، 
مليــون   25 أنفــق  الــذي  فالفيلــم 
دوالر، حقــق 300 مليون دوالر على 

المستوى المحلي.

جزء ثان من اآلالم المسيح
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1950
بداية أول المواجهات بين القوات الكورية الشمالية والقوات األميركية في الحرب الكورية.

1954
بي بي سي البريطانية تبث أول نشراتها اإلخبارية التلفزيونية.

 
1962

استقال الجزائر عن فرنسا بعد احتال دام 132 سنة.

1970
تحطم طائرة كندية بالقرب من “مطار تورونتو الدولي”.

1971
إصدار قانون بالواليات المتحدة يقر بموجبه تخفيض حق التصويت من 21 سنة إلى 18 سنة.

22

تســتعد يــارا إلحياء حفــل غنائي يــوم الخميس 15 أغســطس 
المقبــل، ضمن فعاليات مهرجان “أهمج الســياحي” بلبنان، 
ومــن المقرر أن تقدم خالله عددا مــن أغاني ألبومها الجديد، 

إضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.
وكانت يارا طرحت نوفمبر الماضي أغنيتها الجديدة “مليت”، 

وحققــت نجاحا كبيــرا، وتعاونت فيها مــع عبدالحفيظ دوزي 
والدي جي يوســف، وهي من كلمــات عبدالقــادر دوزي ومحمود 

برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي.

أكدت الفنانة إسعاد يونس أنها تكره التمثيل في الحياة، لذلك 
حاولت أن يخرج برنامجها “صاحبة السعادة” حقيقيا ومن 
قلب المجتمــع والناس، وهــو نتيجة إقامتهــا ببريطانيا 
ومتابعتهــا الدائمــة لبرامج “توك شــو”، ما ســاعدها على 

إفراز تلك الفكرة.
وصرحت إســعاد يونس، في لقــاء تلفزيوني إلحدى القنوات 

الفضائية، أنها عادت بعد غياب عن المجال الفني عبر برنامجها 
صاحبة السعادة، والذي أعدت له قبل 5 سنوات من انطالقه.

تلقــى الثالثي أحمد فهمي وهشــام ماجد وشــيكو عرضًا من 
شركة “سينرجي فيلمز” لتقديم جزء ثان من فيلم “الحرب 
العالمية التالتة” للمخرج أحمد الجندي، والذي أنتج الجزء 

األول منه عام 2014.
الثالثــي أبــدوا موافقتهــم المبدئيــة على العــرض، ولكن 

لم يتم التعاقد بشــكل رســمي حتى اآلن، لعــدم وجود نص 
مكتوب، فضاًل عن عدم انتهاء شــيكو وهشام ماجد من تصوير 

مسلسلهما “اللعبة”، الذي خرج من سباق دراما رمضان الماضي.

“الحرب العالمية التالتة”تكره التمثيلحفلة في “أهمج السياحي”



ذكرى رحيل “بوب مارلي البحرين”

استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر رشاقتها قبل توجهها  «
لقضاء إحدى السهرات في لوس أنجلس بالواليات المتحدة األميركية.

وارتدت كايلي جينر 21 عامًا، فستانًا قصيراً باللون األزرق من تصميم 
دار أزياء العالمية “Balenciaga”، ووصل سعره الى نحو 1645 جنيهًا 

إسترلينيًا، ولتكمل إطاللتها البراقة لم تستغن جينر عن الظهور 
بحذاء ذي كعب عال.

فقدت الساحة الفنية الخليجية والعربية، 
الفنان البحريني علي بحر، الذي رحل في 
نفس هذه األيام من العام 2011، عن عمر 
ناهــز 51 عامًا، بعد مســيرة عطــاء طويلة 
فــي عالم الغنــاء، أصدر خاللها العديد من 
األلبومــات التي القت إعجاب محبيه من 
حتــى وصــل  البحريــن وخارجهــا  داخــل 
بصوتــه مــع فرقته األخــوة البحرينية إلى 
لقــب  عليــه  الصحافــة  وأطلقــت  العالــم، 

“بوب مارلي البحرين”.
المحــرق،  مدينــة  فــي  بحــر  الفنــان  ولــد 
فــي العــام 1960، وتربــى فــي كنــف عائلة 
كان  بحــر  خميــس  ووالــده  متواضعــة. 
وعــرف  المحــرق.  فــي  معروفــًا  بحــارًا 
والمميــز،  القــوي  الراحــل بصوتــه  الفنــان 
الفريــد. وطالمــا تميز بالعفويــة والتواضع 

الشديدين.
الصغــر  منــذ  الفنيــة،  مســيرته  بحــر  بــدأ 
ويــؤدي  النهمــة  فــن  يعشــق  كان  حيــث 
البحريــن  لمغنيــي  المســموعة  األغانــي 
القدامى، وواصل مشــواره الغنائي ونجح 

بشــكل باهر بعد أن أســس فرقة )األخوة( 
بحضورهــا  تميــزت  والتــي  البحرينيــة، 
وٌعــرف  التســعينيات  بدايــة  فــي  القــوي، 

بصوته القوي والمميز وتواضعه.
واســتطاع علــي بحر بعد فتــرة من العناء 
الطويل أن يكون المطرب الشــبابي األول 
علــى مســتوى البحريــن والخليــج العربي 
وتشــهد علــى ذلــك حفــالت فرقــة االخوة 
ودولــة  عمــان  ســلطنة  فــي  البحرينيــة 
اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت 

ايضا.
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فــي نســختِه لهــذا العــام يحرص مهرجان صيــف البحرين على تقديــم مجموعة من 
الفعاليات التي تعكس الغنى الفني والتراث الثقافي لمملكة البحرين، حيث 
تحيــي مجموعــة من الفرق المحلية أمســيات فنية شــعبية متنوعة وذلك 
علــى المســرح الــذي تضمــه خيمــة نخــول بجانب قلعة الشــيخ ســلمان بن 

أحمد الفاتح في مدينة الرفاع.

تقــدم خيمــة “نخــول” ورشــة فنيــة مختلفــة 
ومتنوعــة طيلــة شــهر واحد، بمعــدل 5 ورش 
يوميــًا، وذلــك الســتقطاب أكبــر عــدد ممكــن 
مــن األطفــال لشــغل أوقات فراغهــم وتوجيه 
وتنميــة  اإلبداعيــة  وقدراتهــم  طاقاتهــم 

مواهبهم.
العــام،  هــذا  الخيمــة  ورش  يميــز  مــا  ولعــل 
أيــام،   3 كل  وتتجــدد  تتنــوع  أنمواضيعهــا 
يقضــي فيهــا األطفــال 4 ســاعات متواصلــة 
مــن المرح والمتعــة، وتتنوع برامجها الهادفة 
بــه  تنفــرد  جديــدًا  أســلوبًا  ســنة  كل  لتتخــذ 
الخيمة الستيعاب مختلف. كما تهدف الورش 
إلــى تنميــة الــروح االجتماعيــة لــدى األطفال 
الذهنيــة،  مداركهــم  وتوســيع  المشــاركين، 

وغرس القيم األخالقية واالجتماعية.
وكان األطفــال علــى موعــد مــع خمــس ورش 
مروحتــك  “اصنــع  ورشــة  وهــي  جديــدة 
الكهربائية” بالتعاون مع وزارة شئون الشباب 
والرياضــة يتمكــن الطفــل مــن صنــع مروحــة 
متسلســلة،  كهربائيــة  دوائــر  ذات  كهربائيــة 
وورشة “فلنحافظ على بيئتنا من البالستيك” 
بالتعــاون مــع المجلس األعلــى للبيئة للتعرف 
وكيــف  البالســتيك  مخلفــات  أشــكال  علــى 
يمكــن التقليــل منهــا مــن خــالل تحويلهــا إلى 

أشياء مختلفة ومفيدة.
كمــا تســتضيف الخيمة أيضــَا وضمن الورش 
الجديدة ورشــة “هندســة الروبوت” بالتعاون 
مــع مركــز أبوطالــب للتدريــب حيــث يتمكــن 
لعبــة  المشــارك مــن اســتخدام قطــع  الطفــل 
الليغــو ومهــارات الهندســة والبرمجــة لصنــع 
وورشــة  وناطقــة،  متحركــة  آليــة  أجســام 
“تصميــم وتلويــن األقنعــة” يقّدمهــا المــدرب 
جيســوس راموس يعّلم فيها األطفال كيفية 
تعــد  والتــي  الحفــر  فــن  تقنيــات  اســتخدام 
طريقــة ممتازة الكتســاب المهــارات الحركية 
الكامــن  للفنــان  العنــان  وإطــالق  الدقيقــة 
بداخــل الطفــل، وورشــة “ســباق الســيارات” 
بالتعاون مع وزارة شــئون الشــباب والرياضة 
لتعلــم أساســيات البرمجــة من خــالل برمجة 
األجســام اآلليــة إلتمــام عــدد مــن التحديــات 

الهندسية ضد عدة فرق منافسة.
األمســيات  لهــذه  المهرجــان  وخصــص   
والعــروض الفنيــة الشــعبية، جــزءًا بــارزًا من 
برنامج فعالياته، حيث قدمت فرقة البحرين 
للفنــون الشــعبية )بــن حربــان(، حفلهــا مســاء 
الجمعــة الماضي، فيما تواصل الفرق األخرى 
تقديــم أمســياتها في ال 8:00 من مســاء كل 
يــوم جمعــة، حيــُث تقــدم فرقــة شــباب الحد 

حفالً في ال )5 من يوليو(، فيما ستقدُم فرقة 
الــدار الصغيــر حفلها فــي )12 يوليــو(، تتلوها 
فرقــة الــدار العــود، فــي )19 يوليــو(، وتتبعهــا 

فرقة دار قاللي في ال )26 من يوليو(. 
من جانبها تقدم الفرقة الموســيقية للشــرطة 
 5:55 ال  فــي  متنوعــة،  موســيقية  عروضــًا 
مــن مســاء كل يــوم ســبت، حيُث تــزاوُج في 
العســكرية،  الموســيقى  بيــن  العــروض  هــذه 
األصيلــة،  البحرينيــة  الشــعبية  والموســيقى 
لتجذُب إليها انتباه األطفال ومختلف الفئات 
وإيقاعهــا  المميــز،  أدائهــا  بطبيعــة  العمريــة 
المختلــف باختالف أدائهــا، إذ تقدم عروضها 
هذا األســبوع في ال )6 من يوليو(، باإلضافة 

لألسابيع القادمة )13,20,27 يوليو(.
فرقــة محمــد بــن فــارس هــي األخــرى تقــدُم 
حفالتهــا الفنيــة فــي ال 8:00 مــن مســاء كل 
يــوم ســبت، عبر تشــكيلٍة واســعٍة مــن الفنون 
الغنائيــة التراثية، واألغاني التراثية المتصلة 
بأغانــي البحــر وفن الصــوت المرتبــط بتراث 
صيــد اللؤلــؤ، إلى جانــب المزيــج المكون من 
مــدى  علــى  التــي شــكلت  الشــعبية  األغانــي 
وتقــدم  البحرينــي.  اإلنســان  ذاكــرة  أجيــال 

فرقــة محمــد بــن فــارس ثانــي حفالتهــا هــذا 
األسبوع، في ال )6 من يوليو(، فيما تتواصل 

الحفالت كل يوم سبت )13,20,27 يوليو(.
ومــن خــالل عــروض هــذه الفرق تصنــع هيئة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار خــط اتصــال بيــن 
الذاكرة الموسيقية البحرينية ومختلف أفراد 
المجتمــع، حيــث يمكــن تــذّوق مختلــف هــذه 

الفنون والتماس مختلف أنماط أداءاتها.
والفعاليــات  العــروض  هــذه  وتجــيء  هــذا 
الموسيقية الشعبية ضمن باقة من الفعاليات 
األخــرى المتنوعــة التــي يتضمنهــا مهرجــان 
صيــف البحريــن، والــذي يتزامــن مــع برنامج 
لالحتفــاء  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة 
لمملكــة  والحضاريــة  اإلنســانية  بالمنجــزات 
آخــر”،  إلــى  يوبيــل  “مــن  بعنــوان  البحريــن 
ويتواصــل علــى مــدى شــهر كامــل حتــى )27 
يوليــو( القــادم فــي “خيمــة نّخــول” بالّرفــاع 
مــن الســاعة 5:00 وحتــى 9:00 مســاًء يومًيا 
مــا عــدا أيام األحــد.  وتتوجه هيئــة البحرين 
واالمتنــان  الشــكر  بجزيــل  واآلثــار  للثقافــة 

وهــم:  البحريــن  صيــف  مهرجــان  لداعمــي 
 ،)Cebarco(شــركة البــداد العالمية، ســيباركو
اســتوديو عّمــار بشــير لإلبــداع الفني، شــركة 
 ،)Design Creative(كرياتيــف ديزايــن 
 AA Car ،شــركة بابكــو، شــركة إبراهيــم كانــو
Rentals وعليــا فــالورز. كذلــك تشــكر الهيئة 
الجهــات التي ســاهمت في إنجــاح المهرجان 
وهي: وزارة الّصحة، وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني، وزارة شؤون 
الوطنيــة  المؤسســة  والرياضــة،  الشــباب 
الجنوبيــة،  المحافظــة  اإلنســان،  لحقــوق 
عيســى  مركــز  للبيئــة،  األعلــى  المجلــس 
للصــوت  الثقافــي، مجلــة وطنــي، مايســترو 
والضــوء وشــركةmii2 لإلنتــاج. كذلــك تثّمــن 
هيئــة الثقافــة دعــم الســفارات التي شــاركت 
فــي إثــراء برنامــج مهرجــان صيــف البحرين 
2019م وهي سفارات كل من: مصر، اليابان، 
والواليــات  تركيــا  إندونيســيا،  فلســطين، 
العربيــة  واإلمــارات  األميركيــة  المتحــدة 

المتحدة.

“صيف البحرين” يقدم مجموعة من األمسيات والعروض الفنية
مــتــنــوعــة  وورش  ــيــة  ــن ــحــري ــب ال ــة  ــقــي ــمــوســي ال ــرة  ــ ــذاك ــ ال ــن  ــي ب ــال  ــصـ اتـ ــط  خـ
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نانسي عجرم تهاجم حكومة لبنان.. “عيب عليكن”
نشــرت المغنية اللبنانية نانسي عجرم مقطعا 
مصــورا لهــا مــن مطار بيــروت الدولــي، حيث 
كانــت تنتظــر فــي طابــور طويــل وعشــوائي، 
بينما تحمل على كتفها ابنتها حديثة الوالدة، 
بهــا  يــدار  التــي  للطريقــة  انتقــادات  موجهــة 

المرفق الحيوي.
وانتقدت نانســي عجرم ما ســمته “التوجهات 
المســتمرة للبنان بتشــجيع القطاع السياحي”، 
بينمــا تعــم الفوضــى التــي ال تراعــي الحاالت 
الخاصــة، مطــار بيروت المعروف أيضا باســم 

مطار رفيق الحريري.
وعلــى صفحتهــا الرســمية بتويتــر، قالــت في 
تغريــدة مصاحبــة للمقطع المصــور: “أنا اليوم 
لســت فنانة، أنا مواطنة لبنانية، ابنتي عمرها 
5 أشــهر، أحملهــا على كتفي وهــي تبكي لمدة 
ساعة بمطار بلدي، ومثلي نساء كثيرات، هل 
هذا الشيء مسموح؟ هل مقبول هذا اإلهمال 
في حقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح أن 

نبتعد عن أبسط حقوق اإلنسان؟”
وفــي تغريــدة منفصلــة، أضافــت “بــكل بلدان 
الرضيــع  والطفــل  الحامــل  للمــرأة  العالــم، 
Op�  اســتثناءات، إال هنــا، يمكــن ألن مفكرينا

هــذه  قلبــي  حبايــب  يــا  )اختيــار(؟؟؟    tion
أبســط حقــوق المرأة، هــذا واجبكــم تجاه كل 
امــرأة.. أليــس كاف رائحــة القمامــة بالمطار؟ 
واإلهمــال؟.. مــا عندكــن والد أو مــا بتحســوا 
بــكل  أزماتنــا  بــكل  راضيــن  النــاس؟  بــوالد 
األوضــاع اللــي فارضينا علينا، بس لما توصل 
لوالدنا وأطفالنا.. لهون وبس.. عيب عليكن”.
وأكملــت سلســلة انتقاداتها في تغريدة أخرى 
مصاحبــة لصــورة، وقالــت فيهــا: “هــذا لبنــان 

الــذي نتغنــى به في كتب التاريــخ؟ هذا لبنان 
أطفالنــا  لزيارتــه؟  الســياح  تشــجعوا  الــذي 
الصغــار صــاروا يشــاهدون ويفهمــون العيوب 
التــي فرضتموهــا عليهــم، إلــى متــى ســنظل 

نصمت، عيب عليكم..”
بيــروت  مطــار  علــى  هللا”  “حــزب  ويســيطر 
المســافرين  حركــة  فــي  متحكمــا  الدولــي، 
والشــحن، ويشــهد المطــار فوضــى دائمــة في 

ظل أزمات البالد السياسية واالقتصادية.

ذكــرت صحيفــة “ال بانغوارديــا” اإلســبانية 
لوحــدة  التابعــة  كاتالونيــا  شــرطة  أن 
التحقيق في حي إيشامبل تعمل على حل 
جريمــة الســرقة التــي حدثت يوم الســبت 
الماضــي، فــي إحــدى غــرف فنــدق فخــم 
في شــارع باســيج دي غراســيا ببرشــلونة. 
كان ضحيتهــا أحــد أفراد األســرة الحاكمة 
القطريــة وعائلتــه، حيــث ُســرقت الخزنــة 
مجوهــرات  فيهــا  يحفظــون  كانــوا  التــي 
وســاعات بقيمــٍة تفــوق الـــ 100 ألــف يورو 
علــى األقــل. فيمــا يعتقــد أن المفقــودات 

أثمن من ذلك بكثير.
ووفقــا للمعلومــات المعطــاة للصحيفة من 
الجــاري  التحقيــق  علــى  مطلعــة  مصــادر 
تنفيــذه، حيث اتجه أفراد وحدة التحقيق 
وفريق البحث الجنائي إلى موقع الحادثة، 
إضافــة إلــى رئيــس الشــرطة الكاتالونيــة 
المناوب في نهاية األســبوع، وذلك بســبب 

قيمة المسروقات.
فــي التفاصيــل، لــم يتــم كســر بــاب غرفــة 
قــد  اللصــوص  أو  اللــص  أن  إال  الفنــدق، 

انتزعوا الخزنة.

سرقة أحد أفراد األسرة 
الحاكمة القطرية في برشلونة كشفت دراسة أميركية أن السجائر اإللكترونية يمكن أن تصيب المخ بأضرار بالغة، مشيرا إلى 

أنها قد تسبب ضررا للخاليا الجذعية ربما يصل لحد التلف والموت.
ذكرت ذلك، صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” األميركية، مشــيرة إلى أن الدراســة أجراها باحثون 

بجامعة كاليفورنيا األميركية.
وتعمل الســجائر اإللكترونية عن طريق ســخان حراري لتســخين سائل يحتوي على النيكوتين 

الموجود داخلها، ليتحول السائل إلى بخار النيكوتين الذي يستنشقه المدخنون.
واســتخدم الفريــق الخاليــا الجذعيــة العصبيــة المزروعة داخــل الفئران؛ لتحديد ســبب الضرر 
الــذي يصيــب تلــك الخاليــا نتيجــة تدخيــن الســجائر اإللكترونيــة، موضحيــن أن تلــك الخاليــا 

تصاب بفرط تلف “الميتوكوندريا” الناجم عن اإلجهاد.
ويعد األجنة الذين تدخن أمهاتهم السجائر اإللكترونية، والشباب، األكثر تضررا.

أنقذ قط منزلي شجاع أطفال أسرة هندية 
من خطر التعرض لهجوم كوبرا ســامة بعد 

أن دخل معها في معركة مصيرية.
وذكــر موقــع يــو بــي اي، أن الحــادث صــور 
فــي الهنــد فــي 2 يوليــو الجــاري، ويرصــد 

معركة قط مع ثعبان سام صغير. 
وتظهر مشاهد الفيديو استبسال القط في 
محاربته كوبرا تســللت للمنــزل، واالنتصار 
إلــى  قذفهــا  أن  بعــد  النهايــة  فــي  عليهــا 

الشارع.
وتابع رب األســرة، آرون تشاندرو، الحادث 
الثعابيــن  صيــادي  واســتدعى  كثــب  عــن 

اللتقاط الكوبرا السامة.
وقــال رب األســرة: “لدينا أطفــال يزحفون 
هنــا، وكان مــن الممكــن أن تعضهم األفعى، 

لكننــي أعــرف أن قطــي ذكــي ومضحــك. 
وأظهر اآلن شجاعته”.

أعــرب ســفير مصــر لــدى بريطانيــا طــارق عــادل عــن أســف بــالده لعــدم اســتجابة الســلطات 
البريطانيــة لطلــب وقــف بيــع آثار مصرية بصالة مــزادات بالعاصمة البريطانيــة، من بينها رأس 

الملك الفرعوني توت عنخ آمون.
وأوضــح عــادل أن إقامــة المــزاد وعــدم تأجيله جاء رغــم االعتراضات والمالحظــات القانونية 
التــي أثارتها مصر بشــأن شــرعية تداول القطــع المصرية المعروضة بالصالة، وأبلغتها الســفارة 

بشكل واضح لصالة كريستيز للمزادات والسلطات البريطانية من خالل قنوات مختلفة.
وأضاف السفير أن السفارة يؤسفها كذلك عزم الصالة المضي قدما في إقامة مزاد ثان لعرض 
مزيد من القطع األثرية المصرية، بما في ذلك رأس تمثال أثرى صغيرة للملك توت عنخ أمون، 
للبيــع، رغــم المطالبــة بتأجيل هــذه العملية إلتاحة الوقــت للتدقيق والتأكد من شــرعية تداول 

هذه القطع، وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر.

السجائر اإللكترونية.. خطر يهدد خاليا المخ

دقائق حاسمة.. قط “ينقذ” أطفاال من كوبرا

مصر تحاول منع بيع رأس توت عنخ آمون بلندن

أطفال يشاركون في عرض لألزياء أقيم في موقع بابل األثري على المشارف الشمالية 
لمدينة الحلة بوسط العراق على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد. )أ ف ب(

نالت بقرة من منطقة غوا في الهند، اهتمام الماليين على اإلنترنت بفضل 
مهاراتها الكروية، بعد أن استحوذت على الكرة من مجموعة من األطفال.

ويظهــر مقطــع فيديــو البقــرة الذكيــة، وهــي تحبس الكــرة أســفل قوائمها 
بحثا عن تمريرة ألحد الالعبين، بينما يبقى األطفال بعيدين عنها.

وذكرت تقارير أن الفيديو صور في منطقة ماردول في غوا بالهند، وقام 
.Harsha Bhogle ،بنشره المعلق على رياضة الكريكت

وحقــق المقطــع المصــور نحو 2.18 مليون مشــاهدة، و33 ألف إعادة نشــر 
على تويتر، و105 آالف إعجاب منذ يوم اإلثنين.

وأخيــرا، قــام أحــد األوالد بمحاولــة طرد البقــرة الماهرة، واســتعادة الكرة 
منهــا، لكنهــا تابعــت اللعــب، حيــث أظهرت تفانيــا عنيدا للفــوز بالكرة التي 

ظلت في حوزة األطفال.
وحظيــت البقــرة باهتمــام واســع عبــر اإلنترنــت، حتــى أنها أثــارت اهتمام 
الكــروي  بأدائهــا  الهنــدي، وأشــاد مســتخدمو اإلنترنــت  الوطنــي  الفريــق 
المميــز، حيــث كتب أحدهم: “هذه البقرة كانت العب كرة قدم في الحياة 

السابقة”.

بقرة تشتهر بمهاراتها الرائعة 
في كرة القدم!

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلنــت شــركة “نوتريان” الكنديــة المنتجة 
للبوتــاس أّن 34 مــن عّمالهــا عالقــون منــذ 
24 ساعة في أحد مناجمها على عمق ألف 
متر تحت ســطح األرض إثر تعّطل مصعد 

كانوا يحاولون صيانته.
وقال متحّدث باسم شركة التعدين لوكالة 
فرانــس بــرس “لدينــا 34 موظــف صيانــة 
اضطــروا لوقف عملهم، وهم تحت األرض 

بأمان منذ ظهر الثالثاء”.
وتعّطــل المصعد في منجم “كوري” الواقع 
مقاطعــة  فــي  ساســكاتون  غــرب  جنــوب 
أدى  ممــا  كنــدا  وســط  ساسكاتشــوان 
الحتجــاز عمــال الصيانــة فــي أســفله على 
عمــق نحــو ألــف متــر. وأوضــح المتحــدث 
أّن “المصعــد توقــف عن العمــل”، وأّن إنقاذ 
العمــال يتطّلب “إعادته إلى العمل بطريقة 

آمنة فقط”.
هــو ضــروري  بمــا  تقــوم  “فرقنــا  وأضــاف 
فــي  الســطح  إلــى  العمــال  إلعــادة هــؤالء 

أسرع وقت ممكن”.

أظهر تقرير صدر عن مجموعة “فيريســك 
مايبلكروفــت” أن الواليــات المتحــدة هــي 
البلــد الــذي ينتــج أكبــر كمية مــن النفايات 
المنزلية نســبة إلى الفرد الواحد في العالم 

بين البلدان المتقّدمة.
 2,1 المتوســط  فــي  العالــم  وينتــج 
مليــار طــن مــن النفايــات فــي الســنة، مــع 
احتســاب المخلفــات الصلبــة التــي تديرها 
البلديــات، أي الطعــام الذي يرمــى والمواد 

البالستيكية والنفايات من نوع آخر.
ومــن شــأن هــذه الكمّيــة أن تمــأل أكثــر من 
820 ألف حوض ســباحة أولمبي. وال يعاد 
هــذا  منهــا، بحســب   % 16 تدويــر ســوى 

التقرير.
األميركيــون  والتجــار  الســكان  ويخّلــف 
أكبــر كميــة من النفايات للفــرد الواحد بين 
البلــدان الثريــة تعــادل 773 كيلوغراما في 
السنة، أي أكثر بثالث مرات من المتوسط 
العالمي وســبع مرات مــن األثيوبيين مثال، 
علما أن أثيوبيا هي البلد الذي ينتج أصغر 

كمية من النفايات.

عمال عالقون في 
مناجم كندا على 

عمق ألف متر

الواليات المتحدة 
أكبر منتج للنفايات 

المنزلية
قالت المطربة البريطانية جوس ستون إن السلطات اإليرانية رحلتها بعد وصولها إلحياء 
حفل في البالد. وذكرت في مقطع فيديو نشرته على )إنستغرام( “حسن، ذهبنا إلى إيران، 
تم اعتقالنا ثم ترحيلنا”. ونشــرت صورا لها وهي تســتقل طائرة متجهة إلى جزيرة كيش 
اإليرانية في الخليج العربي، وهي منطقة اقتصادية حرة يتاح لجميع الجنســيات الســفر 
إليها. أوردت صحف إيرانية تقارير عن منشور ستون على إنستغرام، يوم الخميس، رغم 

عدم وجود تعليق من الحكومة على مزاعمها. 

إيران ترّحل المطربة جوس ستون فور وصولها

المرشح األوفر حظا لرئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون يقص صوف 
خروف أثناء زيارته مزرعة نويسترفيلد بالقرب من ريبون شمال شرق 

إنجلترا. )أ ف ب( اشتهرت ستون العام 2003 كمطربة مراهقة لها صوت كبير مفعم بالحيوية، وكان ألبومها األول 
“ذا سول سيشن” األكثر مبيعا في بريطانيا، كما شاركت في بعض األفالم.
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نانسي عجرم في مطار بيروت
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