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أن  علــى  واقتصاديــون  نــواب  أجمــع 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  توجيهــات 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان 
األفضليــة  دائــرة  بتوســيع  خليفــة  آل 
التــي تمنــح حاليــا للمؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة في مشــتريات ومناقصات 
الحكومــة وفي المرافــق الخدمية داخل 
منشــآت الجهــات الحكومية، ســينعكس 
إيجابــا علــى دعــم وتنميــة المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة التي تعــد العمود 

الفقري القتصاد البحرين. 
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
أن  شــأنه  مــن  القــرار  أن  الزيانــي  زايــد 
للمؤسســات  وحافــزا  دافعــا  يشــكل 

قويــة  وأرضيــة  والمتوســطة  الصغيــرة 
تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص ونحو 
مزيــد مــن التنافســية والتوســع والنمــو 
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي 

أعمالها التجارية. 
الشــباب والرياضــة  وقــال وزيــر شــؤون 
ســموه  توجيهــات  إن  المؤيــد  أيمــن 
ستســتفيد منها 6303 مؤسسات صغيرة 
يديرهــا   3322 بينهــا  مــن  ومتوســطة، 
شــابات حســب  تديرهــا  و2981  شــباب، 
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  إحصــاءات 
العاصمــة  محافــظ  وقــال  والســياحة. 
الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفة 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  إن 
تمثل 93.3 % من إجمالي عدد الشركات 

المحلية.
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المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

صــّرح رئيــس النيابــة بنيابــة محافظة 
بــأن  الــذوادي  عبــدهللا  العاصمــة 
الرابعــة  الجنائيــة  الصغــرى  المحكمــة 
واقعــة  فــي  أمــس  حكمهــا  أصــدرت 
اإلهانــة علنا ألشــخاص موضع تمجيد 
لــدى أهــل ملــة؛ بحبــس المتهــم لمــدة 
ســنة واحــدة مــع النفاذ عما أســند إليه 

من اتهام.
أن  أوضــح  القضيــة  تفاصيــل  وعــن 
مــن  بالًغــا  تلقــت  قــد  العامــة  النيابــة 

بإلقــاء  المتهــم  بقيــام  األمنيــة  اإلدارة 
خطبــة فــي أحــد دور العبــادة لجمــوع 
علــى  تطــاوالً  تضمنــت  النــاس،  مــن 
الخلفــاء الراشــدين وصحابة الرســول 
عليه الصالة والسالم. وباشرت النيابة 
العامــة تحقيقاتها فــي الواقعة وأمرت 
بإحالــة المتهم محبوًســا إلــى المحكمة 
الجنائيــة، بعــد اســتجوابه ومواجهتــه 
باألدلــة التــي أكــدت ارتكابــه الواقعــة 

محل التحقيق.

الحبس سنة لخطيب أساء للخلفاء
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أشــاد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بالتطــور المســتمر الــذي 
بيــن  والتعــاون  الصداقــة  وروابــط  عالقــات  تشــهده 
مملكــة البحريــن وجمهوريــة الفلبيــن علــى المســارات 
كافــة. جــاء ذلك لدى اســتقبال صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الوزراء بقصر الرفــاع صباح أمس وكيل وزارة 
الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين 
ســارة لو أريوال، بحضور ســفير جمهورية الفلبين لدى 

المملكة ألفونسو فير، وعدد من مسؤولي السفارة.
بــكل  تحظــى  الفلبينيــة  الجاليــة  أن  ســموه  وأكــد 
الرعايــة واالهتمام في ظــل حرص مملكة البحرين 
علــى كفالــة حقــوق العمالــة الوافــدة مــن مختلــف 
بصيانــة  التزامهــا  مــن  أصيــل  كجــزء  الجنســيات 
حقــوق اإلنســان. مــن جانبهــا، أعربــت وكيــل وزارة 
العمــال  لشــؤون  الفلبينيــة  الخارجيــة  الشــؤون 
الجوهــري  للــدور  بالدهــا  تقديــر  عــن  المهاجريــن 
المهم لســموه في دعم وتعزيز العالقات البحرينية 

الفلبينية في القطاعات كافة.

الرياض ـ واس

جدد مجلــس الوزراء الســعودي، أمس 
هللا  بيــت  حجــاج  دعوتــه  الثالثــاء، 
الحــرام ليتفرغــوا ألداء شــعائر الحــج 
ومراعاة إخوانهم وخصوصية األماكن 
المقدســة وروحانيتهــا، واالبتعــاد عــن 
كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع 

أي شعارات سياسية أو مذهبية.
وشدد على أن مثل هذه التصرفات لن 
ُتقبــل بأي حال من األحوال، وســُيتخذ 
بشــأنها اإلجــراءات الالزمة، مع تطبيق 
والتعليمــات  األنظمــة  بــه  تقضــي  مــا 
حيــال مــن يقــدم علــى ذلــك، بحســب 

بيــان وزيــر اإلعــالم تركــي بــن عبدهللا 
الســعودية  األنبــاء  لوكالــة  الشــبانة، 
الحرميــن  خــادم  ورحــب  )واس(. 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز 
بحجــاج بيــت هللا الحــرام الذين بدأت 
ألداء  المملكــة  إلــى  تصــل  طالئعهــم 
اإلســالم،  أركان  مــن  الخامــس  الركــن 
مناســك  يوفقهــم ألداء  أن  ســائالً هللا 
الحــج ويمن عليهم بالقبــول. جاء ذلك 
خــالل تــرؤس الملــك ســلمان الجلســة 
التــي عقدها مجلــس الوزراء، بعد ظهر 

أمس في قصر السالم بجدة.

السعودية تحذر من تسييس الحج تطور مستمر في العالقات مع الفلبين
ســمو رئيس الوزراء: البحرين حريصة على كفالة حقوق العمالة الوافدة

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقباًل وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين أمس
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الزياني: توجيهات 
سموه بشأن “الصغيرة 

والمتوسطة” تزيد 
التنافسية

المؤيد: توسيع 
دائرة األفضلية يفيد 

6303 مؤسسات 
يديرها الشباب
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أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالتطور المستمر الذي تشهده عالقات وروابط الصداقة 
والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين على المســارات كافة؛ تجســيدا لألهمية المتزايدة التي تكتســبها هذه العالقات في 
ظل ما يتمتع به البلدان من مقومات تدعم توجهاتهما المشتركة نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والمصالح لكال البلدين والشعبين 

الصديقين.

جــاء ذلــك، لــدى اســتقبال صاحــب الســمو 
الملكي رئيــس الوزراء بقصر الرفاع صباح 
الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  وكيــل  أمــس 
الفلبينيــة لشــؤون العمال المهاجرين ســارة 
لو أريوال، بحضور ســفير جمهورية الفلبين 
مــن  وعــدد  فيــر،  ألفونســو  المملكــة  لــدى 

مسؤولي السفارة.
وخــال اللقــاء، رحب ســمو رئيــس الوزراء 
مملكــة  إلــى  الفلبينيــة  المســؤولة  بزيــارة 
البحرين، معربا سموه عن ارتياحه للجهود 
والمساعي المشــتركة التي يبذلها مسؤولو 
التعــاون  آفــاق  وتطويــر  لتعزيــز  البلديــن 
بينهما والوصول بها مستويات أكثر تقدما.

وأكــد ســموه حــرص مملكــة البحريــن على 
تنميــة عرى التعــاون مع جمهوريــة الفلبين 
الصديقــة في مختلف المجاالت، بما يخدم 
للبلديــن  المشــتركة  والتطلعــات  المصالــح 

والشعبين الصديقين.
وشــدد ســموه على أهمية التنسيق والدعم 

المتبــادل بيــن مملكــة البحريــن وجمهورية 
المحافــل  فــي مختلــف  الصديقــة  الفلبيــن 
والفعاليــات اإلقليميــة والدوليــة بمــا يدعم 
قضايا البلدين ويعزز من ثقلهما وتأثيرهما 

في كافة المنظمات اإلقليمية والدولية.
وأثنــى ســموه علــى جهــود أبنــاء الجاليــة 
الفلبينيــة فــي دعــم مســيرة التنميــة التــي 
ســموه  مؤكــدا  البحريــن،  مملكــة  تشــهدها 
أن الجاليــة الفلبينيــة تحظــى بــكل الرعاية 
واالهتمــام في ظل حــرص مملكة البحرين 
مــن  الوافــدة  العمالــة  حقــوق  كفالــة  علــى 
مــن  أصيــل  كجــزء  الجنســيات  مختلــف 

التزامها بصيانة حقوق اإلنسان.
مــن جانبهــا، عبــرت وكيــل وزارة الشــؤون 
العمــال  لشــؤون  الفلبينيــة  الخارجيــة 
المهاجرين عن خالص الشــكر والتقدير إلى 
صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء على 
اهتمام ســموه بتطوير عرى التعاون القائم 
بيــن البلديــن الصديقين، معربــة عن تقدير 

بادهــا للــدور الجوهــري المهــم لســموه في 
دعم وتعزيز العاقــات البحرينية الفلبينية 

في القطاعات كافة.
وأكــدت تطلــع الفلبين إلــى مواصلة تطوير 
العاقــات المتميزة التي تجمعها مع مملكة 
البحرين، وفتح مزيد من مجاالت التعاون 

المشترك بين البلدين.
كمــا أعربت عن تقدير بادها لما تحظى به 
الجاليــة الفلبينيــة فــي مملكــة البحرين من 
رعايــة واحتــرام، مشــيدة بحــرص مملكــة 
البحريــن على تطبيــق المعايير الدولية في 
مجــال حماية ورعايــة العمالة الوافدة، وما 
تتميــز به مــن قوانين عصريــة تتفوق على 
الكثيــر مــن دول العالم، والتي أســهمت في 
تبوء المملكة مكانة متقدمة وسمعة دولية 
متميــزة فــي مجــال حمايــة حقــوق العمالة 

الوافدة على المستوى العالمي.

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة 
لكومنولث جزر البهاما مارجريت 
بندليك؛ بمناسبة ذكرى استقالل 
عن  فيها  جاللته  أعـــرب  بــالدهــا، 
أطيب تهانيه وتمنياته لها موفور 
ولشعب جزر  والسعادة،  الصحة 
البهاما الصديق مزيدا من التقدم 

واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

المهاجريـــن العمـــال  لشـــؤون  الفلبينيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل  ســـموه 

سمو رئيس الوزراء: تنمية التعاون مع الفلبين بمختلف المجاالت

جاللة الملك يهنئ 

الحاكمة العامة 

لكومنولث جزر البهاما

02

سموه أثنى على 
جهود الجالية الفلبينية 

في دعم مسيرة 
التنمية بالبحرين

أهمية التنسيق 
والدعم المتبادل بين 
البلدين في مختلف 

المحافل الدولية

الوافدون يحظون 
بالرعاية في ظل 

حرصنا على كفالة 
حقوق العاملين

سارة لو أريوال: 
نقدر دور سموه 

الجوهري في دعم 
وتعزيز العالقات

نتطلع لفتح مزيد 
من مجاالت 

التعاون المشترك 
بين بلدينا

خالد بن عبداهلل يشيد بالكفاءات الوطنية وإقبالها على التعليم العالي
والماجستير الدكتوراه  على  حاصلين  يستقبل  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

أشــاد نائــب رئيــس مجلس الوزراء الشــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، بجهــود الكفاءات الوطنية 
الشابة وإقبالهم على التحصيل العلمي المتميز من خالل متابعة دراساتهم العليا على نحو يعكس 

الرغبة المستمرة لدى أبناء الوطن في اكتساب العلوم والمعارف الجديدة التي ال حدود لها.

مواصلــة  أن  عبــدهللا  بــن  خالــد  الشــيخ  وأكــد 
الدكتــوراه  درجــات  بنيــل  العالــي  التعليــم 
والماجســتير والشــهادات المتخصصــة األخــرى 
والخارجيــة،  المحليــة  الجامعــات  أعــرق  مــن 
تســهم فــي إثــراء المجتمــع باألبحــاث العلميــة 
التــي عادة ما تكون نتائجها قابلة للتعميم على 
مجتمعــات أخــرى ذات ظــروف مشــابهة، وهــو 
مــا يعيــن علــى تحقيــق التقــدم واالزدهــار الذي 

تنشده البشرية جمعاء.
وكان نائــب رئيس مجلس الوزراء اســتقبل في 
مكتبــه بقصــر القضيبيــة كاً مــن الباحــث علــي 
البحار، الذي قدم له نسخة من رسالة الدكتوراه 
التــي حصــل عليهــا مــن جامعــة البحريــن فــي 
القانــون العــام بعنــوان “حق الموظــف العام في 

االنتخــاب والترشــيح فــي التشــريع البحرينــي 
التــي  أبوالفتــح  مريــم  والباحثــة  والمقــارن”، 
سلمته نسخة من رسالة الماجستير في اإلدارة 
العامــة التــي حصلــت عليهــا مــن جامعــة أكــس 
مارســيليا الفرنسية بعنوان “دراسة حول الربط 
والبرامــج  األداء  إدارة  نظــام  مخرجــات  بيــن 

التدريبية بشؤون األشغال”.
كمــا اســتقبل الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا الباحثة 
دالل الجاهمــة التــي قدمت نســخة من رســالة 
ورضــا  الخدمــة  “جــودة  بعنــوان  الماجســتير 
المقدمــة  اإللكترونيــة  الخدمــات  عــن  الزبــون 
بشــركة بتلكــو”، والتــي حصلــت عليها مــن كلية 
البحرين الجامعية، والباحثة منى دعيبس التي 
قدمــت نســخة مــن رســالة الماجســتير بعنــوان 

التنميــة  لمجلــس  االتصاليــة  األنشــطة  “دور 
األجنبــي  االســتثمار  جــذب  فــي  االقتصاديــة 
المباشــر لمملكــة البحرين” والتــي حصلت عليها 

من جامعة البحرين.
وخــال االســتقبال، أعرب نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء عن خالــص أمنياته للباحثيــن التوفيق 

والنجاح في مقبل حياتهم العلمية والعملية.
مــن جانبهم، رفع الباحثون شــكرهم وتقديرهم 
للشــيخ خالد بن عبدهللا على حســن استقبالهم، 
مواصلــة  علــى  وحثهــم  لهــم  تشــجيعه  وعلــى 
تحقيــق  ســبيل  فــي  والعطــاء  البــذل  مشــوار 

درجات علمية متقدمة.

الشيخ خالد بن عبدالله مستقباًل الباحثين الحاصلين على الدكتوراه والماجستير

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشيخ خليفة 
بــن أحمــد آل خليفــة بمكتبــه فــي القيــادة العامــة صباح أمس، ســفير 

دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة الشيخ عزام بن مبارك الصباح.

القائــد  رّحــب  اللقــاء  وخــال   
العــام لقــوة دفاع البحرين بســفير 
الشــقيقة، مشــيًدا  الكويــت  دولــة 
الوطيــدة  األخويــة  بالعاقــات 

البلديــن الشــقيقين،  القائمــة بيــن 
ومــا تتمتــع به هــذه العاقــات من 
قيادتــي  بفضــل  مضطــرد،  نمــو 

البلدين الحكيمتين.

إشادة بنماء العالقات 
البحرينية الكويتية

سمو رئيس الوزارء مستقبال وكيل وزارة 
الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين
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المنامة - وزارة الخارجية

أعلــن وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبدهللا 
بــن أحمــد آل خليفــة أن مملكــة البحريــن تدعــم نمــوذج الحيــاد 
اإليجابــي الــذي تنتهجــه جمهوريــة تركمانســتان؛ اســتناًدا إلــى 
المبــادئ النبيلــة لألمــم المتحــدة للحفــاظ علــى الســلم واألمــن 
الدوليين، مؤكًدا أن البلدين يلعبان دوًرا عالمًيا مهًما وفاعًل في 

نشر الوسطية والتعايش السلمي.
ودعــا الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد جميــع الــدول المحبــة للســلم 
إلــى العمــل مًعــا لمواجهة التحديات المشــتركة الســيما مكافحة 
اإلرهــاب، مشــدًدا علــى ضــرورة تضافــر الجهــود الدوليــة لوقف 

الممارسات اإليرانية التي تهدد السلم واألمن الدوليين.
ومــن جهتــه، أعرب نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير خارجية 
تركمانســتان رشــيد ميرديــف عــن تطلــع بــلده لتعزيــز التعــاون 
والتنســيق مع البحرين الصديقة، مبدًيا ســعادته بعقد االجتماع 
الثانــي للمشــاورات السياســية بين البلدين وما ســيتمخض عنه 

من نتائج إيجابية، متمنًيا المملكة دوام الرقي والتقدم.
واســتقبل ميرديف، الشــيخ عبــدهللا بن أحمد، والوفــد المرافق، 
بمناســبة انعقــاد االجتمــاع الثانــي للمشــاورات السياســية بيــن 

البلدين في عشق آباد خلل الفترة 7 - 8 يوليو الجاري.
وتطــرق وكيــل الخارجيــة للشــؤون الدوليــة خــلل اللقــاء إلــى 
الفــرص االســتثمارية المتنوعــة فــي البحريــن؛ باعتبارهــا مركًزا 
إقليمًيا للمصارف وريادة األعمال وكذلك تعتبر البوابة الرئيسة 
للتجــارة مــع منطقــة الخليــج، منوًهــا إلى نجــاح رؤيــة البحرين 
واســتقطاب  الدخــل  مصــادر  تنويــع  فــي   2030 االقتصاديــة 
المشــاريع القائمــة علــى التكنولوجيــا التقنيــة والماليــة وتنفيــذ 

برامج التنمية المســتدامة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، 
بينمــا تتمتــع تركمانســتان بثــروات طبيعيــة هائلــة، وتأتــي فــي 

المرتبة الرابعة عالمًيا في احتياطي الغاز. 
وأعــرب عــن ارتياحــه الكبيــر بشــأن تطويــر التعــاون فــي كافــة 
التفاهــم  المجــاالت، الســيما أن تفعيــل االتفاقيــات ومذكــرات 
الثنائيــة التــي تم التوقيع عليها ســتدفع بمســتوى العلقات إلى 

آفاق رحبة.

عبــداهلل بــن أحمد: البحريــن تدعم نمــوذج الحيــاد اإليجابي التركمانســتاني

على الدول المحبة للسالم وقف الممارسات اإليرانية

دعـم مشـروعـات “الـهـجـرة الـدولـيـة”
ــي ــانـ ــزرقـ الـ تـــفـــويـــض  أوراق  ــم  ــل ــس ــت ي ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزيــــــر 

اســتقبل وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمس، بمكتبه بالديوان 
العــام للــوزارة، مديــر إدارة المشــاريع اإلقليميــة بمكتــب منظمــة الهجــرة الدوليــة 
محمد الزرقاني، إذ تسلم أوراق تفويضه مديرا إلدارة المشاريع اإلقليمية بمكتب 

منظمة الهجرة الدولية لدى مملكة البحرين.

وخــلل اللقــاء، رحــب وزيــر الخارجية 
بالجهــود  منوًهــا  الزرقانــي،  بمحمــد 
المتميــزة التي يقوم بهــا مكتب منظمة 
تقديــم  مجــال  فــي  الدوليــة  الهجــرة 
المســاعدات وتوفيــر الدعــم اإلنســاني 
لكثيــر  أفضــل  حيــاة  وتوفيــر  والمالــي 
مــن الفئــات المســتحقة، مؤكــًدا حرص 
مملكــة البحريــن على التعــاون مع هذه 
لتحقيــق  ودعمهــا  المهمــة  المشــاريع 
أهدافهــا، متمنًيــا لمدير إدارة المشــاريع 
الهجــرة  منظمــة  بمكتــب  اإلقليميــة 

الدولية التوفيق.
مــن جانبه، أعــرب الزرقاني عن تقديره 
الكبيــرة  البحريــن  مملكــة  لمبــادرات 
وجهودهــا الدؤوبــة التــي باتــت تشــكل 
نموذًجا لدول العالم في ضمان الحقوق 
للعمالــة  الحمايــة  وتوفيــر  والحريــات 
الوافدة ومكافحة االتجار باألشخاص، 
البحريــن  مملكــة  تحققــه  بمــا  منوًهــا 
مــن منجــزات دولية ملموســة فــي هذا 
المجــال، متمنًيــا لمملكــة البحرين دوام 

التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

عرض مشروعات الطاقة لـ “ستاندرد تشارترد”
بمنصبه لــلــبــنــك  الــجــديــد  الــرئــيــس  ــئ  يــهــن الــكــهــربــاء  ــر  ــ وزيـ

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين ميــرزا بمكتبــه وفــدا رفيــع المســتوى من 
ســتاندرد تشــارترد بنــك البحريــن، يترأســه الرئيــس التنفيــذي الجديــد للبنــك عبــدهللا 
البنــك عبدالرحمــن بوجيــري وعــدد مــن  بوخــوة، ويرافقــه كل مــن كبيــر مستشــاري 

المسؤولين.

وقــدم ميرزا التهنئة إلى الرئيس الجديد 
لــه كل  علــى اســتلمه لمنصبــه، متمنيــا 
عملــه،  مهمــات  فــي  والســداد  التوفيــق 
والــذي تقــدم للوزير بشــكره علــى إتاحة 
هذه الفرصة، والتي أبدوا خللها رغبتهم 
فــي التعــرف على أحــدث أنظمــة الطاقة 
الشمســية ألجل تفعيل استخدام الطاقة 
المشــروعات  فــي  والمســاهمة  النظيفــة 

المتخصصة في الطاقة المتجددة.
وقــدم الوزيــر عرضــا مرئيــا عــن خطــط 

فــي  المســتدامة  الطاقــة  ومشــروعات 
البحريــن وأعطــى صورة واضحــة للوفد 
بشــأن إجــراءات التوصيــل واالســتفادة 
المرافــق  فــي  الشمســية  الطاقــة  مــن 
والمنشــآت، مثمنًا رغبتهــم في دعم هذه 

المشروعات.
من جانبهم، تقدم بوخوة والوفد المرافق 
بخالــص الشــكر والتقديــر، معربيــن عــن 
حســن  علــى  للوزيــر  تقديرهــم  خالــص 

وزير الكهرباء والماء مستقبال رئيس “ستاندرد تشارترد”االستقبال والترحيب من سعادته.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكــد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد 
تواصــل  الــوزارة  أن  النعيمــي 
خــلل عطلــة نهايــة العام الدراســي 
2018/2019 تطبيــق مســاق خدمة 
المجتمــع لطلبــة المرحلــة الثانويــة، 
والــذي يســتفيد منه هــذا العام أكثر 
مــن 9 آالف طالب وطالبة، موزعين 
مــع  متعاونــة  مؤسســة   165 علــى 
الــوزارة فــي هــذا المجــال، ينفــذون 
من خللها أكثر من 272 ألف ســاعة 
عمل تطوعي في خدمة مجتمعهم.
وأوضــح النعيمــي أن هــذا المســاق 
للتخــّرج،  إلزامًيــا  متطلًبــا  يعــد 
الــوزارة فــي تنفيــذه مــن  وتنطلــق 
ثابتــة؛  ودســتورية  وطنيــة  أســس 
كــون خدمــة المجتمــع محــورا مهما 
واســتراتيجيا فــي مســيرة التنميــة 
الشــاملة، وبمــا يســهم فــي ترســيخ 
التطوعــي  والعمــل  المواطنــة  قيــم 
والتعايــش  والتعــاون  والجماعــي 
ويعــزز  الطلبــة،  لــدى  والتســامح 
المجتمــع  فئــات  علــى  انفتاحهــم 
المهــارات  ويكســبهم  المختلفــة، 
المعــززة لمــا يتلقونــه فــي المناهــج 
النظرية، مثل القدرة على التواصل 
الخدمــات  وتقديــم  الجمهــور،  مــع 
إليــه، بمــا يعزز مــن ثقتهم بأنفســهم 
وينمي شــخصياتهم، مشيرا إلى أن 
الــوزارة تســلمت العديد من رســائل 
المؤسســات  مــن  والثنــاء  الشــكر 
المتعاونــة علــى مــا بذلــه الطلبة من 

جهــود خلل أدائهم المهــام الموكلة 
خدمــة  مســاق  ويشــتمل  إليهــم. 
المجتمــع علــى 60 ســاعة تدريبيــة، 
يتــم تنفيذها علــى مرحلتين، بواقع 
30 ســاعة لــكل مرحلــة، األولى يتم 
المدرســة،  داخــل  التطبيــق  فيهــا 
أو  مجــاال  الطالــب  يختــار  أن  بعــد 
أكثــر مــن مجــاالت خدمــة المجتمع 
المدرســة،  قبــل  مــن  المصنفــة 
إلنجــاز  الــوزارة؛  مــن  والمعتمــدة 
أعمــال تطوعية مرتبطــة بها، ومنها 
االجتماعــي  الغذائــي،  )التثقيــف 
البيئــي،  الصحــي،  والنفســي، 
الجامعــي، االســتثماري، الحقوقــي، 
تأتــي  ذلــك  وبعــد  االســتهلكي(، 
خــارج  المطبقــة  الثانيــة  المرحلــة 
مؤسســات  إحــدى  فــي  المدرســة 
المجتمع، مثل دور رعاية المســنين، 
االحتياجــات  ذوي  رعايــة  ومراكــز 
الخاصة، والمراكز الصحية، ومراكز 

مصادر المعرفة، وغيرها.

9 آالف طالب في “خدمة المجتمع”

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  اســتقبل 
والسياحة زايد الزياني بمكتبه النائب 
فاضل الســواد، حيث تم خلل اللقاء 
بحــث ومناقشــة العديــد مــن قضايــا 
الشــأن العــام، خصوصــا ذات العلقــة 
منهــا بالشــأن االقتصــادي والتنمــوي، 
إلى جانب اســتعراض أوجــه التعاون 
بيــن  المشــترك  والعمــل  والتنســيق 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفــي هــذا الصــدد، أعــرب الوزيــر عن 

والتجــارة  الصناعــة  وزارة  اســتعداد 
أوجــه  كل  لتقديــم  دائمــا  والســياحة 
الدعــم والمســاندة للمجلــس النيابــي 
ولــكل الجهات األخــرى المعنية وذات 
العلقــة فــي مملكــة البحريــن، منوهــا 
إلى أهمية التنســيق والعمل المشترك 
بيــن الوزارة وجميــع الجهات المعنية؛ 
وإســتراتيجيات  رؤى  لتحقيــق 
الصالــح  فــي  يصــب  وبمــا  الحكومــة 

العام.

“الصـنـاعـة” تـدعـم “الـنيـابـي”

وزير التربية والتعليم

... ويتسلم أوراق تفويض الشرقاوي

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد 
بالديــوان  بمكتبــه  أمــس،  خليفــة،  آل  محمــد  بــن 
تســلم  حيــث  الشــرقاوي،  أميــن  للــوزارة،  العــام 
أوراق تفويضــه كمنســق مقيم لألنشــطة التنفيذية 
والتنموية لألمم المتحدة ومفوض للسلطة وممثل 

لألمين العام لألمم المتحدة لدى مملكة البحرين.
بالمنســق  الخارجيــة  اللقــاء، رحــب وزيــر  وخــلل 

لألمــم  التنمويــة  التنفيذيــة  لألنشــطة  المقيــم 
المتحــدة المفــوض بالســلطة ممثــل األميــن العــام 
لألمــم المتحدة لدى مملكة البحرين، مؤكًدا حرص 
مملكــة البحرين وتطلعها الدائم إلى تطويرعلقات 
ووكاالتهــا  المتحــدة  األمــم  منظمــة  مــع  التعــاون 
واالرتقــاء بهــا نحو مســتويات أرحب فــي مختلف 
للبرامــج  المتميــز  بالمســتوى  منوًهــا  المجــاالت، 
لدعــم  المتحــدة  األمــم  تنظمهــا  التــي  والمشــاريع 
جهــود تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة للعــام 

٢٠٣٠، متمنًيــا للمنســق المقيم لألنشــطة التنفيذية 
التنمويــة لألمــم المتحــدة المفوض بالســلطة ممثل 
األميــن العــام لألمم المتحــدة لدى مملكــة البحرين 

التوفيق والنجاح.
من جانبه، أشاد الشرقاوي بسياسة مملكة البحرين 
وحرصهــا الثابــت على التعاون مــع األمم المتحدة، 
مؤكــًدا حرصه على تعزيز هذا التعاون المثمر على 
األصعــدة كافة، متمنًيا لمملكــة البحرين المزيد من 

الرقي والرخاء.

المنامة - وزارة الخارجية



ــل ــض أف ــل  ــك ــش ب ــن  ــاديـ ــرتـ ــمـ الـ ــع  ــي ــم ــج ل ــة  ــي ــح ص ــات  ــ ــدم ــ خ ــر  ــيـ ــوفـ وتـ ــى  ــف ــش ــت ــس ــم ال أداء  ــع  ــ رفـ

قامــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح صبــاح أمس بزيــارة تفقديــة لمجمع الســلمانية الطبي، يرافقهــا رئيس األطباء نبيل العشــيري 
ورئيس التمريض بدرية الكويتي ورئيس الخدمات عبد هللا الســويدي بمجمع الســلمانية الطبي، إذ اطلعت على عدد من المشــاريع 
والبرامج التطويرية التي تقوم بها فرق العمل من أجل رفع أداء الســلمانية وتوفير خدمات صحية لجميع المرتادين بشــكل أفضل 

بما يتناسب مع احتياجاتهم وحاالتهم الصحية.

الزيــارة  خــال  الصحــة  وزيــرة  واطلعــت 
التفقديــة على عيــادة القلب، وقســم الباطنية 
العظــام  وعيــادة  الهضمــي،  الجهــاز  وعيــادة 
تــم  التــي  العظــام  عيــادة  وكذلــك  والكســور 
تخصصيهــا لمرضــى الطوارئ بقســم الطوارئ 

والحوادث.
أن  عــن  بالســلمانية  المســؤولون  وكشــف 
العملية التطورية مســتمرة، وستشمل أقساما 
عــدة، وســوف ياحــظ المســتفيدون من هذه 
علــى  والتطويــر  التحســن  أوجــه  الخدمــات 

مجمل الخدمات. 

وأشــار رئيــس األطبــاء نبيل العشــيري إلى أن 
مواعيــد االنتظــار بعيــادة القلب لتشــخيص الـ 
Echo وصلــت إلــى درجــة الصفــر، كذلــك تــم 
االنتظــار  مواعيــد  معظــم  وتقليــص  التحكــم 

لعيادات كانت تعطى مواعيد تفوق 3 أشهر.
إلــى  أدت  التــي  التطوريــة  العمليــة  أن  وأكــد 
التحكــم وتقليص المواعيد وتقديم الخدمات 
بشــكل أســرع، كان لهــا صــدى كبيــر وإيجابــي 
بالنســبة للمرضــى، وأن األقســام األخــرى جــار 
احتياجــات  مــع  يتناســب  بمــا  عليهــا  العمــل 

المرضى.

وأكــدت وزيــرة الصحــة أثنــاء الزيــارة أهميــة 
الجهــات  مختلــف  بيــن  والتعــاون  التنســيق 
مــن  المرضــى  لصالــح  متواصــل  بشــكل 
المواطنيــن والمقيمين في المملكة، كما أكدت 
أهميــة تغطيــة هــذه االحتياجــات التــي تأتــي 
ترجمــة لتوجيهات القيادة الحكيمة والحرص 
واالهتمــام علــى وصــول الخدمــات الصحيــة 
وتلبيــة  المرضــى  إلــى  ويســر  ســهولة  بــكل 

احتياجاتهم من تشخيص وعاج.
وشــددت وزيــرة الصحــة علــى أهميــة تطويــر 
الســلمانية  إدارة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات 

بالكفــاءة والجــودة التــي تســاهم فــي توفيــر 
الازمــة  والعاجيــة  التشــخيصية  الخدمــات 
للمرضى وتقديم التســهيات المطلوبة لجميع 
الســلمانية،  علــى  للمتردديــن  االحتياجــات 
تكشــف  دوريــة  تقاريــر  تقديــم  وضــرورة 

توضــح  التــي  واإلحصــاءات  األداء  مســتوى 
مدى التطوير.

كمــا أثنــت علــى مســتوى الكفــاءة الــذي تمتــع 
بهــا فــرق العمــل وروح الفريق بالســلمانية من 
أجــل تطويــر العمــل، عبــر جهودهم الملموســة 

تجــاه التدقيق ومراجعــة اإلجراءات وتطبيق 
الخطــط قصيــرة وبعيــدة المدى التي تســاهم 
بشــكل فعلــي فــي تحقيــق االرتقــاء المنشــود 
بالخدمــات الطبيــة المقدمــة للجميــع بما يعزز 
حجــم الجهــود المخلصــة المبذولة والتنســيق 
المشــترك بيــن جميــع الجهات المعنيــة وصوالً 

لألهداف المنشودة.
وفــي ختــام الزيــارة التفقديــة قدمــت ســعادة 
وزيــرة الصحــة شــكرها إلــى جميــع العامليــن 
الذيــن هــم عصــب الســلمانية وأســاس العمــل 
بهــذا المرفق الهام والحيوي، مؤكدًة اســتمرار 
وزارة الصحة في تنفيذ العديد من المشــاريع 
الطموحة المقبلة التي تســعى بالدرجة األولى 
إلــى خدمة المريض وتســهيل وصول الخدمة 
العاجيــة إلى جانب تقديــم الخدمات بجودة 

وكفاءة عالية للجميع.

المنامة - وزارة الصحة
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تعاون بحرينـي سعـودي بمجـال الرقابـة
ــز الــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة ــزيـ ــعـ ــام وتـ ــ ــع ــ ــال ال ــ ــم ــ لــحــمــايــة ال

ترأس رئيــس ديــوان الرقابة المالية واإلدارية الشــيخ أحمد بــن محمد آل خليفة وفدا 
زار ديــوان المراقبــة العامــة بالمملكــة العربيــة الســعودية أمــس، والتقــى رئيس ديوان 

المراقبة العامة وكبار المسؤولين في الديوان حسام العنقري.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون والتنسيق 
القائــم بين ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
ونظيــره بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي 
المجاالت ذات الصلة بالعمل الرقابي، فضا 
عــن بحث واســتعراض أفضل الممارســات 
لبنــاء القدرات وتعزيــز الكفايات الوظيفية 
والشفافية والحوكمة، إضافة إلى مناقشة 
أوجة المشــاركة واالستفادة من المنظمات 
اإلقليميــة والدوليــة المختصــة بالمجــاالت 

الرقابية.
وعقــد الجانبــان اجتماعــا حضــره عــدد من 
المســؤولين، تم خالــه تقديم عرض مرئي 
مــن جانــب المختصيــن عــن تاريــخ ديوان 
المراقبة العامة بالسعودية متضمنا مسيرة 

الديــوان وتطــوره عبــر الســنوات، إضافــة 
إلــى االطــاع علــى منهجية العمــل وتطور 

منظومة الرقابة اإللكترونية “شامل”.
كما تم عقد جلســة لمناقشة أوجة التعاون 
في مجاالت التدريب، بما يعزز من دورهما 
فــي حمايــة المــال العــام وتعزيز الشــفافية 
لتحقيــق  المــوارد؛  وتوجيــه  والحوكمــة 
مــع  بالتعــاون  الشــاملة  التنميــة  أهــداف 

الجهات المشمولة بالرقابة.
وتنــاول الحديــث خــال المقابلــة التأكيــد 
على مواصلة التعاون والتنســيق المشــترك 
وتوســيع أفق ومجاالت التعاون بينهما بما 
يســهم فــي االرتقــاء بهــذه المهنــة لخدمــة 
مجتمعاتنــا ومواكبــة المتطلبــات المتغيــرة 

في هذا المجال.
وضم الوفد وكيل الديوان للرقابة اإلدارية 
خليفــة،  آل  خالــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ 

قاســم  األداء  لرقابــة  المســاعد  والوكيــل 
أحمــد المدحوب، ورئيــس العاقات العامة 

محمد ساتر.

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

فــي إطــار مســاعيها والتطويــر المســتمر لخدماتهــا وتماشــًيا مــع المتطلبــات والتوجهــات الحديثــة، عقــدت هيئــة المعلومــات 
والحكومة اإللكترونية حلقات نقاشــية )Focus Group( على مدار يومين، بالتعاون مع معهد البحرين للدراســات المصرفية 

.)www.data.gov.bh( والمالية بهدف تطوير وتحسين منصة البيانات المفتوحة

ممثلــون  النقاشــية  الحلقــة  فــي  شــارك 
والمؤسســات  االستشــارية  الشــركات  عــن 
المتوسطة والصغيرة والناشئة، والمؤسسات 
الحكوميــة بجانــب الباحثيــن واإلحصائييــن 
وغيرهــم مــن المســتفيدين مــن البيانــات في 
تطويــر أعمالهــم. وُأديرت الحلقات النقاشــية 
مــن قبــل معهــد البحريــن بغيــة التعــرف على 
بشــأن  واالنطباعــات  والماحظــات  اآلراء 
منصــة البيانــات المفتوحــة الحاليــة لمملكــة 
البحريــن، إذ تم اختيــار المعهد باعتباره جهة 
مســتقلة وحياديــة يمتــاز بخبرته فــي مجال 
الدراســات، علًما أنه سيتم تحليل المعلومات 
الــواردة في الدراســة من قبــل فريق مختص 
مــن الهيئــة، ومــن ثــم وضــع خطــة تفصيليــة 

لتطوير منصة البيانات المفتوحة. 
بأعمــال  القائــم  ذكــرت  الصــدد،  هــذا  وفــي 
مديــر االتصــال والتســويق بهيئــة المعلومات 
إبراهيــم  لولــوة  اإللكترونيــة  والحكومــة 
تأتــي ضمــن  المفتوحــة  البيانــات  أن منصــة 
الشــفافية  لتعزيــز  الراميــة  الهيئــة  مبــادرات 
وتجســد  اإللكترونيــة،  المشــاركة  وتشــجيع 
ســعيها لتصبــح المنصة بمثابــة نقطة مركزية 

وأســهل  أســرع  فرصــة  للمســتفيدين  تتيــح 
يحتاجونهــا  التــي  البيانــات  إلــى  للوصــول 
سواء بغرض البحث أو العمل وغيره، وعليه 
مــن  األساســية  القاعــدة  الهيئــة  اســتهدفت 
المســتفيدين لعقــد حلقــات نقاشــية مباشــرة 
معهــم، مشــيرة فــي ذات الصــدد إلــى اعتمــاد 
الهيئــة علــى أحــدث التوجهــات فــي أبحــاث 
احتياجاتهــم  لفهــم  والتوعيــة  التســويق 

مــن  أعلــى  أكبــر وتحقيــق مســتوى  بصــورة 
العلميــة  األبحــاث  لدعــم  إضافــة  الرضــا، 
طريــق  عــن  والمؤسســات  األفــراد  وتمكيــن 
توفيــر المعلومــات الدقيقــة التــي تســاعدهم 

في إنجاز أعمالهم.

www.( يذكــر أن منصــة البيانــات المفتوحــة
data.gov.bh( عبارة عن بيانات وإحصاءات 
منشــورة مســبًقا يتــم توفيرهــا بصفــة دورية 
مــن قبــل مختلــف الجهات الحكومية، تســهم 
فــي دعــم اتخــاذ القــرارات لــدى المؤسســات 

والجهــات  التجاريــة  األعمــال  وقطــاع 
الحكومية، وتشــجع على االبتــكار في مجال 
تطوير التطبيقات وتحليل الســوق والتعرف 
علــى التوجهــات الســائدة أو المســتقبلية في 

مختلف القطاعات.

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

“الحكومة اإللكترونية”: حلقات عن منصة البيانات المفتوحة

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

أعــرب ســفير جمهوريــة إيطاليــا لــدى 
بياتــو،  دومينكــو  البحريــن  مملكــة 
عــن تقدير بــاده للجهود التــي تبذلها 
البحريــن في مجــال مكافحة االتجار 
باألشــخاص، مؤكــًدا أن هــذه الجهــود 
المجتمــع  قبــل  مــن  اهتمــام  محــل 
الدولي.وأكــد بياتــو رغبــة بــاده في 
التعاون مع البحرين وتبادل الخبرات 
فــي هــذا المجــال ونقل هــذه التجربة 

الريادية إلى المستوى العالمي.
 جــاء ذلــك خــال اســتقبال الرئيــس 

التنفيــذي لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل 
لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس 
االتجــار باألشــخاص أســامة العبســي 

في مكتبه السفير اإليطالي.
 وبحث االجتماع الجهود التي تبذلها 
البحريــن في مجــال مكافحة االتجار 
يمكــن  الــذي  والــدور  باألشــخاص، 
أن تلعبــه المملكــة فــي تعزيــز ثقافــة 
وتطويــر  الجريمــة،  هــذه  مكافحــة 
التصــدي  فــي  الــدول  إمكانيــات 

لعمليات االتجار بمختلف صورها.

العبسي وبيالتو يبحثان تعزيز 
مكافحة االتجار باألشخاص

اإلعداد لتكريم العمال المجدين والمتفوقين في القطاع األهلي
حـمـيــــدان يـتــــرأس االجتـمــاع األول ويـشـيــــد بـدعــم جـاللــة الـمــلــك لأليــــدي الـعـامـلـــة

ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، في مكتبه أمس، االجتماع األول للجنة تكريم العمال المجدين 
والمتفوقيــن والمنشــآت المتميــزة فــي القطــاع األهلي للــدورة الـ )35(، والذي يقام ســنويا تحت الرعاية الســامية لعاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

بحــث  االجتمــاع  خــال  وتــم 
االستعدادات األولية لكافة الترتيبات 
فــي  يقــام  الــذي  بالحفــل،  المتعلقــة 
احتفــاالت  مــع  تزامنــا  ديســمبر  شــهر 
مملكــة البحريــن بعيــد جلــوس عاهــل 
البــاد، والعيد الوطنــي المجيد، حيث 
يتــم خالــه تكريــم فئــات عماليــة في 
واإلنتــاج،  العمــل  مواقــع  مختلــف 
إضافة إلى تكريم عدد من رواد العمل 
واإلدارييــن؛  المتميــزة،  والمنشــآت 
تقديــرا لمســاهمتهم فــي إنجاح ودعم 
برامج الوزارة في توظيف المواطنين 
الخــاص  القطــاع  فــي  وإدماجهــم 

وتحسين أدائهم المهني.
وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بالدعم 
الــذي يحظى به العمال من لدن عاهل 
حمــد  الملــك  الجالــة  البــاد صاحــب 
بــن عيســى آل خليفة، لأليــدي العاملة 
فــي مملكة البحرين وتشــجيعه الدائم 
لهــم في مختلف مواقــع العمل، والذي 
كان لــه أكبــر األثــر فــي تحفيــز العمال 
للمزيــد مــن اإلنتاجية في المؤسســات 
والشــركات التــي يعملــون بهــا، منوهــا 
فــي الوقــت ذاتــه باهتمــام الحكومــة 
برئاســة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 

خليفــة، والمتابعــة الحثيثــة مــن نائب 
القائد األعلى ولي العهد، النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
خليفة، بالعمال البحرينيين وحرصهما 
العماليــة،  المكتســبات  تعزيــز  علــى 
وخلــق أجواء عمل مشــجعة ومحفزة 

على العطاء التميز في أداء العمل.
يشــار إلــى أن اللجنــة الدائمــة لحفــل 
تكريــم العمــال المجديــن والمتفوقين 
القطــاع  فــي  المتميــزة  والمنشــآت 
األهلي، تشكلت بموجب قرار صاحب 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  الســمو 

والتنميــة  العمــل  وزيــر  ويترأســها 
عضويتهــا  فــي  وتضــم  االجتماعيــة، 
والتنميــة  العمــل  وزارة  عــن  ممثليــن 

االجتماعية، إلى جانب وزارة الصناعة 
والتجــارة والســياحة، وغرفــة تجــارة 
العــام  واالتحــاد  البحريــن،  وصناعــة 

لنقابات عمال البحرين، واالتحاد الحر 
لنقابــات عمــال البحريــن، إلــى جانــب 

ممثل عن الشركات الكبرى.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الصالح تقف على تطوير العمل بأقسام “السلمانية”

توفير إحصاءات تدعم اتخاذ القرارات 
لدى المؤسسات وقطاع األعمال



05 local@albiladpress.com

األربعاء
10 يوليو 2019 
7 ذو القعدة 1440

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وقرار سموه بالموافقة على توسيع دائرة األفضلية التي تمنح حاليا للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، حيث قرر المجلس أن تشمل األفضلية المعمول بها حاليا بنسبة 10 % في مزايدات المرافق الحكومية 

أيضا المناقصات وبذات النسبة، وهي 10 % للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد االطالع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

وثمــن الزيانــي فــي الوقــت نفســه دعــم ســموه لكافة 
القطاعــات االقتصاديــة فــي مملكــة البحريــن، وفــي 
مقدمتهــا قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
الذي يشــهد تناميا ملحوظا في مســاهمته في الناتج 
المحلي اإلجمالي بفضل التسهيالت والمبادرات التي 

تتبناهــا الحكومــة فــي ســبيل االرتقــاء بهــذا القطــاع 
الحيــوي والنامــي، منوهــا بحرص الحكومة المســتمر 
برئاســة رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة لهذا القطاع للوقوف على 
متطلباتــه وتلبيتهــا وتذليــل المعوقــات والتحديــات، 

والــذي يعكــس الرؤيــة الحكيمــة لســموه التــي تســير 
جنبــا إلــى جنــب للمســيرة التنمويــة الشــاملة لعاهــل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 

خليفة.
وأكــد وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة أن هــذا 

القرار من شــأنه أن يشــكل دافعا وحافزا للمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة وأرضيــة قويــة تســاعد علــى 
تحقيــق تكافــؤ الفــرص ونحــو مزيــد مــن التنافســية 
والتوســع والنمو للمؤسسات الصغير والمتوسطة في 

زايد الزيانيأعمالها التجارية.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

توجيهات سمو األمير خليفة تحقق تكافؤ الفرص وتزيد التنافسية
الزياني يشيد بتوسيع دائرة األفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أجمــع نــواب واقتصاديــون علــى أن توجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوسيع دائرة األفضلية التي تمنح حاليا للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل 
منشــآت الجهــات الحكوميــة، ســتنعكس إيجابا على دعــم وتنمية المؤسســات الصغيرة 

والمتوسطة التي تعد العمود الفقري القتصاد البحرين. 

وأوضحــوا أن مــن شــأن هــذه التوجيهــات 
تطوير آليات التمويل للمؤسسات الصغيرة 
المنافســة  لمواصلــة  ودعمهــا  والمتوســطة 
فــي الســوق التجــارى البحرينيــة، مؤكدين 
أن قــرار ســموه ســيصب فــي مصلحــة تلك 
القيــام  المؤسســات مباشــرًة ويمكنهــا مــن 
وتنشــيط  دعــم  فــي  التنمــوي  بدورهــا 

االقتصاد الوطني. 
جمعيــة  رئيــس  أشــاد  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الصغيــرة  المؤسســات  لتنميــة  البحريــن 
والمتوســطة النائــب أحمد الســلوم بتوجيه 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
الخاص بتوسيع دائرة األفضلية التي تمنح 
حاليا للمؤسسات الصغيرة  والمتوسطة في 
مشــتريات ومناقصات الحكومة، مؤكدا أن 
هــذه القرارات تســهم فــي تحقيــق التوازن 
اإليجابــي المطلــوب فــي ســوق تمثــل فيــه 
هذه المؤسسات نسبة تصل إلى   95 % من 
إجمالــي الشــركات المســجلة فــي البحرين، 
وهي نسبة تستحق الدعم والفرصة أيضا. 

وأكد الســلوم أهمية استمرار الدعم لكل ما 
يتعلق بعمل هذه المؤسســات والتشريعات 
الخاصة بها أيضا، مشددا أنها  تشهد اهتماما 
العاميــن  فــي  الحكومــة  قبــل  مــن  كبيــرا 
اآلخيريــن، منوها بأن ســمو رئيــس الوزراء 
يعطــي دائمــا المثــل والقــدوة فــي التعامــل 
مع كل ما يتعلق باألمور االقتصادية،  وهي 
 القرارات التي تنم دائما عن خبرته الكبيرة 
في هذا الصدد، وســيكون لهــا آثار إيجابية 

كبيرة على العديد من  المؤسسات  الصغيرة 
ورواد األعمال. 

بمجلــس  الماليــة  اللجنــة  أن  وأوضــح 
صغــار  أوضــاع  بمراعــاة  طالبــت  النــواب 
بحصصهــم  يتعلــق  فيمــا  عمومــا  التجــار 
الحكوميــة  والمشــتريات  المناقصــات  فــي 
وجدولــة المتأخــرات وصرف المســتحقات 
 المتأخرة، الفتا أن قرارات ســموه الرصينة 
التــي طالمــا اعتدنــا عليها، والتــي تضع في 
اعتبارهــا العديــد مــن العوامــل والظــروف 
واألوضــاع  المحليــة  بالســوق  المتعلقــة 
 االقتصاديــة للتجــار الذيــن  يعانــون بشــكل 
واضح في الســنوات األخيرة بسبب تباطؤ 
النمو إقليميا وعالميا، ستسهم في النهوض 

بالقطاع التجاري في البالد. 
نائــب  العامــر  أحمــد  النائــب  قــال  بــدوره، 
رئيس لجنة الشــؤون الماليــة واالقتصادية 
أن توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء بشــأن 
يحفــز  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
القطــاع الخــاص بشــكل دائــم علــى التطور 
والنهــوض؛ مــن أجــل تعزيــز بيئــة األعمــال 
البحرينيــة ودعمهــا للوصــول للريــادة مــن 
مــن  المختلفــة  األنــواع  احتضانهــا  حيــث 
أن  إلــى  مشــيرا  االقتصاديــة،  األنشــطة 
تنميــة  فــي  كبيــر  بشــكل  سيســهم  القــرار 
هــذه المؤسســات وتطويــر مســتواها ممــا 
الســوق  علــى  إيجابــي  بشــكل  ســينعكس 

المحلية وعلى االقتصاد الوطني. 
وقــال العامر إن التوجيه ســيكون لها تأثير 

التجــاري،  القطــاع  علــى  وفعــال  مباشــر 
وســيكون لهــا نتائــج إيجابيــة علــى الوضع 
القطاعــات  تنافســية  وتحســين  التنمــوي 
إنتاجيتهــا  ورفــع  المتنوعــة  االقتصاديــة 
بشــكل المطلــوب، الفتــا إلــى أن توجيهــات 
ســموه ستســهم أيضــا بشــكل فعــال في أن 
تســود حالــة مــن االرتيــاح والتفــاؤل بيــن 
أصحاب المؤسســات الصغيرة والمتوسطة 

تدفعهم نحو تنمية وتطوير أعمالهم. 
وأشــاد النائــب بــدر الدوســري بتوجيهــات 
وقــرار ســموه، مؤكــدا أن تلــك التوجيهــات 
مــن شــأنها أن تســهم فــي تحريــك عجلــة 
التجاريــة  الحركــة  وتعــزز  االقتصــاد 

واالستثمارية في البالد عموما. 
المؤسســات  ســموه  دعــم  أن  وأضــاف 
بشــكل  ســاهم  والمتوســطة  الصغيــرة 
كبيــر فــي رفــع مســتويات الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي، وذلــك بفضــل سياســة  التحفيــز 
برئاســة  البحريــن  تنتهجهــا حكومــة  التــي 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
الرتقاء بالقطاعــات االقتصادية والتجارية 
فــي المملكــة، منوهــا بحــرص الحكومة في 
التجــار  صغــار  متطلبــات  علــى  الوقــوف 
المعوقــات أمامهــم فــي  وتلبيتهــا وتذليــل 

مواجهة التحديات المختلفة.
وقــال الدوســرى إن صاحب الســمو الملكي 
الصناعيــة  النهضــة  قــاد  الــوزراء  رئيــس 
والتجاريــة باقتدار حتى أصبحت البحرين 
تعيش استقرارا اجتماعيا واقتصاديا ليس 
فحســب، بــل حققت خطــوات متقدمة في 
المجــال التنمويــة علــى المســتويات كافــة، 
منوها بأن سموه على تواصل دائم ومباشر 
مــع أبنــاء البحريــن، كمــا أن ســموه متابــع 
وداعم لكل عمل من شأنه االرتقاء بالوطن 

في المجاالت كافة. 
أن  األعمــال خلــف حجيــر  رجــل  وأوضــح 
توجيهــات صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
للمؤسســات  األفضليــة  بمنــح  الــوزراء 
القطــاع  داخــل  والمتوســطة  الصغيــرة 
الحكومي، تدل على اهتمام سموه بالقطاع 
الخــاص وحرصــه علــى دعــم المؤسســات 
الســبل  بكافــة  والمتوســطة  الصغيــرة 
المتاحــة؛ مــن أجــل النهوض ببيئــة األعمال 
قــدرات  تعزيــز  علــي  للعمــل  البحرينيــة؛ 

االقتصاد الوطني. 
وأشــار إلــى أن حكومــة البحريــن برئاســة 
سموه وفرت بيئة حاضنة لتلك المؤسسات 
حزمــة  خــالل  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة 
النظم والتشــريعات التي تشــجع المشــاريع 
وأن  مســتمر،  بشــكل  وتدعمهــا  الناشــئة 
حكومــة  دعــم  تؤكــد  ســموه  توجيهــات 
البحريــن المســتمر للقطــاع الخــاص، وهــو 
ما أســهم بشــكل كبير في إنجاح الشراكات 

التــي تتــم بين القطــاع الحكومــي والقطاع 
الخــاص، مؤكــدا أن تلــك الشــراكات تتســم 
بأهمية كونها تصب بشــكل مباشر في دعم 
بيئــة األعمــال مما يســهم فــى توفير فرص 
مــن  تســتطيع  الصغيــرة  للشــركات  عمــل 
خاللهــا مواصلة طريقها نحــو قطاع خاص 

قادر على تحمل مسؤولية المرحلة. 
فيمــا أشــاد رئيــس جمعيــة مكاتــب الســفر 
أميــن  جهــاد  البحرينيــة  والســياحة 
بتوجيهات سموه الداعمة لتلك المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالدور الكبير 
الذي تلعبه المؤسســات في تمكين الشــباب 
اقتصاديــا ومهنيا ورفد ســوق العمل بمزيد 
أمــام  المجــال  بإتاحــة  العمــل  فــرص  مــن 
مــن  األعمــال  غمارعالــم  لخــوض  الشــباب 

بوابة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
حــرص  تؤكــد  التوجيهــات  أن  وأضــاف 
الحكومــة علــى تحســين أوضــاع أصحــاب 
وأن  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
المواطن موضع اهتمام وتقدير، كما تجسد 
رؤية صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء 
بــأن المواطــن هــو محــور التنميــة وغايتهــا 
األولــى، مشــددا علــى أن قطــاع الســياحة 
والسفر سيتسفيد من توجيه سموه بشكل 
لهــا تأثيراتــه  القــرار ســتكون  مباشــر، وأن 
أن  وأكــد  قريبــا،  القطــاع  علــي  االيجابيــة 
باهتمــام  الســياحة  قطــاع  يخــص  ســموه 
ودعــم كبير يــؤدي إلى االرتقــاء بالخدمات 

السياحية التي تقدم للمواطنين. 
أن  فخــرو  حامــد  األعمــال  رجــل  ورأى 
توجيهــات صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء تصــب فــي صالح القطــاع الخاص 
الصغيــرة  الشــركات  وتحمــي  البحرينــي 
تســهم  كمــا  اإلفــالس  مــن  والمتوســطة 
الصغيــرة  بالمؤسســات  النهــوض  فــي 
والمتوسطة، مبينا أن دعم سموه ومواقفه 

الدائمــة  ومســاندته  التجاريــة  البيئــة  مــع 
ودعمهــا  الصغيــرة  المؤسســات  ألصحــاب 
النهــوض  الشــديد  حرصــه  علــى  يؤكــد 

بالقطاع االقتصادي.
وأضــاف أن هــذه التوجيهــات تؤكــد عــزم 
المنــاخ  توفيــر  علــى  البحريــن  حكومــة 
االســتثماري الــذي يكفــل للقطــاع الخــاص 
خطــط  صياغــة  فــي  والمشــاركة  النمــو 
التنميــة التي تنعكس على القطاع التجاري 
مزيــد  إحــراز  نحــو  وتدفعــه  باإليجــاب، 
بالواقــع  للنهــوض  والتطــور  التقــدم  مــن 
االقتصــادي فــى البــالد، متوقعا زيــادة دور 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
قيــادة عجلــة االقتصاد وتوفيــر المزيد من 

فرص العمل.
جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  عبــر  فيمــا 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
البحرينية عبدالحســن الديري عن مســتوى 
التفاؤل الذي ساد أوساط أصحاب األعمال 
بتوجيــات صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الوزراء بتوسيع دائرة األفضلية التي تمنح 
والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات  حاليــا 
فــي مشــتريات ومناقصــات الحكومة وفي 
المرافــق الخدميــة داخــل منشــآت الجهات 
أثلــج  ســموه  قــرار  أن  مؤكــدا  الحكوميــة، 
صــدور البيئــة التجاريــة عمومــا وأصحــاب 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 

خصوصا. 
محفــزا  تعــد  ســموه  توجيهــات  إن  وقــال 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات 
مواجهــة التحديــات االقتصادية المختلفة، 
ستسهم في إحداث نقلة نوعية للمؤسسات 
الصغيــرة، الفتا أن تلك المؤسســات تشــكل 
98 %، وهو ما يعنى أنها شــريان االقتصاد 
والداعــم األكبــر للناتــج المحلــي اإلجمالــي 

للمملكة البحرين.

المنامة - بنا

فعاليات وطنية: سمو رئيس الوزراء قدوة في التعامل مع األمور االقتصادية

بدر الدوسري أحمد العامر خلف حجيرأحمد السلوم

السلوم: توجيهات 
سموه تسهم 

بتحقيق التوازن 
اإليجابي المطلوب  

العامر: تحفيز 
سموه لـ “الخاص” 
يقود نحو االزدهار 

والتنمية

الدوسرى: تحريك 
عجلة االقتصاد 

وتعزيز حركة 
االستثمار 

حجير: دعم 
المشاريع الناشئة 
بحزمة من النظم 

والتشريعات

أشاد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الرامية 
إلى توسيع دائرة األفضلية التي تمنح حاليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية 
داخــل منشــآت الجهــات الحكوميــة، حيــث قــرر مجلس الوزراء أن تشــمل األفضليــة المعمول بها حاليا بنســبة 10 % في مزايــدات المرافق 
الحكومية أيضا المناقصات وبذات النسبة، وهي 10 % للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد االطالع على المذكرة المرفوعة لهذا 

الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

أن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأكــد 
الــوزراء  رئيــس  الســمو  صاحــب  توجيهــات 
تؤكــد اهتمــام ســموه بالمؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة فــي المملكــة، والتــي يــدار جزء 
كبير منها من قبل الشباب البحريني ومنحهم 
الفرصــة المثالية فــي مشــتريات ومناقصات 

الــذي يمثــل دعمــا واضحــا  األمــر  الحكومــة 
للشباب البحريني؛ من أجل تقوية مؤسساته 
الصغيرة والمتوســطة، والعمل على توسعتها 

المحلــي،  االقتصــاد  دعــم  فــي  ومشــاركتهم 
الســمو  صاحــب  توجيهــات  أن  إلــى  مشــيرا 
الملكي رئيس الوزراء ســتكون لها انعكاسات 
إيجابية على الشــباب البحريني وســتدفعهم 
نحو االرتقاء بمستوى عملهم وخدماتهم في 
مؤسســاتهم الصغيــرة المتوســطة والتنافس 
فيمــا بينهم؛ لالرتقاء بمنظمة عملهم في تلك 

المؤسسات.
رئيــس  ســمو  توجيهــات  أن  المؤيــد  وبيــن 
مؤسســات   6303 منهــا  سيســتفيد  الــوزراء 

صغيرة ومتوســطة يديرها الشــباب من بينها 
3322 يديرها الشــباب،2981 يديرها شــابات 
حســب إحصــاءات وزارة الصناعــة والتجارة 

والسياحة.
وأشــاد الوزيــر بدور وزير الصناعــة والتجارة 
والســياحة زايــد الزيانــي واهتمامــه الواضح 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  بدعــم 
والعمــل علــى تقديــم المقترحــات االيجابيــة 
التــي تســاهم في دعــم المؤسســات الصغيرة 

أيمن المؤيدوالمتوسطة ودعم الشباب البحريني.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

انعكاسات إيجابية لتوجيهات سمو رئيس الوزراء على الشباب البحريني
توسيع دائرة األفضلية يفيد 6303 مؤسسات صغيرة ومتوسطة يديرها الشباب

ــب بــمــصــلــحــة الــتــجــار ــص ــة” ي ــط ــوس ــت ــم ــرة وال ــي ــغ ــص ـــ  “ال ــ ــة ل ــي ــل ــض ــح األف ــن م

ــدار ــتـ ــاقـ ــة بـ ــ ــادي ــ ــص ــ ــت ــ ــود الـــنـــهـــضـــة االق ــ ــق ــ ــو األمــــيــــر خــلــيــفــة ي ــمـ سـ

عبدالخسين الديري حامد فخرو جهاد أمين

أمين: استفادة 
السياحة بشكل 

مباشر من 
توجيهات سموه

فخرو: القرار 
يحمي “الصغيرة 

والمتوسطة” من 
اإلفالس

الديري: قرار سموه 
أثلج صدور البيئة 
التجارية وأصحاب 

المؤسسات 



 المنامة - األوقاف الجعفرية

قامــت إدارة األوقــاف الجعفريــة ممثلــة فــي 
بمتابعــة  والمآتــم  المســاجد  شــؤون  لجنــة 
حادثــة العبــث بمســجدي )العيــد والشــنبرية( 
والكائنين بقرية بني جمرة وذلك إثر الفيديو 
الذي نشــر في بعض مواقع وســائل التواصل 

االجتماعي.
وقــام رئيــس لجنة شــؤون المســاجد والمآتم 

عبدالجليــل العويناتــي برفقــة عضــو اللجنــة 
اإلدارة  وموظفــي  الســتري  عبدالمجيــد 
بزيــارة إلــى المســجدين، وكذلــك االستفســار 
مــن األهالــي عما حــدث في المســجد، وتبين 
أن الكتــب وبعــض محتويــات المســجد قــد 
تعرضت للعبث، وبادر األهالي باعادة الوضع 
علــى مــا كان عليه، وتم تقديــم بالغ من قبل 
اإلدارة إلــى مركــز األمــن، وتم إبــالغ الجهات 

المختصة بذلك.

“الجعفرية” تتابع العبث 
بمحتويات مسجدين في بني جمرة

06local@albiladpress.com

األربعاء
10 يوليو 2019 

الصالح يؤكد أهمية دعم مبادرات التوازن المالي7 ذو القعدة 1440
ضبـط الـنـفـقـات بمختلــف الجهــات الحكــومــيــة

أكد رئيس مجلس الشــورى علي الصالح أهمية دعم مبادرات التوازن المالي لمملكة البحرين وتقديم كامل الدعم المتاح لها 
بما يساهم في خفض النفقات، ويضمن مواصلة العمل بكل جودة وإتقان.

جــاء ذلــك خــالل ترؤســه اجتمــاع هيئة 
مكتــب مجلــس الشــورى المنعقــد صباح 
أمــس بحضــور عــدد مــن رؤســاء اللجان 
إذ  للمجلــس،  العــام  واألميــن  الدائمــة 
التقاعــد  موضــوع  االجتمــاع  تنــاول 
العامــة، فيمــا  األمانــة  لمنتســبي  المبكــر 
أن  إلــى  الشــورى  مجلــس  رئيــس  لفــت 

إنجــاز التقاعــد المبكــر وترشــيد النفقات 
المتكــررة ضمــن الميزانيــة العامة للدولة 
لتقليــل العجز والوصــول لنقطة التوازن 
بين النفقات والمصروفات، هدف ينبغي 
أن تســاهم مختلــف الجهــات الحكوميــة 
والهيئات المســتقلة ومن في حكمها في 

تحقيقه.

وأعــرب الصالــح باســمه وباســم أعضــاء 
شــكره  عــن  المجلــس  مكتــب  هيئــة 
وتقديــره لجميع منتســبي األمانة العامة 
لمجلس الشــورى ممــن اختــاروا التقاعد 
المبكــر، مؤكــدا أن إســهاماتهم فــي دعــم 
ومســاندة جهــود أعضــاء المجلس محل 

علي الصالحتقدير وإشادة من الجميع.

القضيبية - مجلس الشورى

Û  لكثرة الضحايا، دعوني أنّظُر في وحوش الحب، وضباع العواطف، وأسماك قرش
األحاسيس، والضحايا الموتى في الشباك! العشق هو لعبة المشاعر القاتلة، لعبة 
مع الشيطان. فمن يروي عطشه يدير ظهره فوًرا للنبع. فكثير من قصص الغرام 
كاذبة، وكما قيل “لم تكن قصة ُحب ُمخلص على اإلطالق، ولكنها ربما كانت قصة 

اإلخالص في الحب”. كونك مخلًصا ال يعني أن اآلخر مخلص. 
Û  رأيت كثيرين معلقين كذبيحة على مسلخ الحب، ومذبح العشق. إنه أشبه بنوم

ال  المرضي”.  “التعلق  النفس  علماء  عليه  أطلق  وكما  اإلنسان.  ذاكرة  في  الثعبان 
يوجد شيء أمّر وأشّد فتًكا من العشق.

Û  هو عبارة عن سكاكين تعزف بيانو على المشاعر المحطمة.. كل عاشق تعيس وكل
محب سعيد، وشتان بين الحب والعشق، وهذه سوف أكتب عنها الحًقا، فالعاشق 
مجنون، وضع قلبه على “الهاي وى” لتصدمه كل شاحنات وحوش البشر، وتجد 
فالعاشق هو في كل  قلبه كقطة مهروسة على طريق سريع ال أحد يسأل عنها، 
شيء إال الحب. هو أبعد الناس عن الحب، ألنه باختصار، أعطى “رموت كونترول” 
مشاعره لشخص آخر ليتالعب به في تغيير المحطات والقنوات المزاجية التي 
يريد أن يعبث بها. الحب سيكولوجيا، أن تفيض بحب نفسك فإذا فاض سيمأل 
ا، فالظمآن من شيء ال يمكن أن يكون من أهل السواقي. منذ سنين  اآلخرين حبًّ
كتبت في موضوع العشق والتعلق المرضي ونظرية “فك االرتباط” بمعنى كيف 
من  فيخرج  القاتلة،  والعبودية  السيكولوجي”  “الــرق  من  الهائم  العاشق  يخرج 
وراء ظهره، ويطير في  “األفكري”  المعشوق ويرمي  أو تالعب  الذكريات  زنزانة 
سماء الحرية واالنعتاق من التعلق المرضي ألي شيء في الحياة أكان الشهرة أم 
المنصب أم المال أم العشيقة. كل هذه عبارة عن زنزانات، والحر هو من يعتمد 
أهمية  تخفيض  في  الكوني  الــتــوازن  في  زيالند  فاديم  الــروســي  المفكر  نظرية 
بشيء  اهتمامك  بقدر  الصفر.  إلى  لألشياء  الطاقي  االهتمام  وتحويل  األشياء، 
بقدر ما تعطيه رقبتك للتالعب بمشنقتك. وكل المشانق تهون إال مشانق العشق. 
المعشوق،  ألف مرة حسب وحشية  مــرات، وأحياًنا   5 اليوم  فالعاشق يشنق في 
ميكافيلي  يقول  الدم.  العشق في  كثافة مخدرات  المرض، ومدى  بلوغ  وحسب 
“من يلتزم بالطيبة طوال الوقت يسحقه المد الهائل من األشخاص غير الطيبين”، 
قلما تجد إنساًنا لم يسقط في فخ العشق أو بئره المظلمة. ولعّل أكثر المعذبين 
هم من أصابهم عشق مع المتالعبين )الفانباير( الذين يجيدون فن ذبح المشاعر، 
مصاصو دماء المشاعر والمحفظة، ومن يعتبرون الحب وظيفة للكسب السريع 
وقلب المعشوق المضحوك عليه مجرد ATM. قيس بن الملوح ما كان يحب ليلى 
العمارية، بل كان يعشقها، وهذا نتيجة مرض سيكولوجي، اسمه التعلق المرضي. 
شعر  واقعية إلسقاط  كيماوية،  جرعات  إلى  يحتاج  المشاعر  مرض سرطان  هو 
المعلق  العاشق  الدم.  في  الموجودة  العشق  كل مخدرات  وتقيؤ  الذكريات  رأس 
السجن، وإن كانوا يرتدون أفخم  المعلقة هم سجناء يرتدون ثياب  العاشقة  أو 
أنها  اند جباًنا على  اودولجي  بماركات كوجي  تعالج  ال  العشق  الماركات. جروح 
كي  جــادة  محاربة  إلــى  يحتاج  سرطان  العشق  العاطفي.  بالشراء  أو  ضــمــادات، 

يكسب اإلنسان سعادته وإال قد يصل لحال قيس: 

ــــــهــــــا َقــــــــضــــــــاهــــــــا ِلـــــــــــَغـــــــــــْيـــــــــــري، واْبـــــــــــَتـــــــــــالنـــــــــــي ِبــــــُحــــــبِّ
َفــــــــــــَهــــــــــــاّل بــــــــــــَشــــــــــــيٍء غـــــــــيـــــــــِر لــــــيــــــلــــــى اْبـــــــــَتـــــــــالِنـــــــــيـــــــــا.

عزف السكين 
على بيانو 

القلب نوتات 
الحب الكاذب سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

العود يشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء لتطوير شارع رّيا
ــات الــتــنــمــيــة ــروعـ ــشـ ــل تــنــفــيــذ مـ ــراحـ ــنــفــســه مـ ــع ب ــاب ــت ســـمـــوه ي

أشــاد ممثل الدائرة السادسة بمجلس المحرق 
البلدي فاضل العود بتوجيهات رئيس الوزراء 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة بتطويــر شــارع رّيــا، وذلــك 
خــالل جلســة مجلــس الــوزراء المنعقــدة يوم 

اإلثنين الماضي.
وقــال العــود إن شــارع رّيــا مــن أهــم شــوارع 
المحــرق الحيويــة، وهــو بمثابة القلــب للعديد 
من المناطق والقرى، حيث يصل كل من الدير 
وســماهيج وقاللــي وعــراد والحــد بالعاصمــة 
المنامــة وبجنــوب المحرق مرورا بالبســيتين. 

ازديــاد  فــي  الشــارع  لتطويــر  الحاجــة  وإن 
البحريــن  مطــار  تطويــر  أعمــال  مــع  الســيما 
الدولــي الجديــد، والــذي فــي حــال افتتاحــه 
سيســتلزم تطوير جميع الشوارع المحيطة به 

وتوسعتها.
وتابــع أن األهالــي ينتظــرون مشــروع تطويــر 
الشــارع منــذ ســنوات طويلــة، حيــث خطــت 
وزارة األشغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي خطــوات مهمــة فــي هذا المشــروع، 
بعــض  نتيجــة ملكيــة  العمــل تعطــل  أن  غيــر 
األجــزاء لجهــات أخــرى ويجــب إتمــام عمليــة 

االستمالكات مما يأخذ وقتا طويال، ولكن كل 
مشــروع متعثــر ينبغــي أن يتضاعــف التركيــز 
عليــه خصوصــا عندمــا يكــون بهــذه األهميــة 
لمئات اآلالف من السكان يوميا. وأشاد العضو 
باالهتمام البالغ من لدن صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء، مردفــا العــود، وهــذه ليســت 
أول مرة يطرح فيها المشــروع أثناء جلســات 
مجلــس الــوزراء، فقــد عودنــا ســموه أن يتابع 
بنفســه مراحل العمل في مشاريع التنمية، وال 
يــكل وال يمــل فــي متابعتهــا والتوجيــه بحلها 

دون أن تفوته أدق التفاصيل.

مجلس المحرق البلدي

فاضل العود

طرادة يشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتطوير سوق جدحفص
ــن والــمــقــيــمــيــن ــي ــن ــواط ــم ــات ال ــاج ــي ــت قــــــرارات ســمــوه تــامــس اح

أشــاد رئيــس مجلــس أمانــة العاصمــة صالــح 
الــوزراء صاحــب  رئيــس  بتوجيهــات  طــرادة 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
الــوزراء  مجلــس  جلســة  فــي  خليفــة،  آل 
جدحفــص  ســوق  وصيانــة  تطويــر  بمتابعــة 
الشــعبية والعمــل علــى إحيائها وجعلهــا ملبية 

الحتياجات المواطنين في المنطقة.
وقال طرادة “نتطلع لتنفيذ توجيهات صاحب 
أســرع  فــي  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
حاجــة  أحــد  علــى  يخفــى  وال  ممكــن،  وقــت 
والصيانــة  التطويــر  إلــى  جدحفــص  ســوق 

باعتبارهــا إحــدى أهم األســواق فــي محافظة 
العاصمــة وتخدم قطاًعــا كبيًرا من المواطنين 
والمقيمين. وعمل مجلس أمانة العاصمة منذ 
5 ســنوات بالتعــاون مــع أمانــة العاصمــة علــى 
المركزيــة  تطويــر وصيانــة ســوق جدحفــص 
وتمــت زيــارة الســوق فــي أكثــر مــن مناســبة 
المجلــس  ورفــع  والمعنييــن،  المختصيــن  مــع 
هــذه  وتطويــر  صيانــة  بضــرورة  توصياتــه 

السوق الحيوية”.
وأكــد طرادة تطلــع المجلس إلى تطوير جميع 
األسواق التي تحتاج إلى صيانة وتطوير في 

محافظــة العاصمــة، ومن أهمها ســوق المنامة 
المركزية وســوق سترة المركزية قائالً “نتطلع 
إلى توجيهات مماثلة من سمو رئيس الوزراء 
لتطويــر بقيــة األســواق لتــرى هــذه المشــاريع 
النــور، وتعودنــا مــن ســموه هــذه التوجيهــات 
المواطنيــن  احتياجــات  تالمــس  التــي 

والمقيمين”.
وأكد طرادة تطلعهم للتعاون مع وزير األشغال 
والمديــر العــام ألمانــة العاصمــة لتنفيــذ هــذه 
التوجيهــات؛ نظــًرا للتواصــل اإليجابــي فيمــا 

يخص تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات.

المنامة - بنا

فاضل العود

    

تعلن بلدية المنطقة الشمالية عن طرح المناقصة  الداخلية  التالية: 

قيمة الضمان رقم المناقصةموضوع المناقصة
االبتدائي

قيمة وثائق 
المناقصة

الموعد النهائي لتقديم 
العطاءات

الوقـتاليوم / التاريخ
مناقصة توفير اثاث

 لمبنى عالي
FIN/08/08/2019

500/-
دينار بحريني

-/15 دينار 
الخميس

2019/7/25
1:٣0

مشروع انشاء خزان
 مياه لشارع البديع

Tech/12/12/2019
500/-

دينار بحريني
-/15 دينار

االربعاء
2019/7/٣1

1:٣0

مشروع تأهيل شبكة ري 
ومزروعات شارع الشيخ 

حمد - المرحلة 1
Tech/13/13/2019

500/-
دينار بحريني

-/15 دينار
االربعاء

2019/7/٣1
1:٣0

إعالن عن مناقصات

فعلى الراغبين في الدخول في هذه المناقصة من الشركات المتخصصة في هذا المجال، االتصال بمكتب إدارة   •
الموارد البشرية والمالية – 17985106-17985069  بلدية المنطقة الشمالية- مبنى مدينة حمد - خالل ساعات 

الدوام الرسمي للحصول على وثائق المناقصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2019/7/11  .

المنطقة  بلدية    - والمالية  البشرية  الموارد  ادارة  مدير  بمكتب  لذلك  المخصص  الصندوق  في  العطاءات  تودع   •
الشمالية  دوار 17 قبل موعد قفل العطاءات المحدد أعاله. مرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه 
أعاله أو 1% من قيمة العطاء أيهما أقل ، وذلك في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان مصدق أو بوليصة 
تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية، على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء 

المنصوص عليها في وثائق المنافصة.

والمزايدات  المناقصات  تنظيم  بشأن   2002 لسنة   )36( رقم  بقانون  المرسوم  ألحكام  المناقصة  هذه  تخضع   •
والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم )37( لسنة 2002م وتعديالتهما.

كما يجب مراعاة الشروط التالية:  •
1. أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.

2. أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( .
3. أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.

4. ضرورة ختم جميع المستندات ووثائق المناقصة المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة أو المؤسسة أو الجهة 
مقدمة العطاء.

سيرفض أي عطاء ال تنطبق عليه الشروط أعاله باإلضافة للشروط المحددة في وثائق المناقصة.  •
يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.   •

“األشغال”: إنجاز 46 % من مشروع تطوير شارع سار
ديــــــــنــــــــار مــــــــلــــــــيــــــــون   2.8 بــــــكــــــلــــــفــــــة 

األشــغال  بــوزارة  الطــرق  وصيانــة  مشــاريع  إدارة  مديــر  صــرح 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس سيد بدر علوي 
أن نسبة اإلنجاز بمشروع تطوير شارع سار مع تقاطع شارع 35 
ا وضع طبقات األسفلت األولية  بلغت نحو 46 %، حيث يتم حاليًّ
وتنفيــذ أعمال شــبكة تصريف ميــاه األمطار، 
ومن المؤمل االنتهاء من المشروع قبل نهاية 

العام الجاري.
 وكان المشــروع قــد ُأرســي مــن قبــل مجلس 
)شــركة  علــى  والمزايــدات  المناقصــات 
جــالل العالــي وأوالده(، حيــث بلغــت تكلفتــه 
)مليونــان  دينــار   2,850.975 اإلجماليــة 
وثمانمائة وخمســون ألًفا وتســعمائة وخمسة 

وسبعون ديناًرا(.
 وأضاف مدير إدارة مشــاريع وصيانة الطرق 
إن أعمال المشــروع تتضمن توســعة الشــارع 
بطــول 3.895 كلــم ليصبــح طريًقــا مزدوًجــا 
ذا مســارين بعــرض 7 أمتــار فــي كل اتجــاه 
وتطويــر كافــة التقاطعــات عليــه وتركيــب 5 
التاليــة:  التقاطعــات  عنــد  ضوئيــة  إشــارات 
تقاطع شارع سار مع شارع 35 - تقاطع شارع 
ســار مع طريق 1523 - تقاطع شــارع سار مع 
طريــق 2941 - تقاطــع شــارع ســار مع طريق 
1715 وشــارع 45 - و تقاطــع شــارع ســار مع 
طريــق 1725، إلــى جانــب إنشــاء مــا يقــارب 
400 موقــف للســيارات علــى امتــداد الشــارع 
وبالقرب من جامع ســار، باإلضافة إلى إنشاء 

4 شــوارع خدماتيــة ســتخدم المحالت التجارية وتســهل دخول 
القاطنين إلى منازلهم بكل ســهولة، كما ســيتم إنشــاء ممر مشــاة 

بجانب الطريق في االتجاهين على امتداد الشارع.
وأوضح أن المشروع يشتمل على إنشاء شبكة جديدة لتصريف 
إلــى  باإلضافــة  جديــدة،  إنــارة  شــبكة  وإنشــاء  األمطــار  ميــاه 
أعمــال تحويــالت وتمديــدات وحماية لشــبكتي المــاء والكهرباء 
واالتصــاالت وذلــك بالتنســيق مــع قســم إنــارة الطــرق واألقســام 
المعنيــة بهيئــة الكهربــاء والماء، وســيتم وضع القنــوات األرضية 
وذلــك الســتخدمها مســتقبالً مــن قبــل الخدمــات الفنيــة لتالفــي 
قطع األســفلت مســتقبالً، كما ســيتم إنشــاء محطــات للنقل العام 
بالتنســيق مــع وزارة المواصــالت واالتصــاالت، ووضع اإلشــارات 
والعالمــات المروريــة التنظيميــة والتحذيريــة الالزمــة لتحقيــق 

السالمة المطلوبة على الشارع.
علــى  مطــل  المشــروع  بــأن  قائــال  تصريحــه  بــدر  ســيد  وأنهــى 
العديــد مــن المجمعــات الســكنية والمنشــآت التجاريــة، عــدا عــن 
حجــم الحركــة المروريــة العالــي وظاهــرة المشــاة، باإلضافة إلى 

مســتخدمي الدراجــات الهوائيــة والعديــد من المداخــل للمناطق 
الســكنية على جانبي الشارع، وبالتالي تطلب إنشاء هذا الطريق 
وتطويــر اســتراتيجية خاصــة لتقســيم العمــل ليتالءم مــع إدارة 

الحركة المرورية وضمان تدفقها بشكل مستمر.
وتهدف وزارة األشــغال من خالل تطوير شــارع سار الى تحسين 
انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السالمة المرورية عليه 
وتنظيــم حركــة المركبــات والمشــاة وزيــادة الطاقة االســتيعابية 
للشــارع بنحــو الضعــف، حيث يســتوعب شــارع ســار نحــو 4000 
مركبــة فــي الســاعة، ومن المؤمل - بعد انتهــاء التطوير - أن يقل 
زمــن االنتظــار للمركبــات بنســبة 60 % وذلــك نتيجــة للمســارات 
اإلضافية والجزر الفاصلة وتطوير التقاطعات، علًما بأن متوسط 
حجم الحركة المرورية الحالية على الشــارع يبلغ 30 ألف مركبة 
فــي اليــوم فــي االتجاهيــن، أمــا فــي ســاعات الــذروة الصباحيــة 
وذروة الظهيــرة، فتبلــغ الكثافة المروريــة قرابة 2000 مركبة في 
الســاعة لــكل اتجــاه. ومــن المتوقع أن تزيــد الطاقة االســتيعابية 

للشارع بعد التطوير لتصل إلى 58 ألف مركبة في اليوم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أوضحت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، باإلشارة إلى ما نشر بصحيفة “البالد” يوم الخميس الموافق  «
4 يوليو 2019 في عمود “خارج السراب” للكاتب إبراهيم النهام، بشأن “وجود تسرب مياه الصرف الصحي في منطقة السيف 

خلف مجمع العالي”، أن مهندسي إدارة تشغيل وصيانة شبكة الصرف الصحي بشؤون األشغال، قاموا بزيارة ميدانية 
للموقع، وتبين أن التسرب الحاصل في منطقة المطاعم الخارجية )الشارع المحاذي لها من الجهة الخلفية(، ناتج عن 

سوء استخدام شبكة الصرف الصحي من قبل المطاعم الموجودة في مجمع العالي من خالل تصريف الدهون مباشرة في 
الشبكة، ما يؤثر على محطات ضخ الصرف الصحي، وعليه تم اتخاذ إجراء فوري بتوفير صهريج لشفط المياه والتخفيف 

من المشكلة.  يذكر أن الوزارة ستقوم بأعمال تنظيف خطوط الصرف الصحي لفتح انسدادات األنابيب - نتيجة التدفقات - 
بأسرع وقت ممكن، بعد الحصول على الموافقات من الجهات الخدمية المختصة لمتطلبات غلق الشارع بصورة جزئية؛ 

كون خط الصرف الصحي يقع في شارع رئيس.

تصريف الدهون بالشبكة خلف “العالي” يؤثر على الضخ

“شؤون 
األشغال” ردا 

على مقال 
الزميل إبراهيم 

النهام
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المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الداخلية

الشــيخ  اللــواء  العــام  المفتــش  اســتقبل 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، رئيس مركز 
شــرطة النبيــه صالــح؛ بمناســبة حصــول 
المركــز علــى شــهادة نظــام إدارة الجــودة 
مــع  بالتعــاون   )2015  :9001( اآليــزو 
إدارة الجــودة والرقابــة الماليــة واإلدارية 
اعتمــاد  تــم  إذ  العامــة،  بالمفتشــية 
طبًقــا   LRQA شــركة  قبــل  مــن  الشــهادة 
للمعاييــر المتعلقــة بتوفير األمــن والنظام 
وتقديــم الخدمــة الشــرطية المتمثلــة في 
)المعلومــات األمنيــة، المتابعــة الجنائيــة، 
اإلداريــة  الشــؤون  والتحــري،  البحــث 

والعمليات(.
مركــز  بحصــول  العــام  المفتــش  وأشــاد 
شــرطة النبيــه صالــح على هذه الشــهادة، 
مــا يعكــس حــرص المركــز علــى االرتقــاء 
المقاييــس  وتطبيــق  الوظيفــي  بــاألداء 
العاليــة لجودة العمل ومســتوى الخدمات 
المقدمــة في جميع أقســام المركز، مؤكًدا 

فــي  قدمــا  ماضيــة  الداخليــة  وزارة  أن 
دعــم وتطويــر العنصر البشــري، من خالل 
تبني معايير عالمية في مختلف مجاالت 
العمــل، فــي إطــار إســتراتيجية التطويــر 
والتحديــث التــي أرســى قواعدهــا وزيــر 

الداخلية.
شــرطة  مركــز  رئيــس  أشــار  جهتــه،  مــن 
المركــز  حصــول  أن  إلــى  صالــح  النبيــه 

علــى هــذه الشــهادة يأتــي مواكًبــا للخطة 
اإلســتراتيجية للتطويــر، بمــا يتوافــق مع 
متطلبــات معاييــر اآليزو الحديثــة، معربا 
عــن شــكره وتقديــره لرئيــس األمــن العام 
والرعايــة  الدعــم  علــى  العــام  والمفتــش 
المســتمرة، مــا ســاهم في تحقيــق العديد 
النجاحــات واإلنجــازات فــي مجــال  مــن 

العمل األمني.

اســتقبل رئيس الجمارك الشــيخ أحمد 
العــام  المديــر  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 

للجودة بشركة إيكيا أحمد الطيار.
شــركة  أن  الجمــارك  رئيــس  وأكــد 
إيكيــا مشــروع إســتراتيجي ذو قيمــة 
الســوق  فــي  أثرهــا  لهــا  اقتصاديــة 

المحلية والتجارية.
واوضح أن شؤون الجمارك تضع على 
عاتقها دائما أهمية الشراكة مع القطاع 
الخــاص فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي 
االقتصــادي،  النمــو  معــدالت  ورفــع 
وتوفيــر أرضيــة مشــتركة مــن شــأنها 
تشــجيع الشــراكة بيــن القطاعيــن فــي 
المشروعات المحلية وبما يعود بالنفع 

على اقتصاد مملكة البحرين.
مــن جهتــه، أثنــى مديــر عــام الجــودة 
بشــركة إيكيا على الخدمــات المقدمة 
مــن جانب شــؤون الجمارك في شــتى 
إلــى  الراميــة  والجهــود  المجــاالت، 

تســهيل إجــراءات التخليــص، والتــي 

معامالتهــا  إنهــاء  للشــركات  تتيــح 

عمــل  بيئــة  وســط  وســهولة،  بمرونــة 

آمنة.

المفتش العام مستقبال رئيس مركز شرطة النبيه صالح

المفتش العام: “الداخلية” ماضية تطوير العنصر البشري رئيس الجمارك: الشراكة مع “الخاص” في دعم االقتصاد

“شرطة النبيه صالح” يحصل على “اآليزو” “إيكيا” مشروع إستراتيجي له أثره في السوق

رئيس الجمارك مستقبال المدير العام للجودة بشركة إيكيا

ترحيب بنقل “رعاية األحداث” لـ “التنمية االجتماعية”
ــزالء ــن ــاع ال ــ ــاء: تــنــفــيــذ 5 زيـــــارات لــتــفــقــد أوضـ ــن ــج ــس مــفــوضــيــة ال

قامــت مفوضية حقوق الســجناء والمحتجزين 
فــي اآلونــة األخيرة بـــ 5 زيارات معلنــة )مخطر 
عنهــا ســابقا( لــكل مــن مركــز إصــالح وتأهيــل 
النزيــالت، ومركز رعاية األحداث، ودار الكرامة 
للرعايــة االجتماعية، ودار رعاية الطفولة “بيت 
بتلكــو”، ودار األمــان؛ اســتكماال ألنشــطة وعمــل 
القانونيــة،  اختصاصاتهــا  بموجــب  المفوضيــة 
المذكورة في المادة األولى من مرسوم إنشائها، 
التــي نصت على أن المفوضية تختص بمراقبة 
رعايــة  ومراكــز  التوقيــف  ومراكــز  الســجون 
األحــداث والمحتجزيــن وغيرهــا مــن األماكــن 
التــي يمكــن أن يتــم فيهــا احتجــاز األشــخاص 
بهــدف  النفســية؛  والمصحــات  كالمستشــفيات 
التحقــق من أوضــاع احتجاز النــزالء والمعاملة 

التي يتلقونها.
الزيــارات،  هــذه  أن  المفوضيــة  وأوضحــت 
االجتماعيــة  الخدمــات  علــى  الضــوء  ســلطت 
التــي  المراكــز  جانــب  مــن  المقدمــة  العديــدة 
تشرف عليها وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
فيمــا يتعلــق برعاية وإيــواء األطفــال مجهولي 
األبويــن واأليتــام وأطفــال األســر المتصدعــة، 
وكذلــك اإليــواء المؤقت المجاني ألفراد األســر 
المتعرضين للعنف األســري إضافة إلى مكافحة 
ظاهرة التســول والتشــرد. وفي ســياق متصل، 
التنســيقية  باالجتماعــات  المفوضيــة  رحبــت 
التــي تمت بيــن الجهات المختصــة في وزارتي 
الداخلية والعمل والتنمية االجتماعية؛ من أجل 
بحث إجراءات نقل تبعية مركز رعاية األحداث 
مــن وزارة الداخليــة إلى وزارة العمــل والتنمية 

االجتماعيــة، مشــيدة بتعــاون وزارة الداخليــة 
إلنجاح هذه الخطوة وتنفيذها بســهولة؛ تنفيذا 
الخصــوص،  بهــذا  الداخليــة  وزيــر  لتوجيهــات 
ومــن خالل اســتعدادها لتوفيــر برامج لتدريب 
وتأهيــل الكــوادر التــي ســتعمل فــي المركــز من 
االجتماعيــة.  والتنميــة  العمــل  منتســبي وزارة 
كمــا رحبــت المفوضية بمــا أعلنتــه وزارة العمل 
لنقــل  اســتعدادها  مــن  االجتماعيــة  والتنميــة 

تبعيــة مركــز رعاية األحــداث إليهــا، وأنها تعمل 
وزارة  فــي  المختصــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
الداخليــة لتحقيــق ذلــك من خالل خطــة زمنية 
تمــر عبــر مراحــل، بحيث تتــم العملية بسالســة 

ودون اإلخالل بسير العمل بالمركز.
تقريرهــا  فــي  اقترحــت  المفوضيــة  أن  يذكــر 
بشــأن الزيــارة الثانيــة التــي أجرتهــا إلــى مركــز 
2018 توصيــات  رعايــة األحــداث فــي فبرايــر 
عدة كان من أبرزها قيام وزارة العمل والتنمية 
تبعيــة  نقــل  بإجــراءات  بالبــدء  االجتماعيــة 
المركــز إليها. ويمكن االطــالع على تقرير زيارة 
مفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن إلــى 
مركــز إصــالح وتأهيــل النزيالت، ومركــز رعاية 
األحــداث من خــالل الرابط المحدد في موقعها 

.)/https://www.pdrc.bh/reports( اإللكتروني

المنامة - بنا

“الداخلية” تواكب التطور التقني المتسارع
ــان كـــفـــاءة قـــــوات األمـــــن الــعــام ــمـ حــمــد بـــن مــحــمــد: ضـ

شــارك مســاعد رئيــس األمــن العــام لشــؤون 
الشــيخ  الركــن  العميــد  العمليــات والتدريــب 
حمــد بــن محمــد آل خليفــة، في ورشــة عمل 
أقامتهــا جامعة نايف العربيــة للعلوم األمنية 
إســتراتيجية  “رؤيــة  بعنــوان  تونــس  فــي 
عربيــة للتدريــب األمني في ضوء التحديات 

والتهديدات المشتركة”.
واقــع  علــى  الوقــوف  إلــى  الورشــة  وتهــدف 
التدريــب األمنــي فــي ضــوء مــا يحيــط بــه 
مــن تحديــات وتعريــف العامليــن فــي مجال 
العالقــة،  ذات  بالجهــات  األمنــي  التدريــب 
العــام  األمــن  رئيــس  مســاعد  اســتعرض  إذ 

لشــؤون العمليــات والتدريب خالل الورشــة، 
التــي تناولــت مشــاركات وتجــارب عــدد مــن 
الــدول العربيــة، ورقة عمل بعنوان “الشــرطة 
الذكيــة واقــع وطمــوح”، أشــار فيهــا إلــى أنــه 
منذ تأســيس شــرطة البحرين بشــكل رسمي 
العــام 1919 وهــي تمــر بمراحــل مــن التطــور 
فــي مجال التدريب والتجهيز والتســليح بما 

يتناسب مع الواجبات المنوطة بها.
إلــى  وصلــت  البحريــن  شــرطة  أن  وأوضــح 
لتتناســب  الشــامل  التغييــر  فــرض  واقــع، 
قدراتهــا مــع التطــورات الجاريــة فــي جميــع 
المجــاالت، منوها بأن وزارة الداخلية واكبت 
مجالــي  فــي  المتســارع  التطــور  دقــة  بــكل 

التقنيــة واالتصــاالت؛ لضمــان كفــاءة وقــدرة 
الواجبــات  تنفيــذ  علــى  العــام  األمــن  قــوات 

المطلوبة منها.
واعتبــر مســاعد رئيــس األمــن العــام لشــؤون 
العمليــات والتدريــب أن مــن أهــم التحديات 
يســمى  مــا  الراهــن،  الوقــت  فــي  األمنيــة 
بالثالثي القاتل وهو اجتماع الفكر المتطرف 
اإلعــالم  واســتغالل  الحديثــة  التقنيــات  مــع 
ووســائل االتصال، إذ ينتج عن ذلك ما يمكن 

تسميته باإلرهاب الذكي.
والتهديــدات  المخاطــر  أن  إلــى  وأشــار 
العالــم،  دول  معظــم  قلــق  تثيــر  الســيبرانية 
الســيما أن تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت 

تتطــور بشــكل متســارع، وعليــه فــإن مملكــة 
البحريــن أدركــت منذ البدايــة مخاطر جرائم 
الفضــاء اإللكترونــي وضــرورة وضع ضوابط 
وحــدود للوقايــة والحــد مــن هــذه الجرائــم، 
تــم إنشــاء وحــدة جرائــم اإلنترنــت فــي  إذ 
لمكافحــة  العامــة  واإلدارة   2007 العــام 
واإللكترونــي  االقتصــادي  واألمــن  الفســاد 
فــي العــام 2011. ودعا مســاعد رئيس األمن 
ألن  والتدريــب  العمليــات  لشــؤون  العــام 
يكــون التدريــب األمنــي، مســتمًرا ومتطــوًرا 
بــل ومتفوًقــا  العصــر،  ومواكًبــا لمســتجدات 
وســابًقا للخطــط واألســاليب التــي يفكــر في 

استخدامها المجرم مستقباًل.

  

المنامة - وزارة الداخلية

 المنامة - وزارة الداخلية

شــارك وفد من قيادة خفر السواحل في 
اللقــاءات التمهيديــة لالجتماع الخامس 
البحــري  األمــن  وكاالت  لرؤســاء  عشــر 
بالمنظمــة  الســواحل  خفــر  وقيــادات 
الســريالنكية  العاصمــة  فــي  اآلســيوية 
كولومبــو، بمشــاركة 26 دولــة ومنظمــة. 
التعــاون  تعزيــز  إلــى  التجمــع  ويهــدف 
بيــن الــدول اآلســيوية لفــرض الســيطرة 

البحرية بالمنطقة.

البحرين تشارك باجتماعات “خفر السواحل” في كولومبو

Û  ا بمسلســل “أشــياء غريبــة” الــذي يبــث هــذه األيــام علــى أنــا مــن المعجبيــن جــدًّ
منصــة “نــت فليكــس” بموســمه الثالث. المسلســل يتحــدث عن يوميــات مجموعة 
مــن األطفــال، وهــم يواجهــون ظواهــر خارقــة وغريبــة تحــدث فــي أحــد األرياف 

األميركية.
Û  ،من عنوان هذا المسلســل، اســتوحيت عنوان المقال اليوم، بشــكل مناقض بالطبع

أشــير بــه لــــ “أشــياء غريبة” تحدث في ســوق المحرق، أشــياء كلهــا عبث وفوضى 
وتجاوز لحقوق المواطنين، هي كالتالي:

Û  الكراســي الموزعــة فــي أنحــاء الســوق، المخصصة للســواح والزوار، مســتحوذة -
دوًمــا مــن قبــل العمالــة اآلســيوية، فــي حيــن يجلــس رواد الســوق أولهــم العوائــل 

الخليجية، على “عتبات” المحالت التجارية للراحة.
Û  غياب دورات المياه العامة يســبب بظهور ســلوكيات خاطئة، كالتبول في األزقة -

وخلف السيارات، خصوًصا من قبل األطفال، ومرضى السكر، واآلسيويين.
Û  احتكار عدد من الشاحنات، وسيارات النصف نقل، للمواقف العامة، منها البراحة -

الواســعة بالقــرب مــن مركز حالة بــو ماهر الصحي، وســاحات المواقف القريبة من 
محل حلوى حسين شويطر.

Û  وأشــير هنــا، إلــى أن الشــاحنات دون الثالثــة أطنــان، كـــ “الســكويل”، و “البياكب” و
ا كشاحنات،  “الباصات الصغيرة”، والشــاحنات المتوســطة الحجم، ال تصنف مروريًّ
وعليــه ال تنطبــق عليهــا شــروط المنــع فــي الوقــوف بالفرجــان والمواقــف العامــة 

وغيرها، وهي بذاتها طامة أخرى، هذا القانون بحاجة لتعديل عاجل.
Û  الركــن الخاطــئ للســيارات فــي جوانــب الشــارع الرئيــس للســوق، وهــي ظاهــرة -

تجّســد األنانيــة وتســبب المشــاجرات بين الســائقين، وتدفع البعــض اآلخر منهم - 
قسًرا- لتغيير مساره لمسارات أخرى.

Û  ســيطرة اآلســيويين على إدارة المواقف العامة، وأخذهم األموال من الســائقين -
في مقابل بعض التوجيهات البسيطة وغير الضرورية أثناء ركن السيارة.

Û  وعــودة إلــى المسلســل األميركــي “أشــياء غريبــة”، فلقــد كانــت نهايتــه بالمواســم
الثالثــة مرضيــة وســعيدة للجميــع، ولكــن ماذا عن “األشــياء الغريبــة” التي تحدث 

بسوق المحرق؟ وكيف ستنتهي؟

“أشياء 
غريبة” في 

سوق المحرق

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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انطالًقــا مــن حــرص ومتابعــة محافــظ 
الشــمالية علي العصفور وسعًيا لتطبيق 
معاييــر برنامــج المــدن الصحيــة التابــع 
وبالتعــاون  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة 
عقــد  الصحــة،  وزارة  مــع  والتنســيق 
التنســيقي  االجتمــاع  المحافظــة  فــي 
األول لبحــث تطبيــق المعاييــر العالمية 
مناطــق  مــن  عــدد  علــى  للبرنامــج 

المحافظة.
وتــم خــالل االجتمــاع، اســتعراض آلية 
العمــل للبــدء في تطبيــق برنامج المدن 
الصحية وفًقا لمعطيات منظمة الصحة 
عــدد  اســتعراض  تــم  كمــا  العالميــة، 
مــن المناطــق والمــدن والقــرى التابعــة 
للمحافظــة، والتي قــد تتوافر وتتطابق 
فــي  والنظــر  عليهــا،  المنظمــة  معاييــر 
إمكان تعزيزها، بالتعاون والتنســيق مع 
مختلف الجهات والقطاعات الحكومية 

واألهلية والخاصة.
الصحيــة  المــدن  برنامــج  ويهــدف 
فــي  الســكان  صحــة  تحســين  إلــى 
والتنمويــة  الصحيــة  السياســات  إطــار 
والحضرية؛ تحقيًقا للتنمية المستدامة 
والقطاعــات  الجهــات  بتكاتــف 
وفًقــا  والخاصــة،  واألهليــة  الحكوميــة 
لمعاييــر البرنامــج الذي حددتــه منظمة 
بالمناطــق  للتطبيــق  العالميــة  الصحــة 
والمــدن والقــرى المختــارة، وذلــك مــن 

تنظيــم  أبرزهــا،  عــدة  محــاور  خــالل 
الصحــة  أجــل  مــن  وتعبئتــه  المجتمــع 
بيــن  والشــراكة  والتعــاون  والتنميــة، 
مختلــف القطاعــات، توافــر المعلومــات 
المجتمعيــة، والمياه والصــرف الصحي 
والتنميــة  والهــواء،  الغــذاء  وســالمة 
للطــوارئ  واالســتعداد  الصحيــة، 
وتنميــة  والتعليــم،  لــه،  واالســتجابة 
وبنــاء  المهنــي  والتدريــب  المهــارات 

القدرات، وأنشطة تحسين المعيشة.

الصيفــي  المعســكر  إطــار مواصلــة  فــي 
الذي تنظمه األكاديمية الملكية للشرطة 
بالتعــاون مــع صنــدوق العمــل “تمكيــن” 
لفعالياته اليومية، قام المشاركون أمس 
بزيارات ميدانية وحضور عدد من ورش 
العمــل المتنوعة خصوصا وأن المعســكر 
يعــد هــذا العــام أحــد اآلليــات التنفيذية 
التي تســهم في تفعيــل مبادرات الخطة 
الوطنــي  االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة؛ 

وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا”.
إلــى  زياراتهــم  المشــاركون  تابــع  فقــد 
علــى  تدريبهــم  بهــدف  المحافظــات؛ 
المشــاركة االجتماعيــة والمســاهمة فــي 
اكتشــاف مواهبهــم وطاقاتهــم وتعزيــز 
بزيــارة  الطلبــة  قــام  حيــث  خبراتهــم، 
محافظــة المحــرق وتعرفــوا علــى مركــز 
بــن محمــد آل خليفــة  الشــيخ إبراهيــم 
للثقافــة والبحــوث والــدور المهــم الــذي 

والثقافــة  بالعلــوم  لالهتمــام  بــه  يقــوم 
والتعليم، واستضافته للفنانين واألدباء 
األثريــة  للبيــوت  إضافــة  والشــعراء، 
المختلفــة التابعة للمركز، كما قام الطلبة 
بزيارة ســالح البحرية الملكي البحريني 
لالطالع على آلية سير العمل في سبيل 
خدمــة المملكــة وحفــظ األمــن البحــري، 
كمــا تعرفــوا على التجهيــزات والمعدات 
علــى  الواجــب  لتأديــة  المســتخدمة 
أكمــل وجــه. وفي ســياق متصل، شــارك 
الطلبــة في ورشــة عمــل بعنــوان “أنماط 

الحيــاة الصحية”، وورشــة عمــل بعنوان 
الحاســب  “قيــادة  ودورة  “مزرعتــي”، 
اآللــي”، إضافة لدورة بعنوان “الســيطرة 
على االنفعاالت والعالقات االجتماعية”. 
وســعيا لتعزيــز مفهــوم خدمــة المجتمع، 
قــام الطلبــة بمتابعة أعمــال النظافة في 
بمدينــة عيســى، حيــث  المســاجد  أحــد 
روح  تعزيــز  إلــى  العمــل  هــذا  يهــدف 
األهــداف  وغــرس  والعطــاء،  التعــاون 
النبيلــة بيــن الشــباب وزرع حــب العمــل 

التطوعي.

جانب من االجتماع التنسيقي األول

“الشمالية” تطبق معايير المدن الصحية ورش عمل لطلبة “المعسكر”



حجــزت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى النظر في واقعة مســافر آســيوي متهم في بالغات عدة بفقدان المســافرين العابرين “الترانزيت” 
للوعي وهم برفقته كونه من جنســيتهم، والذي تمكن من ســرقة ممتلكاتهم الشــخصية بعد تخديرهم، إذ شــوهد عبر الكاميرات وهو يضع 
مــادة مخــدرة للمجنــي عليهــم فــي أكــواب الشــاي والقهــوة، وعقب فقدانهــم للوعي يســرق أموالهم؛ للنطــق بالحكم عليه في جلســة يوم 30 

سبتمبر المقبل، مع األمر باستمرار حبس المتهم.

مديريــة  أن  فــي  القضيــة  وقائــع  وتتحصــل 
شــرطة المطــار تلقــت العديــد مــن البالغــات 
بشــأن فقدان المسافرين للوعي وأنهم بحالة 
غير طبيعية وهلوســة؛ في صالة المســافرين 
العابريــن “الترانزيــت”، وعندمــا توجــه أفــراد 
الشرطة للموقع، اتضح أنهم جميعا آسيويين 
ويصعــب التواصــل معهــم، إذ إن كالمهم غير 
مفهــوم فضال عن أنهم فــي حالة تخدير، إلى 
أن تمكنــوا مــن الوصــول إلــى نتيجــة واحدة 
وهــي أن شــخصا مــا قدم لكل منهــم كوبا من 
الشــاي ومــا إن شــربوه حتــى أصبحــوا بهــذه 
الحالــة، فتــم نقلهم للمستشــفى لتلقي العالج 

الالزم.
ونظــرا إلــى حصــول حاالت ســابقة مشــابهة، 
مفادهــا أن شــخصا آســيويا قــدم للمســافرين 
مــواد  علــى  تحتــوي  مشــروبات  العابريــن 
ســرق  ثــم  ومــن  الوعــي  أفقدتهــم  مخــدرة 
ممتلكاتهــم الشــخصية، ولــم يتمكن الشــرطة 
مــن إلقــاء القبــض عليــه، وإنمــا تــم التعــرف 
علــى اســمه ورقــم جــوازه فقــط، فقــد توجــه 
الشرطة لغرفة المراقبة وشاهدوا تسجيالت 
الكاميــرات األمنيــة وتــم االشــتباه بعــد رؤية 
مــع  يجلــس  كان  واحــد  بشــخص  التصويــر 
المطــار،  مطاعــم  أحــد  فــي  عليهــم  المجنــي 

حيــث شــوهد وهــو يضــع فــي األكــواب التي 
قدمهــا لهــم بعــض األقراص، كما شــوهد وهو 
يســرق مبالــغ ماليــة منهــم، إال أنــه أخــذ تلــك 
األمــوال إلــى مكتــب الصرافــة وحولهــا إلــى 
عملــة مختلفة وغادر متجهــا إلى بوابة رحلة 
غيــر التــي حضــر عليهــا بعدمــا حجــز تذكــرة 

أخرى من مكتب شركة الطيران.
ولــم يتمكــن الجاني من الهــرب من البالد بعد 
ارتكابه جريمته، إذ توجه أفراد الشــرطة إلى 
الطائــرة التــي سيســتقلها، وتــم القبــض عليه 
بعــد مقاومــة شــديدة أبداهــا حــال صعــوده 

إياها متجها إلحدى الدول الخليجية.

وبالتحقيــق مــع اللــص الدولــي أنكر ما نســب 
إليــه بدايــة، إال أنــه عنــد تفتيشــه تــم العثــور 
بحوزتــه علــى تلــك األقــراص الممنوعــة مــن 
محلــول  عــن  فضــال  المملكــة  فــي  التــداول 
لتذويــب تلك األقــراص المخدرة، إضافة إلى 
المبالــغ الماليــة الخاصــة بالمجنــي عليهم بعد 
تغييــر العملة، وعند ســؤاله عــن تلك األموال 
قــرر أن المجنــي عليهــم هــم مــن طلبــوا منــه 
تغييــر العملــة ولــم يبــرر ســبب وجودهــا معه 

بدال من تقديمها إلى أصحابها.

وبعد عودة المجني عليهم إلى وعيهم قرروا 
أن المتهــم هــو من حضر إليهــم، وطلب منهم 
التوجــه إلى المطعم الســتالم وجبــة مجانية 
للمســافرين، إذ اعتقدوا أنــه أحد أفراد طاقم 
موظفــي المطــار، وعندمــا توجهــوا للمطعــم 
أحضــر لهــم المتهــم الطعام وجلــس معهم هو 
اآلخر، وتناولوه جميعا، ومن ثم توجهوا إلى 
البوابــة انتظــار موعد الطائــرة برفقته كذلك، 
وهنــاك ســألهم عمــا يطلبــون مــن شــراب، إذ 
قــرروا لــه حاجتهــم إلى الشــاي، والــذي ما إن 
شربوه حتى فقد كل منهم وعيه، ولم يعلموا 

بما حصل بعد ذلك إال في المستشفى.
وتــم العثــور بحــوزة المتهم على مبالــغ مالية 
 1272 فــي  تمثلــت  مختلفــة،  عمــالت  مــن 
ريــاال عمانيــا كانــت فــي كيــس بنطالــه، وفي 
محفظتــه كان يوجــد 336 رياال عمانيا و100 
ونظــرا  باكســتانية،  روبيــة  و4470  بيســة 
إلــى أن المجنــي عليهــم فقــدوا وعيهــم ولــم 
يكونــوا فــي حالة طبيعية حينهــا فلم يتمكن 

أفــراد الشــرطة مــن معرفة جميــع ممتلكاتهم 
وأموالهم المسروقة.

هــذا وأحالت النيابــة العامة المتهم للمحاكمة 
علــى اعتبــار أنــه بتاريــخ 18 نوفمبــر 2018، 

ارتكب اآلتي:
أوال: ســرق المبالــغ النقديــة المملوكة للمجني 
عليهــم بطريــق اإلكــراه الواقع عليهــم بعد أن 
قــام بــدس المؤثــر العقلــي لهــم فــي الشــراب 
وتمكــن  واإلدراك  الوعــي  بذلــك  وفقــدوا 
والفــرار  الســرقة  إتمــام  مــن  الوســيلة  بتلــك 

بالمسروقات.
المؤثــر  التعاطــي  ثانيــا: حــاز وأحــرز بقصــد 

العقلي المذكور.
ثالثــا: اعتــدى علــى ســالمة جســم الشــرطي 
اإلصابــات  بــه  وأحــدث  عليــه  المجنــي 
ولــم  الشــرعي  الطبيــب  بتقريــر  الموصوفــة 
يفــض االعتــداء إلــى مرضــه أو عجــزه عــن 
القيــام بأعمــال الشــخصية مدة تزيــد عن 20 

يوما.

30 سبتمبر الحكم على اآلسيوي سارق المسافرين بعد تخديرهم

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

صّرح رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة عبدهللا الذوادي بأن المحكمة 
الصغــرى الجنائيــة الرابعة قد أصدرت حكمها يوم أمس في واقعة اإلهانة 
علنــا ألشــخاص موضــع تمجيــد لــدى أهــل ملــة؛ بحبــس المتهــم لمــدة ســنة 

واحدة مع النفاذ عما أسند إليه من اتهام.

 وحــول تفاصيــل القضيــة أوضح أن 
النيابــة العامــة قــد تلقــت بالًغــا مــن 
اإلدارة األمنيــة بقيــام المتهــم بإلقــاء 
خطبــة فــي أحد دور العبــادة لجموع 
علــى  تطــاوالً  تضمنــت  النــاس،  مــن 
الخلفاء الراشدين وصحابة الرسول 

عليه الصالة والسالم.
العامــة  النيابــة  باشــرت  وقــد   
وأمــرت  الواقعــة  فــي  تحقيقاتهــا 
بإحالة المتهم محبوًسا إلى المحكمة 
الجنائية، بعد اســتجوابه ومواجهته 

باألدلــة التي أكــدت ارتكابــه الواقعة 
محل التحقيق.

 فيما أكد رئيس النيابة على أن  «
حرية الرأي والتعبير مكفولة 

وفق ما نص عليه الدستور 
والقانون، بشرط أن ال تمس 

الدين وثوابته ورموزه وال يثير 
الفرقة والطائفية وبما ال تنهض 

معه الجريمة وتتحقق به 
المسؤولية الجنائية وتستحق 

عنها العقوبة قانوًنا.

الحبس سنة لخطيب أهان أشخاًصا 
موضع تمجيد آسيوي تسلف من آخر 10 آالف دينار ويرفض السداد

صديقه قبل  ــن  م الــمــوقــع  المديونية  ــرار  ــإق ب حقه  أثــبــت  الــمــدعــي 

قــال المحامــي عبــدهللا الســليمان إن المحكمــة الكبــرى المدنيــة الرابعــة، قضــت بإلزام 
تاجر آسيوي بأن يؤدي لصديقه -موكله- مبلغا وقدره 9000 دينار بحريني، كما ألزمت 

المدعى عليه برسوم الدعوى ومصروفاتها وبمقابل أتعاب المحاماة.

وأوضــح وكيــل المدعي أن وقائــع الدعوى 
تتمثل في أن موكله -اآلســيوي هو اآلخر- 
بإقــراض  قــام   2017 فبرايــر   8 بتاريــخ 
صديقــه -المدعــى عليــه- مبلغــا مــن المــال 
وقــدره 10 آالف دينــار، ليتجــاوز الضائقــة 
الماليــة التــي مــر بهــا آنــذاك، علــى أن يقوم 
المدعــى عليــه بإرجــاع المبلــغ محــل الدين 

على دفعات.

وبالفعــل أرجــع المدعــى عليــه مبلــغ 1000 
دينار فقط، وامتنع بعد ذلك عن سداد باقي 
المبلــغ دون مبــرر، حيــث أخــذ بالتســويف 
والمماطلــة أول األمر، ثم أنكر الدين الحقا 
وامتنع عن السداد، مما حدا بموكله إلقامة 
الدعــوى أمام المحكمة المدنية مطالبا إياه 
بســداد باقــي مبلــغ المديونيــة وهــو مبلــغ 

وقدره 9000 دينار.

المحكمــة  أن  إلــى  المدعــي  وكيــل  وأشــار 
اســتجابت للطلــب التحفظــي المقــدم منــه 
بالئحــة الدعــوى قبل الفصل فــي موضوع 
النــزاع، حيــث أمــرت بمنــع المدعــى عليــه 
من الســفر كونه أجنبيا عن البالد ويخشــى 

هربه، وبالتالي ضياع حقوق موكله.
مــن  بعــدد  للمحكمــة  تقــدم  بأنــه  وأضــاف 
دعــوى  صحــة  تؤكــد  والتــي  المســتندات، 
)إقــرار  بينهــا محــرر عرفــي  موكلــه، ومــن 
المديونيــة(، والــذي يثبــت نشــوء االلتــزام 
كونــه موقعــا عليــه من قبــل المدعــى عليه 
بمــا يفيــد اســتالمه للمبلــغ محــل المطالبــة 

وتعهــده بــرد المبلــغ؛ وذلــك عمــال بنصوص 
قانــون اإلثبــات، والتــي تقضــي بأنــه علــى 
الدائــن إثبات االلتــزام وعلى المدين إثبات 

التخلص منه.

ونظرا لعجز المدعى عليه عن إثبات  «
خالف الثابت بإقرار الدين، ولما كان 

لم يقدم للمحكمة ما يفيد براءة 
ذمته المالية من المبلغ المطالب 

به، فقد قضت المحكمة بإلزامه بأن 
يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به 

وقدره 9000 دينار، مع إلزامه بالرسوم 
والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

المنامة - وزارة الداخلية

ضمــن جهــود اإلدارة العامــة للمــرور لتعزيــز عناصــر الســالمة واألمــان 
لكافة مستخدمي الطريق، ضبطت إدارة العمليات والمراقبة المرورية 
110 دراجات هوائية مخالفة لمعايير وشــروط الســالمة وتشكل خطرا 

على سالمة مستخدميها والتسبب في عدد من الحوادث المرورية.
وأكــد مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية المقدم عادل الدوســري 
بــأن اإلدارة العامــة للمــرور تســتهدف تأميــن ســالمة كافة مســتخدمي 
الطريــق عبــر تنفيــذ القانــون مــن خــالل الحمــالت والنقــاط المروريــة، 
إلــى جانــب أنظمة الرصد اإللكترونية وصوال إلــى الهدف الرئيس الذي 
تسعى إليه اإلدارة العامة للمرور وهو سالمة وأمان جميع مستخدمي 
الطــرق، مشــددا علــى الدور المهم الــذي يلعبه أولياء األمــور في التأكد 
من التزام ذويهم باســتخدام معدات الســالمة أثناء استخدام الدراجة 

الهوائية.

ضبط 110 دراجات هوائية مخالفة لشروط السالمة

08local@albiladpress.com
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محرر الشؤون المحلية

تغريم موظفين بالمطار 50 دينارا لعدم حضورهما المحكمة
ــاري ــجـ الـ يـــولـــيـــو   24 ــة  ــس ــل ــج ل الــقــضــيــة  بــتــأجــيــل  الـــحـــكـــم 

أمرت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بتغريم موظف وموظفة في مطار البحرين 
الدولي مبلغ 50 دينارا، واللذين لم يمثال أمام المحكمة بجلســة يوم أمس كون أن 
المحكمة سبق واستدعتهما لسماع أقوالهما بشأن اتهام شخصين أجنبيين بحيازة 
جــوازي ســفر تبيــن أنهما مزوران وتأشــيرة لدخــول دولة أوروبيــة، وقررت تأجيل 

القضية لجلسة 24 يوليو الجاري.

ويتبيــن مــن أوراق القضيــة أن المتهمين 
قــد تــم القبــض علــى كل منهمــا بشــكل 
منفــرد، إذ أبلغت الموظفة في المطار أن 
المتهــم األول كان قــد حضــر إليها حامال 
تذكــرة ســفر علــى رحلــة ألحــد خطــوط 
الطيران األوروبية، وقدم لها جواز سفره 
إلنهــاء إجراءات الســفر إلــى ذات الدولة 
صاحبة خطوط الطيران، لكنها اشــتبهت 
في صحة الجواز، إذ كان ملمسه مختلفا 
عــن المعتــاد، وعندمــا راجعــت التأشــيرة 

المثبتة فيه تبين لها أن الختم الموضوع 
عليهــا ليس األصلي، فمــا كان منها إال أن 

أبلغت مسؤولها بالواقعة التخاذ الالزم.
أمــا المتهــم الثانــي، فقــد حضــر للموظف 
الثانــي راغبــا بتســجيل حضــوره للســفر 
علــى ذات الرحلــة المشــار إليهــا وقدم له 
جواز ســفره، لكن الشــاهد وعند معاينته 
للتأشــيرة اتضــح لــه أن مدتهــا 7 أشــهر 
لديــه، ممــا  الريبــة  أثــار  مــا  فقــط، وهــو 

استدعاه هو اآلخر إلبالغ المسؤول.

وبعــد القبض علــى المتهمين، قــرر األول 
أنه رغب في السفر إلى الدولة األوروبية، 
وقد تقابل في بالده مع شخص آسيوي، 
والــذي ســاعده علــى تزويــر جواز الســفر 
إيــاه طلــب  والتأشــيرة، وبعــد اســتالمه 
منه ذلك اآلســيوي التوجــه إلى البحرين 
أوال، حيــث يمكنــه منهــا الســفر إلــى تلك 
الدولــة دون أن يشــك أحد فــي أمره ألن 
اإلجــراءات أســهل حســب تعبيــره، وهــو 
المتهــم  أقــوال  بمضمــون  ورد  مــا  ذات 

الثاني.
للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهمــا 
شــهر  غضــون  فــي  أنهمــا  اعتبــار  علــى 
ديســمبر مــن العــام 2018، أوال: اشــتركا 
حســن  موظــف  مــع  المســاعدة  بطريــق 

النيــة في جريمــة إدخال بيانات وســيلة 
تقنيــة المعلومــات تخــص اإلدارة العامــة 
مــن  نحــو  علــى  والجــوازات  للجنســية 
شــأنه إظهــار بيانــات غيــر صحيحة على 
أنهــا صحيحة بنية اســتعمالها، بأن ســلما 
الموظــف جــوازات مزورة وقــام بإدخال 
مملكــة  دخولهمــا  يفيــد  بمــا  بياناتهمــا 

البحرين.
فــي  مجهــول  آخــر  مــع  اشــتركا  ثانيــا: 
تزويــر محرريــن خاصيــن وهمــا جــوازي 
الســفر المنســوب صدورهما إلى بالدهما 
بأسمائهما الشخصية وذلك باصطناعهما.
ثالثــا: اســتعمال المحررين المزورين فيما 

زورا من أجله.
رابعا: دخال البالد بطريقة غير قانونية.

أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى باســتدعاء شــهود اإلثبات والطبيب الشــرعي بقضية شــروع مواطن بقتل جــاره في منطقة قاللي 
في فبراير الماضي، والذي عمد إلى طعنه بسكين، بعدما أنكر ما نسب إليه وادعى أن المجني عليه هو من أخرج السكين وهدده بها؛ نظرا 

لخالفات بينهما بشأن مواقف السيارات بجوار منزلهما.

علــى  المتهــم  بعــرض  أيضــا  أمــرت  كمــا 
مســؤوال  كان  إذا  مــا  لبيــان  نفســي؛  طبيــب 
عــن تصرفاتــه مــن عدمــه، وصرحــت لوكيــل 
المدعــي بالحــق المدنــي بنســخة مــن أوراق 
القضية، وأرجأت النظر بالقضية حتى جلسة 

29 يوليو الجاري.
ويتضح من أوراق القضية أن المتهم أنكر ما 
نســب إليه من اتهامــات، ويدعي أنه في يوم 
الواقعــة كان متوجهــا ألحــد المطاعم لشــراء 
وجبــة العشــاء، إال أنــه تفاجــأ بالمجنــي عليه 
الذي ما إن شــاهده حتى أخرج ســكينا وظّل 
يهــدده بها؛ نظرا لوجود خالفات ســابقة عدة 

بينهما بسبب مواقف السيارات.
وأضــاف أنــه تمكن من أخذ تلك الســكين من 
يــد المجنــي عليه، وحاول الدفاع عن نفســه، 
لــه  التســبب  لكــن المجنــي عليــه تمكــن مــن 
بجــرح كبيــر في يــده، فتعــاركا باأليدي حتى 
ســقطا علــى األرض، مبينــا أن المجنــي عليــه 

هرب من الموقع فغادر هو اآلخر إلى منزله.
فيمــا قــرر عامــل المطعم اآلســيوي الجنســية 

أنــه وأثنــاء وجوده في المطعــم والقريب من 
مــكان الواقعــة، شــاهد المجنــي عليــه يحضر 
للمطعــم راغبــا فــي شــراء وجبــة العشــاء، إال 
أنــه بعــد لحظات فقط حضــر المتهم فحدثت 
بينهمــا مشــادة كالميــة تحولــت إلــى اعتــداء 
بالضــرب، أســقط خالله المتهــم المجني عليه 
أرضــا، واعتــدى عليــه بالضــرب مــرات عــدة، 
والحــظ أن المتهــم ألقــى شــيئا كان يمســكه 
بيــده، وبعــد مغادرتــه تبيــن أن ذلــك الشــيء 
ســكين، وأنه تسبب للمجني عليه بجرح بقي 

ينزف أرضا بسببه.
وعــن الواقعــة صــرح رئيــس النيابــة عدنــان 
أنجــزت  قــد  العامــة  النيابــة  بــأن  فخــرو 
تحقيقاتها في قضية الشروع في القتل التي 
فبرايــر   12 بتاريــخ  قاللــي  منطقــة  شــهدتها 
2019، وأمرت النيابة بإحالة المتهم محبوسا 
إلى المحاكمة مســندة إليه تهمة الشــروع في 

القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد )...(.
فــي  التحقيــق  باشــرت  قــد  النيابــة  وكانــت 
شــرطة  مركــز  بــالغ  تلقيهــا  فــور  الواقعــة 

سماهيج بضبط المتهم على أثر قيامه بطعن 
المجنــي عليــه طعنــات عدة بواســطة ســكين 
وبنقــل المجنــي عليه إلــى المستشــفى لتلقي 

العالج.
وأضاف أن النيابة انتقلت إلى مكان الحادث 
واســتمعت  الالزمــة،  المعاينــات  وأجــرت 
إلــى أقــوال المجنــي عليــه وشــهود الواقعــة، 
وانتدبــت الطبيــب الشــرعي لتوقيــع الكشــف 
الطبــي علــى المجنــي عليه وفحص الســكين 
المســتخدم فــي الواقعــة ومــا عليهــا مــن أثار 
بصمات وعينات، واستجوبت المتهم وأمرت 

بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم بّيت النية 
وعقــد العــزم علــى قتــل المجني عليــه، فأعد 
لهذا الغرض ســكينا وترصد له بالطريق العام 
وباغتــه بطعنات عدة أدت إلى ســقوطه على 
األرض فاســتمر المتهــم في توجيــه الطعنات 
إليــه قاصــدا مــن ذلــك قتلــه ثــم الذ بالفــرار، 
فيمــا نقــل المجني عليه إلى المستشــفى وتم 

مداركته بالعالج.

النفســي للطــب  بإحالتــه  وتأمــر  الشــهود  تســتدعي  المحكمــة 

المتهم بالشروع في قتل مواطن بقاللي ينكر

قــال المحامــي عبدالرحمــن غنيم إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة )بصفتها االســتئنافية( ألغت 
عقوبــة تغريــم مديــر لفــرع صيدليــة معروفــة، متهــم ببيع مســتحضر تجميــل “زبدة شــفاه” منتهية 
الصالحيــة، وقضــت مجــددا ببراءتــه مما نســب إليه من اتهام؛ على ســند بأن البــالغ المقدم ضده 

حرر بعد مضي أكثر من 3 أشهر من وقت شراء المنتج، ما يشكك في صحة حدوث الواقعة.

أســندت  كانــت  العامــة  النيابــة  أن  وأوضــح 
لموكلــه تهمــة حيــازة بقصــد التــداول منتجات 
صناعيــة مغشوشــة انتهت صالحيتهــا، وصدر 
مــن محكمــة أول درجــة حكــم بتغريمــه مبلغــا 

ماليا.
وأشــار إلــى أنــه دفــع أمــام محكمة االســتئناف 
بعــدم وجود دليل على صحة أقوال المبلغ من 
أنــه اشــترى هذه الســلعة بذاتها مــن الصيدلية، 
إذ إن التهمــة المنســوبة لموكلــه فاقــدة للدليــل 
علــى صحتهــا أو ثبوتها في حقــه، وبرهن على 
ذلك بأن أقوال الشاكي بمحضر البالغ كان في 
12 فبرايــر 2018 بأنــه زعــم أن واقعــة شــرائه 
المنتــج )زبدة الشــفاه( كانت بتاريخ 30 أكتوبر 
2017، وأن تاريــخ الصالحيــة للمنتــج انتهــى 
بتاريــخ 24 أكتوبــر 2017، بمــا يفيــد أن المبّلــغ 
تراخــى عن تقديم شــكواه لمــدة تصل لحوالي 
4 أشهر، وهو ما يرخي بظالل كثيفة من الشك 

والريبة بشأن صحة واقعة البالغ ابتداء.
وأضــاف بدفاعــه أن الواقعــة افتقــدت للدليــل 

القطعــي بــأن المبّلــغ اشــترى الســلعة موضــوع 
االتهــام مــن الصيدليــة، حتى وإن حــاز رصيدا 
صــادرا من الصيدلية، وتقدم للمحكمة للتدليل 
علــى ذلــك بعبــوة من المنتــج موضــوع االتهام 
من الصيدلية، وقال لها إنه بإمكان الشــاكي أن 
يشــتري العبــوة صالحة من الصيدليــة ويبقيها 
عنــده لحين انتهاء تاريخ الصالحية ويشــتري 
واحــدة جديدة من نفس الصيدلية ويســتبدل 
الصالحــة بالمنتهية؛ وذلك إضــرارا بالصيدلية، 
خصوصــا أن الشــاكي قــدم بالغــه بعد 4 أشــهر 

من تاريخ الشراء.
ودفــع أيضــا بفســاد االســتدالل؛ لتجاهــل حكم 
الخــاص  الصحــة  وزارة  تقريــر  درجــة  أول 
المــواد  ســالمة  لقســم  التفتيشــية  بالزيــارة 
االســتهالكية على فرع الصيدليــة، والذي ثبت 
فيــه أنه وبعــد معاينــة مســتحضرات التجميل 
عمومــا ومنهــا المنتــج محــل الشــكوى، لــم يتم 
الصالحيــة،  منتهــي  منتــج  أي  علــى  العثــور 
ومــن ثــم فقــد قامــت قرينــة لصالــح الصيدلية 

مؤداهــا أنها ال تتعامل في أي منتجات منتهية 
الصالحية أو مغشوشــة وأنها ملتزمة بالقانون 

في هذا الشأن.
وجــاء فــي أســباب حكــم المحكمــة أنــه بعدمــا 
محصــت الدعــوى وأحاطــت بظروفهــا وبأدلــة 
الثبــوت التــي قــام عليهــا االتهــام، فإنهــا رأت 
أن دليــل االتهــام قاصــر عــن حــد الكفايــة، كمــا 
أن الدليــل القائــم علــى االتهــام أحيــط بالشــك 
والريبــة في صحته، وال تطمئــن معه المحكمة 
كدليل، فلهذه األســباب قضت المحكمة بقبول 
االستئناف شكال وفى الموضوع بإلغاء الحكم 
ممــا  المســتأنف  ببــراءة  والقضــاء  المســتأنف 

أسند إليه من اتهام.

غنيم: بإمكان أي شخص شــراؤها وحفظها لحين انتهاء مدتها

براءة مدير صيدلية من بيع “زبدة شفاه” منتهية الصالحية

عبدالرحمن غنيم
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واصــل الرئيــس األميركــي ترامــب سلســلة تحذيراتــه إليــران عبــر حســابه علــى 
تويتــر، مؤكــدا أن تهديــدات إيــران “يمكــن أن ترتــد عليها” وذلــك رًدا على إعالن 
الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي أن بالده ســتتجاوز حــد تخصيــب اليورانيوم 
الــذي يســمح بــه االتفاق النــووي المبــرم في عــام 2015م، ووجه ترامــب حديثه 
لطهــران قائــال: “انتبهوا للتهديدات، فهــي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي 

شخص من قبل!”.
حتــى اآلن، هنــاك فــارق كبيــر بين لدغات ترامب على تويتــر، وبين لدغات إيران 
على األرض، وكان آخرها قيامها بالفعل بتجاوز الحد المسموح به في تخصيب 
اليورانيــوم والــذي أكدتــه وكالة الطاقة الذرية وحاول وزيــر الخارجية اإليراني، 
محمــد جــواد ظريــف، توصيفــه بأنــه ال يعــد تجــاوزا للســقف المحــدد وال انتهاكا 
لالتفــاق النــووي، وهــو التوصيــف الــذي لم يقنع حتــى المتعاطفين مــع إيران من 

دول أوروبا بل حتى روسيا التي أعربت عن أسفها حيال هذا التطور المقلق.
إيــران تبعــث رســالة ألميــركا بأنهــا مازالــت قــادرة علــى المنــاورة بل علــى اتخاذ 
خطــوات مؤثــرة وردود فعــل تجعــل صانــع ومتخذ القــرار األميركي متــردًدا في 

قرار الحسم العسكري واالستمرار في هذا المدى األدنى.
إيــران أيًضــا تســتحث الــدول األوروبية علــى التحــرك بفعالية وســرعة أكثر ضد 
المتصاعــدة ضدهــا قبــل أن تحــدث  السياســة األميركيــة وعقوبــات واشــنطن 
تأثيــرات خطيــرة أو تؤتــي ثمارها في تغيير سياســات النظــام اإليراني أو تغيير 
النظــام نفســه، ولتوفير بدائــل إليران تمكنها من التكيف مع هــذه العقوبات لمدة 

أطول.

لكن، هل تدرك إيران أنها بذلك تؤكد للعالم أجمع أنها ال تحترم اتفاًقا وال  «
عهًدا وأنها ال تقيم وزًنا ألمن المنطقة، ففي سبيل تحقيق طموحاتها 

غير المشروعة وغير القانونية تدوس على القوانين وتتجاهل متطلبات 
االستقرار، فتبرهن أنها دولة غير جديرة بالثقة سواء من قبل جيرانها أو 

من غيرهم.

فّجر مقالي الســابق المعنون بـ “مكافحة خطاب الكراهية” تســاؤالت عديدة لدي، 
ووفــر لــي فرصة ثمينــة للتعرف على جانب من واقع مؤلم نعيشــه جميعًا، حيث 
تتقاطع الرؤى واإلدراكات بشكل يرسم صورة قاتمة وشكوكا عميقة حول فكرة 
قبول اآلخر، التي تمثل أرضية ثقافية أساســية للتعايش اإلنســاني الجامع، ومن 
خــالل قراءتــي لتعليقــات القــراء األعــزاء، ومــا تتضمنه مــن آراء وأفــكار، فإنني 
أستطيع أن أطرح تساؤالت كثيرة لعل هؤالء القراء يسهمون في بناء مشتركات 
حولها، ومن هذه التســاؤالت: إلى متى تبقى اإلنســانية رهينة الماضي؟ فالكثير 
مــن اآلراء والتصــورات تســتمد جذورهــا مــن ماض ســحيق وتحاكــم الواقع في 
ضــوء مــدركات الماضــي وتأويالتــه وتفســيراته التــي خضــع الكثيــر منهــا، بــل 
معظمهــا، لتدخــالت لعبــت فيها السياســة والمصالح دورًا كبيــرا! وإلى متى تدفع 
األجيــال الحاضــرة والمقبلة فاتورة أحقاد الماضي ســواء بين األديان والطوائف 
والمذاهــب، أو العرقيــات واإلثنيــات والقوميــات؟ وكيــف الســبيل لتجــاوز هــذه 
العداوات واألفكار المدمرة وبناء حالة من التسامح والتعايش اإلنساني التي ال 
تأخــذ مــن الماضي ســوى دروســه وعبره التي تحث على ضــرورة تفادي الصراع 
والكراهية وترك كل ما كان سببا في ما آلت إليه األحوال في عالقاتنا اإلنسانية 
والحضاريــة؟ وكيــف يمكننــا التخلي عن الصور النمطية المشــوهة لألديان وترك 
القوالب الجامدة حول كل دين وأتباعه؟ وكيف يمكننا التفرقة بين الدين كنص 
ومحتوى من ناحية وبين ممارسات أتباعه من ناحية ثانية وتبرئة الذات اإللهية 
من كل ما ينسب إليها زورًا وبهتانًا من أقاويل وتأويالت وتفسيرات تحض على 

العنف وسفك الدماء والكراهية والعنصرية وغير ذلك؟!
لســت فــي مجــال ادعــاء المثاليــة اإلنســانية، لكــن البحــث عــن مســار خــال مــن 
الملوثــات الثقافيــة والحضاريــة، يســتحق منــا كل جهد ممكن للخــروج من حالة 
التشــرذم اإلنســاني التــي “ســاقت” البشــرية إليهــا تنظيمــات متطرفــة ومجانين، 
ليســوا فــي التاريــخ الحديــث فقــط، بل فــي أزمان ســحيقة، فالخطــر كل الخطر 
أن نترك آذاننا ألنصاف المتعلمين وأشــباه المثقفين ودعاة التدين ورجال الدين 
المزيفين، فكل مصائب الحاضر تحديدًا تقف وراءها ثلة من المهووســين الذين 
لــم يقــرأوا فــي حياتهــم ســوى بضعة كتــب منحازة، تحمــل النصــوص الدينية ما 
ال تحتمــل، وتنتصــر ألفــكار ليســت علــى صــواب بالتدليــس ولــي ذراع التفســير 
واالعتمــاد علــى التأويــل، وســيجدون فــي ذلك من ينتصــر لمقوالتهــم المنحرفة 
فــي كتــب التاريــخ التــي تحفــل بالغــث والســمين، وال رقيــب عليها ســوى عقالء 
األمم والشــعوب والعلماء الحقيقيين الذين انحســرت أدوارهم وتراجع تأثيرهم 
ألخطاء وقع فيها الساسة في الزج بالدين في أمور ال عالقة له بها، واستخدامه 

في صراعات حزبية وطائفية ضيقة، من دون إدراك لما وراء األكمة!. “إيالف”.

النظام اإليراني وخنق االستقرار

مكافحة خطاب الكراهية... أين السبيل؟ )1(

األكياس قضية القضايا... 
عجبي!

أمــر مــا أو خلــل ما في هذا البلــد يجعل البعض يحرف الموضوعــات والملفات المهمة 
واألساســية باتجــاه موضوعــات ثانوية وهامشــية، مثــل أكياس القمامة التي انشــغل 
بهــا الــرأي العــام مــن كتــاب وصحافــة ومجالــس شــعبية ومواطنين، في وقت تشــهد 
فيــه المنطقــة واإلقليــم وضعــا دوليــا خطيرا، وبوقت نحن بأشــد الحاجــة فيه للتفرغ 
للبناء من خالل رؤى واستراتيجيات مكرسة لهذا التوجه، وفجأة تهبط علينا قضية 
أكياس البالستيك لتشغلنا وكأنها “قضية القضايا”، بوقت كان يمكن حلها بقرار بلدي 
بســيط ودون كل هــذه الجلبــة والضجــة، لو أن هناك من يتخــذ القرار الصواب الذي ال 

يحتاج حتى لمجرد مقال واحد ينشغل به.
ال أســتهين وال أقلــل مــن شــأن الحفــاظ علــى البيئــة، التــي تشــهد تدهورًا بــكل أرجاء 
المنطقــة، وقبــل أن نحشــر موضــوع األكيــاس هنــاك مظاهــر تصــدم البيئــة كان البــد 
مــن معالجتهــا قبــل أكياس الزبالــة، كالورش والكراجــات والمصانع المحاذيــة للمباني 
القريبــة مــن الســكان، هناك بمنطقة عراد وحدها مناظــر صادمة ال يمكن ألي عاقل أن 
يصدق أن هناك وجودا للبلديات، فأنت ترى كراج ســيارات أو ورشــة حدادة محاذية 
لمطاعــم ومخابــز تعــد الطعــام علــى مســمع ومــرأى الجهــات المســؤولة، هــذا المنظــر 
وحــده ليــس فقــط صادما للبيئــة بل للصحة العامــة برمتها، فكيف يتم إعــداد الطعام 
وتســويقه بالقــرب مــن ورش الســيارات والحــدادة؟ تريدون التحدث عــن البيئة هذه 

الظواهر موجودة منذ ســنوات وبزيادة دون رقيب أو حســيب، فقط انشغلنا بأكياس 
البالستيك مؤخرًا ألن هناك من كتب هذا السيناريو فانشغلت به البحرين كلها.

البــد مــن وعــي وثقافــة نــدرك مــن خاللهــا أهميــة األولويــات، وحــان الوقــت لننشــغل 
بمــا يليــق بتطلعاتنــا االســتراتيجية المتعلقــة بمســتقبل األمــن واالســتقرار والبنــاء 
واالستثمار في أجواء خالقة تحفز البشر على اإلبداع واالنطالق بعالم واسع الخيال 
واألفق بدل ضيق األفق، فلنترك القضايا الخدماتية تعالج بمســتوى المســؤولين عنها 
وهــذه مســؤوليتهم، وإن لــم يِجيــدوا القيــام بهــا نســتبدلهم كمــا هــو الحال بــكل دول 
العالم، ولنتفرغ لقضايا الوطن، بناء وتنمية وازدهار ورفع مستوى المعيشة للمواطن 
وتحقيــق التــوازن الــذي تحدثنــا عنه بدل االنشــغال كرأي عــام بأكيــاس القمامة التي 
لها قنواتها وبلدياتها المســؤولة عنها، فإذا كان القرار البلدي باالســتغناء عن األكياس 
خاطئا أو صائبا فهذا شأن الجهات المسؤولة عنه ويجب معالجتها دون ترك القضية 

تشغلنا لدرجة أن تكون الشغل الشاغل للكتاب والصحافة والرأي العام.

عجبي من هذا المجتمع الذي يريد األفضل وال يعرف كيف يصل إليه؟.

تنويرة: «
 الصالة بصوت عال ليست برهان اإليمان. «
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لماذا ال تريد البشرية 
أياما هادئة؟!

لــم تكــن الحضــارة في يــوم من األيام أكثر مما هي عليــه اآلن من مخاطر 
وويــالت وحــروب وتطاحــن وبلبلــة واضطرابــات، وكأن البشــرية ال تريــد 
األيام الهادئة والتعارف والتقارب والتفاعل والتآلف والتعاطف والتراحم، 
فإنســان هذا العصر أصبح يتســابق على اقتناء وشــراء األسلحة أكثر من 
حرصــه علــى اإليمان بإنســانية اإلنســان ومنزلــة اإلبداع وأهميــة التفاعل 
علــى المســتوى البشــري لمــا فيــه خيــر الجميــع، ولــم يعــد يوظــف كنــوزه 
الخالــدة بصفــة أمينة واعية مركزة من أجل ســلك طريق التطور وإغالق 

صوت المدافع وتقليم أظافر الحروب. 
وتدبيــر  واالضطرابــات  الحــروب  قبضــة  فــي  البشــرية  جعــل  الــذي  مــا 
المخططات والحمالت الشــريرة الموجهة “ضد البشــرية” نفسها واإلنسان 
نفســه وكأنــي بــاألرض لــم تجد القلب المحــب الصافي الذي يشــعل األمل 
ويريهــا المرافــئ المشــرقة وســط الليــل القاتــم. لمــاذا تتراشــق البشــرية 
بالحــروب وتحاصــر نفســها بريــاح األحقــاد وتــزرع فــي دروبهــا أشــواك 
المعانــاة وتتمــدد على مســامير المآســي، لمــاذا بلغت المواجهــات في هذا 
العصر ذروتها واشتدت المصادمات وكأن البشرية غير قادرة على إيجاد 

مخرج يبعدها عن زوابع الحروب.
هناك شبه إجماع على أن أزهار الشر ال يمكن أن تدوم ألن تركيبة النفس 
البشــرية تســعى دائمــا إلى تربع عرش الســعادة، وما نمر بــه اليوم أوضاع 
غيــر عاديــة في الحياة، وربما هناك رغبــة هائلة في الوصول إلى التوافق 
األساسي الذي يعطي حياتنا المعنى والروح الجميلة والرغبة التي تبعث 
علــى الســعادة والتجديــف نحــو شــواطئ الســالم، هــذا الســالم هــو التاج 

الجميل الذي يزين األكوان واألزمنة جميعا والرحيق األنقى واألفضل.

الحروب والنزاعات “سرطان اجتماعي” يقود البشرية إلى الهالك  «
وعلى مر العصور واألحقاب لم تجلب تلك الحروب على اإلنسانية 

غير الحزن وارتداء العباءة السوداء، وجميع الفلسفات - الهندية 
والصينية واليونانية واإلسالمية والمسيحية وغيرها - تدعو إلى 

السالم والمحبة ودروب األمان، فما الذي حصل لهذا العصر الذي 
خلع جسده وتحول إلى حمامة كئيبة. كل أمنياتنا أن تعود الحمامة 

إلى عشها البسيط ويعم السالم العالم وتعيش البشرية في وئام 
واطمئنان.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

يظنونه... حبـًا!
كنا وال نزال نردد عبارة “أجيال الفاســت فود”، على أبنائنا الذين تســتهويهم األكالت 
السريعة، ومطاعم “التيك آوي”، من الذين يستصرخون من الملل والسأم من المعتاد 
والمتكرر والروتيني، وتكون النتيجة االنصياع لهم! خصوصا أنهم أخذوا يستنكفون 
أو يرفضون تناول الطعام “البيتوتي”، وفي سلسلة مماثلة أو شبيهة انحسرت محال 
الخياطــة، وأصبحــت األجيــال تبحث عن الجاهز الســريع، وِقس علــى ذلك الكثير من 
األمور! في المحصلة هذه األجيال ال َنَفَس لديها، ال صبر، ال تحمل، ال انتظار، ال َجلد! 
تريد أن تقول لألشياء: كن؛ فتكون! وبذلك؛ تفقد – بحجة مواكبة الصرعات الجديدة 

في كل مجال – لذة األشياء ومتعتها!
هذه األجيال – في غالبيتها - ال حًسا ذوقًيا لديها؛ فإذا رأت الشيء الجميل؛ أعجبها، 
وربما اقتنته، لكنها ال تعرف سر جماله، وال تتحسس أسبابه، تهمها النتائج، والنهايات! 
وال تقف على المقدمات، والحيثيات، وال ما بين األشياء واألحداث، مستعجلة، تجري 
ســريًعا مــع دورة الزمــن، دون اســتيعاب، بــل ال يهمهــا أن تفهــم أو تســتوعب، متذمرة 
شــاكية علــى الــدوام، وهكذا؛ تفقــد زهوة الحياة، ظانة أنها تعيــش أوَجها، ويمر خيط 
العمــر أمامهــا، حتــى إذا حــل وقــت البلوغ والنضــج، وجدناها ســطحية ال تعرف كيف 

ُتدير دفتها أو وجهتها؛ فتسقط في تجربة أو موقف، وتفشل في تسيير أمورها.
)ِقفوهــم إنهــم مســؤولون(، وإن َنزلــْت فــي ســياق مختلــف، فإننــي أســتعيرها – هنا – 

ألقــول لآلبــاء منا: علمــوا أبناءكم من أين تكدون؟ وكيف تجهــدون في لقمة عيش؟! 
كيــف تمــرون بمراحــل لتنضج األشــياء، واألحــداث، واألشــخاص! فأبناؤكــم يجهلون 
تمامــا “الكيفيــات”، ويظنــون أن ال قيمــة لهــا، فــي ظــل عطاياكــم الممدودة كالســحاب 
الماطــر! فــكل ما يشــتهون رهن تصرفهــم، وتحت أقدامهم، والحجــة: أنكم ال ترغبون 
أن يكابــدوا معاناتكــم الســابقة، حيــن كنتم في مثل أعمارهم! هذا يجعل أحاسيســهم 

في خطر! بليدين، منهوبّي الحواس!
لقــد انســحب “الفاســت فــود” علــى كل شــيء فــي حياتهــم، حتــى تعّلبــت أرواحهــم! 
فأصبحــوا يمــدون أياديهــم لكــم، وللمجتمع؛ ليحصلــوا على خدمات جاهــزة للتقديم؛ 
فإن لم ُيســتجب لهم؛ صبوا جام غضبهم، وانتفضوا على الحياة! وكأن الكل مســؤول 
عنهم إال هم أنفســهم! فقد اعتادوا العيش الســهل، والكســب والصرف السريعين! غير 

أنها قاعدة معروفة: فما ال تتعب في جنيه؛ ستتساهُل كثيرا في رميه!

قوام التربية اإلحساس، واإلحساس ال يقدم نفسه مجاًنا، إنه حصيلة  «
مشاركة، وتدريب، وممارسة، حصيلة ُمعالجة وطبخ على نار التجارب، 

حصيلة العمل الشاق، ولذة إنجازه، العمل الذي تشاركون أبناءكم إياه، ال 
الذي تجنبونهم إياه، وترمونهم بثماره سائغة سهلة، وكم - بذلك- تقتلون 

من إحساس.

د. زهرة حرم 
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16 توصية بنهاية االحتفال باليوم العالمي لـ “المؤسسات” في البحرين

93.3 % عدد “الصغيرة والمتوسطة” من إجمالي الشركات

الصغيــرة  المؤسســات  إدارة جمعيــة  مجلــس  رئيــس  قــال 
قــرار  إن  الديــري،  عبدالحســن  البحرينيــة،  والمتوســطة 
للمؤسســات  الحكومــة  مناقصــات  مــن   %  10 تخصيــص 
أغســطس  تطبيقــه  ســيتم  والــذي  والمتوســطة  الصغيــرة 
المقبــل يعكــس اهتمــام ودعــم الحكومــة للقطــاع الــذي يعد 
أحــد القطاعــات الرئيســية فــي االقتصــاد الوطنــي، ويلعــب 

دوًرا كبيًرا في دفع عجلة التنمية.
 وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء وّجــه مؤخًرا 
ا للمؤسســات  إلــى توســيع دائــرة األفضليــة التي تمنــح حاليًّ
الصغيرة والمتوســطة في مشــتريات ومناقصــات الحكومة 
وفــي المرافــق الخدمية داخل منشــآت الجهــات الحكومية، 
حيــث قــّرر مجلــس الــوزراء أن تشــمل األفضليــة المعمــول 
ــا بنســبة 10 % فــي مزايــدات المرافــق الحكوميــة  بهــا حاليًّ
أيًضــا المناقصــات وبــذات النســبة وهــي 10 % للمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة، وذلــك بعــد االطــاع علــى المذكــرة 
للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  مــن  الغــرض  لهــذا  المرفوعــة 
القانونيــة والتشــريعية والتــي عرضهــا نائــب رئيس مجلس 
الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. وأشــار الديري في تصريح 
للصحافييــن علــى هامش االحتفال بمناســبة اليــوم العالمي 
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة،   أن مــا يقــارب 50 % 
مــن عــدد الســجات التجاريــة مملوكــة لألجانــب، مبيًنــا أن 
النســبة غير مبالغ فيها إذا ما أخذ عدد الســكان في البحرين 
باالعتبار. من جانبه، قال محافظ العاصمة الشيخ هشام بن 
عبد الرحمن آل خليفة، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تمثل 93.3 % من إجمالي عدد الشركات المحلية.
وأضــاف أن االحتفــال باليــوم العالمي للمؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة 2019 يعــد فرصــة مهمة لتســليط الضوء على 

هذا القطاع الحيوي والنامي في المملكة، ويعد هذا القطاع 
المحــرك الرئيــس للنمــو والتنــوع االقتصــادي، واليوم نشــعر 
باالعتزاز ونحن نرى النمو الملحوظ لهذا القطاع ومساهمته 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، بفضــل الدعــم والتســهيات 

اللذين تقدمهما الحكومة.
 وأشــار إلــى أن اهتمــام ودعــم الحكومة لقطاع المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة يأتي من منطلــق حرصها على تنمية 
ا لاقتصــاد الوطنــي،  هــذا القطــاع الــذي يعــد رافــًدا رئيســيًّ
ــا فــي الدفــع بعجلــة التنميــة، ومن هذا  ويلعــب دوًرا جوهريًّ
المنطلــق تبنــت الحكومة عــدة مبادرات في ســبيل االرتقاء 

بهــذا القطــاع الحيوي والنامي، من أبرزها توجيه ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء، 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، 
بتشــكيل مجلــس تنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
للشــركات  التنافســية  القــدرات  تعزيــز  إلــى  يهــدف  والــذي 
المحليــة  األســواق  فــي  والمتوســطة  والصغيــرة  الناشــئة 
واإلقليميــة والعالميــة، باإلضافــة إلــى زيــادة إســهامها فــي 

الناتج المحلي اإلجمالي.
وقــال: “لقــد أولــت محافظــة العاصمــة أهميــة خاصــة لدعم 
وإنشــاء  العمــل  ســوق  فــي  لانخــراط  الشــباب  وتمكيــن 
مشــاريعهم الخاصــة، مــن خــال تبنيها للعديد من األنشــطة 
قدراتهــم  وتعزيــز  تأهيليهــم  إلــى  هدفــت  التــي  والبرامــج 
وإمكاناتهــم ليكونــوا قادريــن علــى تكويــن مشــاريع جديدة 
وناشــئة، بمــا يتماشــى مع اتخــاذ الحكومة الرشــيدة العديد 
مــن المبــادرات لدعــم رواد األعمــال”.  إلــى جانــب ذلــك فقد 
يعنــى  الــذي  “النخبــة”  برنامــج  المحافظــة  ورعــت  أقامــت 
المهــارات  علــى  الجامعيــة  الشــهادات  أصحــاب  بتدريــب 
واألدوات المطلوبــة قبــل التقــدم ألي عمل، كما رعت إصدار 
كتــاب الملهمــون “Those Who Inspire” لتشــجيع الشــباب 
على االقتداء بالقيادات الناجحة في البحرين الذين تميزوا 

بمجال ريادة األعمال،عاوة على فعاليات أخرى.

26 مليون دينار لصكوك 
التأجير قصيرة األجل

المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
بأنــه تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم 167 
)ISIN BH0009663A99( مــن صكوك 
التأجير اإلســامية الحكومية قصيرة 
األجل التي يصدرها مصرف البحرين 

المركزي نيابة عن حكومة البحرين.
تبلــغ قيمــة اإلصــدار 26 مليــون دينــار 
لفتــرة اســتحقاق 182 يومــًا تبــدأ فــي 
11 يوليــو 2019 إلــى 9 ينايــر 2020. 
ويبلــغ العائــد المتوقــع لهــذه الصكــوك 
 %  3.35 بســعر  مقارنــة   %  3.18
يونيــو   13 بتاريــخ  الســابق  لإلصــدار 
تغطيــة  تمــت  قــد  بأنــه  علمــا   ،2019

اإلصدار بنسبة 507%.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - بورصة البحرين

خــال  البحريــن  بورصــة  ارتفعــت 
أمــس  لجلســة  الصباحيــة  التعامــات 
المتحــد  األهلــي  ســهم  بدعــم  الثاثــاء، 
فــي المقــام األول، الــذي اســتحوذ علــى 
تداوالت الســوق بنســبة 82 %. وتداول 
المســتثمرون في بورصة البحرين 4.99 
مليــون ســهم بقيمة قدرهــا 1.46 مليون 
دينار تم تنفيذها من خال 132 صفقة، 
وركز المستثمرون تعاماتهم على أسهم 
بلغــت  والتــي  التجاريــة  البنــوك  قطــاع 
مليــون   1.27 المتداولــة  أســهمه  قيمــة 
دينار أي ما نســبته 87.08 % من القيمة 
المتداولــة  الماليــة  لــألوراق  اإلجماليــة 
وبكميــة قدرهــا 3.96 مليــون ســهم، تــم 
تنفيذهــا مــن خــال 70 صفقــة. وجــاء 

البنك األهلي المتحد في الـمركـــز األول، 
إذ بـــلغت قيـــمة أسهمه الـمتداولـــة 1.20 
مليون ديـنـار أي ما نسبته 82.02 % من 
إجـمـالـي قيمة األوراق المالية المتداولة 
ســهم،  مليــون   3.32 قدرهــا  وبكـــمية 
تـــم تنفيذهــا مــن خـــال 51 صفقة. أمـــا 
الـمركـــز الـثـــاني فكـــان لـــشركة البحريــن 
لاتصاالت )بتلكو( بقيـــمة قدرها 56.92 
ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 3.90 % مــن 
إجـمـالـي قيمة األوراق المالية المتداولة 
ســهم،  ألــف   146.88 قدرهــا  وبكـــمية 
تـــم تنفيذها مـــن خـــال 9 صفقات. ثـــم 
قدرهـــا  بقيـــمة  البحريــن  زيــن  جــاءت 
50.76 ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 3.48 
% مــن إجـمـالـــي قيمــة األوراق الماليــة 
ألــف   602 قدرهــا  وبكـــمية  المتداولــة 
سهم، تـم تنفيذها من خال 15 صفقة.

“األهلي المتحد” يقفز ألعلى مستوياته

المنامة - بورصة البحرين المنامة - المناقصات والمزايدات

أعلنــت بورصــة البحريــن أمــس عــن تحولهــا لنظــام خدمات أمــازون ويب سيرفيســز 
“AWS” للحوســبة الســحابية التي تمتاز بمستوى عال من التوافر واألمن المعلوماتي 
والتــي تقدمهــا الشــركة الرائــدة عالميــا فــي تزويــد الخدمات الســحابية،  األمــر الذي 
سيســاهم في تطوير األداء وتقليل تكاليف التشــغيل الخاصة بالبورصة. وستتضمن 
أولى مراحل التحول لخدمات التكنولوجيا السحابية نقل حلول التعافي من الكوارث 
واســتعاده القدرة على العمل بعد األعطال إلى التخزين الســحابي، مع وجود خطط 

لتبني خدمة متطورة لتحليل المعلومات لتطوير خدمات تداول ذكية ومبتكرة.

باعتمادهــا  البورصــة  وستســتفيد 
لخدمــات أمــازون ويــب سيرفيســز  مــن 
األمــان  أدوات  مــن  واســعة  مجموعــة 
والتــي تشــمل خدمات التشــفير والحماية 
مــن هجمــات حجــب الخدمــة، وخدمــات 
المراقبــة وتســجيل المســتخدمين لضمان 
اســتمرارية الحفاظ على أعلى مســتويات 
األمان للعماء، كما ستتمكن البورصة من 
اســترجاع البيانات المؤرشفة في غضون 
االســتجابة  مــن  ســيمكنها  ممــا  دقائــق، 
بشــكل أكبــر فــي توفيــر البيانــات المهمــة 

للعماء بشكل فوري، وتلبية أي متطلبات 
توســيع  ومــع  أكبــر.  بســرعة  تشــريعية 
البورصــة لنطــاق اعتمــاد خدمــات أمازون 
استكشــاف  فــي  ســتواصل    ، سيرفيســز 

طرق جديدة لدعم العماء.
وقــال الرئيس التنفيــذي لبورصة البحرين، 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن  خليفــة  الشــيخ 
“لقــد قمنــا باعتمــاد خدمــات أمــازون ويب 
سيرفيسز  في إطار جهودنا المبذولة نحو 
التحــول الرقمــي، ولقــدرة هــذه الخدمــات 
علــى تزويدنا بمســتويات عاليــة من األمن 

المعلوماتــي واألداء، حيــث ســنواصل نقل 
لبورصــة  التكنولوجيــة  التحتيــة  البنيــة 
ويــب  أمــازون  خدمــات  إلــى  البحريــن 
مســتويات  زيــادة  أجــل  مــن  سيرفيســز  
للعمــاء،  الــذي يمكــن أن نقدمــه  االبتــكار 
أوالً”  “الســحابة  سياســة  مــع  وتماشــيُا 
المعتمدة من قبل حكومة مملكة البحرين.”

نّظــم مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس 
فــي  التأسيســية  “الــدورة  بعنــوان  دورة 
إجــراءات المناقصــات والمزايــدات” لموظفي 
مقــره  فــي  واالتصــاالت  المواصــات  وزارة 
الرئيســي بخليــج البحريــن، في إطــار جهوده 
المناقصــات  إجــراءات  لتســهيل  الدؤوبــة 
والمزايــدات، بهدف رفع الكفــاءة االقتصادية 
البــاد وذلــك مــن خــال دعــم الجهــات  فــي 
بأســعار  مشــترياتها  تأميــن  علــى  الحكوميــة 

تنافسية عادلة.
 وســلطت الدورة الضوء على أفضل أســاليب 
والخيــارات  والمزايــدات  المناقصــات  طــرح 
المتاحة للوزارة والتي من شأنها دعم تحقيق 
أهدافها االســتراتيجية، كما تأتي هذه الدورة 
من ضمن سلســلة من الــدورات وورش العمل 
التــي ينظمها مجلــس المناقصات والمزايدات 
والمقاوليــن  والمورديــن  المتصرفــة  للجهــات 
وتغطــي نطاًقــا واســًعا مــن المواضيــع الهامة، 
بمــا في ذلك عمليــات المناقصات والمزايدات 

اســتخدام  وكيفيــة  القانونيــة  واإلجــراءات 
نظام المناقصة اإللكتروني المتطور.

 وتعليًقا على فعاليات الدورة قال مدير إدارة 
الشــؤون الفنيــة للمناقصــات أحمد الســعدون 
“يحرص مجلس المناقصات والمزايدات على 
تنظيم هذه الفعاليات الُمصممة خصيًصا وفق 
احتياجــات كل جهــة، إذ تتنــاول المتطلبــات 
الخاصــة للجهــات المتصرفــة وكيفيــة تلبيتها 
علــى أفضــل وجــه، وهــو ما يثمــر فــي النهاية 

باالرتقاء بممارســات المشــتريات في الجهات 
االســتغال  ضمــان  عــن  فضــًا  الحكوميــة، 
أن  فيــه  شــك  ال  وممــا  العــام.  للمــال  األمثــل 
مجلــس المناقصــات والمزايــدات يلتــزم دائًما 
بمد جســور التواصل مع جميع األطراف ذات 
العاقــة. ومــن ثــم تأتــي مثــل هــذه الفعاليات 
لتشــكل منصــة تفاعليــة مهمة لتبــادل الحوار 
وتلقي الماحظات لنتمكن من تحسين األداء 

بصورة مستمرة”.

المشاركون في الدورة التدريبية

االحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الديري مصرًحا للصحافيين

تســـاهم فـــي التطويـــر وتقليـــل تكاليـــف التشـــغيل والمزايــدات المناقصــات  إجــراءات  عــن  تدريبيــة  دورة 
“البورصة” تعتمد تكنولوجيا “AWS” لتعزيز األداء تأمين المشتريات بأسعار تنافسية
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أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى الخليج للسفر والسياحة 2019، أن الملتقى سيناقش عددا من المواضيع المهمة في صناعة السياحة، وذلك 
خالل إقامته في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، تحت رعاية الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، الشيخ خالد بن حمود آل 

خليفة وبتنظيم كل من جمعية ألواني البحرين، وشركة “وورك سمارت” للمعارض والمؤتمرات.

والفــرص  القضايــا  الملتقــى  ويناقــش 
الحالية في صناعة السياحة، والتوقعات 
تكويــن  إلــى  باإلضافــة  المســتقبلية، 
مخطــط ســياحي خليجــي، وســبل تعزيز 
وممارســات  المتخصصــة،  الســياحة 
السياحة المســتدامة في الخليج العربي، 
ومســتقبل الســياحة الرقمية والتحديات 
ويناقــش  المجــال،  هــذا  فــي  والفــرص 
المؤتمــر أثــر التكنولوجيــا علــى الســياحة 
مشــاركة  إلــى  باإلضافــة  البحريــن،  فــي 

المرأة والمجتمع في التنمية السياحية.
صناعــة  أيضــا  الملتقــى  يناقــش  كمــا 
السياحة ومساراتها في المستقبل، وسبل 
االســتفادة من مجاالت السياحة الرقمية 

واالســتدامة، والتأثيــرات الطويلة المدى 
لهــذه الصناعــة على التنميــة االقتصادية، 
ويجمــع المعلومات والخبرات للمســاعدة 
فــي تطوير الســياحة من جميــع جوانبها، 
الســيما داخل سوق دول مجلس التعاون 

الخليجي.

4 ورش عمل متخصصة
ويتضمــن الملتقــى إقامــة 4 ورش عمــل 
متخصصــة، يقدمها متحدثــون ومدربين 
مــن شــركات محليــة  المســتوى،  رفيعــي 
وعالميــة، وســتكون ورش عمــل مفتوحة 
والــوكاء  األعمــال  أصحــاب  لمشــاركة 
تنميــة  فــي  يرغبــون  الذيــن  والمشــغلين 

األربــع  الــورش  تلــك  وســتدور  أعمالهــم، 
للخدمــات  المتكامــل  التســويق  حــول 
السياحية، وأساسيات التسعير، والتجارة 
والســياحة،  الســفر  لــوكاء  اإللكترونيــة 

وتنمية مهارات المرشدين السياحيين.
الخليــج  ملتقــى  هامــش  علــى  ويقــام 
متخصــص  معــرض  والســفر  للســياحة 
يشــارك فيــه عــدد مــن الخطــوط الجويــة 
ومراكــز  البحريــة،  الرحــات  وخطــوط 
الوجهــات،  إدارة  وشــركات  المؤتمــرات، 
الفنــادق والمنتجعــات وقطــاع الضيافــة، 
البنــوك،  قطاعــات  التســويق،  خدمــات 
الناشــئة،  والســياحة  الســفر  شــركات 

وغيرها.

سد الفجوة بين العصر الرقمي والتراث

إدارة  مجلــس  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
جمعيــة ألوانــي البحريــن، عمــار عواجــي، 
والســفر  للســياحة  الخليــج  ملتقــى  إن 
الفجــوة  ســد  إلــى  يهــدف   ،2019 للعــام 
بيــن العصــر الرقمــي والتــراث فــي تعزيــز 
الســياحة،  صناعــة  خدمــات  وتحســين 
وتعزيز صورة البحرين الســياحية، ودعم 
دعــم نمو وكاالت الســفر المحليــة، وخلق 
الســياحة  صنــاع  بيــن  المباشــر  التفاعــل 
العمــل  فــرص  وتوســيع  والمســتهلكين، 

فــي الخــارج من خــال مجالــس الترويج 
الســياحي الوطنيــة. وأضــاف أن الملتقى 
يهــدف أيضــا للترويــج للبحريــن كوجهــة 
تنافســية للمناســبات في منطقة الخليج، 
وإلــى تســويق مناطــق الجذب الســياحي 

في البحرين أمام المشاركين والزوار.

المنامة - اللجنة المنظمة للملتقى

“الخليج للسفر” يناقش مستقبل السياحة الرقمية

خالد بن حمود

خليفة بن إبراهيم 

زينب العكري من السنابس | تصوير رسول الحجيري

الملتقى يستعرض 
القضايا والفرص 

الحالية في صناعة 
السياحة

 مناقشة أثر 
التكنولوجيا على 

السياحة في البحرين

مشاركة المرأة 
والمجتمع في 

التنمية السياحية

 فيما يلي التوصيات النهائية لالحتفال باليوم العالمي  «
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2019: 

1. تأكيد أهمية االحتفالية باليوم العالمي للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

2. أهمية إعادة النظر في الدور الحكومي لدعم االقتصاد 
الوطني بشكل عام، وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

بشكل خاص، وتفعيل دور القطاع الخاص البحريني في رفد 
االقتصاد الوطني واإلشادة بقرار سمو رئيس الوزراء األخير 

بتوسيع منح األفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
المشتريات والمناقصات الحكومية.

3. إعداد برامج إعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
وربطها بصناديق الدعم من تمكين وبنك التنمية والغرفة من 

خالل جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
4. دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة والمتناهية الصغر. 

5. فتح مجال أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
إنجاز األعمال المكملة واألعمال التجارية، من خالل تنظيم 

العالقة بين الشركات الكبرى الحكومية والخاصة وتلك 
الشركات.

6. تسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
والمتناهية الصغر.

7. تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة. 

8. إعادة دعم تمكين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لغاية 
.% 80

9. ضرورة التسجيل في دورات تدريبية للحصول على مثل 
هذا الدعم. 

10. إنشاء برامج للتمويل المالي الميسر مثاًل إنشاء برنامج 
لتحويل الدين التجاري للمؤسسات إلى برنامج للتمويل 

الميسر عبر “تمكين”. 

11. إصدار التشريعات والقوانين التي تحقق التطلعات وتقلل 
المشاكل والصعوبات مثاًل إصدار مشروع تشجيع وحماية 

االستثمار.
12. تطوير عمل مركز تنمية الصادرات ليشمل المؤسسات 

التي يصل التدفق المالي السنوي فيها 10 ماليين دينار.
13. إصدار السجالت التجارية من وزارة الصناعة والتجارة عند 

الطلب لبعض النشاطات المشتركة بدون المطالبة بعناوين 
جديدة حسب االشتراطات والقوانين المعمول بها.

14. طلب الدعم المالي من “تمكين” للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة لفترة محددة ودفع نسبة 5 % من الضريبة.

15. تسريع عمليات الدعم المقدم من “تمكين” للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة. 

16. إنشاء مركز موحد وشامل لجميع الخدمات المقدمة 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشمل الجهات الحكومية 

وغير الحكومية.

التوصيات النهائية
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أكد رئيس مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن، عبدالرحمن جمشير، أن إنتاج الشركة يسير 
وفق المعدالت الطبيعية وذلك في تعليقه عما إذا كانت الشركة قد تأثرت بالحديث عن نية 
مربــي الدواجــن التوقف عــن تزويد “دلمون للدواجــن” بالدجاج الالحم نتيجــة ظروف مالية 

يمر بها المربون.

المحلييــن  الدواجــن  مربــي  مــن  عــدد  وكان 
قــد أرســلوا خطابــا للشــركة، أشــاروا فيــه إلى 
أنهــم قد يتوقفون عن اإلنتــاج وعن تزويدها 
بالدجــاج الالحــم، خصوصــًا مــع الضغوطــات 
المربــون بصــورة  لهــا  التــي يتعــرض  الماليــة 
متزايدة خصوصًا مع توقف الدعم الحكومي، 
والرســوم  الكهربــاء  تكاليــف  ارتفــاع  مــع 
أزمــة  ثانــي  وهــذه  التشــغيلية.  والمصاريــف 
يمــر بهــا مربــو الدواجــن الذيــن يتعاونــون مع 
“دلمون للدواجن” والتي تعد المزود الرئيسي 
للحوم الدجاج الطازج في المملكة منذ عقود، 
إذ شــهدت العالقــة بيــن الطرفيــن أزمــة قبــل 
عاميــن على إثر إعــادة صياغة عقود التعاون 
بعد أن خسرت الشركة ميزة الدعم الحكومي 

الــذي أجبرهــا على إعادة تنظيــم هذه العالقة 
تفهمــه  جمشــير  وأبــدى  الخســارة.  لتقليــص 
للصعوبات المالية الحالية الذي تمخضت عن 
توقــف الدعــم المالــي المباشــر للدواجــن فــي 
الســوق المحليــة قبل أعوام، مؤكــدا في ذات 
الوقــت أن الشــركة لديهــا التــزام إزاء توفيــر 
جــزء مــن احتياجــات البحريــن مــن الدواجن 
ومــا ينســجم مع دعــم األمن الغذائــي للمملكة 

وأن هذه هي نظرة الشركة.

عمليات اإلنتاج مستمرة 
بشكل طبيعي

المعنــي  ليــس  أنــه  إلــى  وأشــار جمشــير 

الدقيقــة،  اليوميــة  العمليــات  بتفاصيــل 
مســتدركا أن عمليــات اإلنتــاج مســتمرة 

بسياقها الطبيعي.
مــدى  علــى  للدواجــن”  “دلمــون  وقامــت 
كبيــرة  باســتثمارات  الماضيــة  الســنوات 
لديهــا  اإلنتــاج  خطــوط  تحديــث  فــي 
واألصول التشغيلية كما أطلقت خطوطا 

لمنتجــات جديــدة وحســنت مــن مرافــق 
التعبئة بالتزامن مع إطالق هوية تجارية 
مجلــس  تطلعــات  مــع  تتوافــق  جديــدة 
الشــركة  مكانــة  لتوســيع  الشــركة  إدارة 
حيــث تحظــى منتجاتها بتقدير عشــرات 

اآلالف من البحرينيين.
وتــزود دلمــون للدواجن الســوق المحلية 

المحليــة  االحتياجــات  ثلــث  بقرابــة 
اليوميــة مــن الدواجــن، إذ تنتج الشــركة 

قرابة 35 ألف دجاجة يوميا.
على صعيد متصل، أكد جمشير أن الشركة 
مزرعــة  إلنشــاء  مشــروعها  فــي  مســتمرة 

كبيــرة لتربية الدواجن في البحرين وذلك 
مالييــن  ثالثــة  بنحــو  تقــدر  باســتثمارات 
وقــال  مســتثمرين.  مــع  بالتعــاون  دينــار 
أرض  عــن  تبحــث  الشــركة  إن  جمشــير 

مناسبة وكبيرة لهذا المشروع.

جمشير: ملتزمون باألمن الغذائي وإنتاج “دلمون للدواجن” مستقر
جــديــدة مـــزرعـــة  لــتــشــيــيــد  كــبــيــرة  أرض  ــة  ــع ــط ق عـــن  ــث  ــح ــب ت الـــشـــركـــة 

عبدالرحمن جمشير

أكــد وزيــر التجارة واالســتثمار الســعودي ماجــد القصبي، صــدور موافقة مجلس 
الوزراء السعودية على نظام التجارة اإللكترونية.

وأوضح القصبي أن “النظام الجديد سيشمل 
خدمــات مــا بعد البيع، ومنح حق اســترجاع 
ثمــن المشــتريات خــالل 7 أيام، وحــق إلغاء 
طلبيــة الشــراء اإللكترونــي في حــال تأخير 
تســليم المنتــج ألكثر مــن 15 يوًمــا، وغيرها 
مــن الضوابــط التــي تحفــظ حقــوق أطراف 

العالقة خالل البيع وما بعد البيع”.
التجــارة  نظــام  “أن  القصبــي  واعتبــر   

اإللكترونيــة يعكس مرحلة تاريخية جديدة 
فــي اقتصادنا الوطني تعــّزز مكانته وقدرته 
واألنمــاط  المتغيــرات  كافــة  مواكبــة  علــى 
التجارية الحديثة في العالم، ويهدف لتعزيز 
وتحفيــز  التجاريــة،  التعامــالت  موثوقيــة 
وتطويرهــا،  اإللكترونيــة  التجــارة  أنشــطة 
وحمايــة المســتهلكين مــن الغــش أو الخداع 

أو التضليل وحفظ جميع الحقوق”.

 وأكــد أهميــة التجــارة اإللكترونيــة ودورها 
ظــل  فــي  الوطنــي  االقتصــاد  تعزيــز  فــي 
التنامــي الكبيــر الــذي تشــهده فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية التــي تعــد مــن أعلى 10 
ا فــي العالــم بنســبة نمــو تتجــاوز  دول نمــوًّ
32 % بالســنة الواحــدة، موضًحــا أن تعزيــز 
منظومــة أعمــال التجــارة اإللكترونيــة أحــد 
الوطنــي  التحــول  برنامــج  أهــداف  أهــم 

الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
التنظيمــي  والدليــل  الهيــكل  أن  وبيــن   
الجديد لوزارة التجارة واالســتثمار يتضمن 

مركــًزا للتجــارة اإللكترونيــة ُيعنــى بتطويــر 
أفضــل  لتواكــب  وتحفيزهــا  تعامالتهــا 
الممارسات الدولية والتنسيق بشكل مباشر 
مع مجلس التجــارة اإللكترونية، بما يضمن 

تنفيذ قراراته ومبادراته.
 وأشــار إلــى أن نظــام التجــارة اإللكترونيــة 
ينّظــم العالقــة بيــن المتســوقين والمتاجــر 
اإللكترونيــة، ويمّكــن األشــخاص ممن ليس 
لديهــم ســجل تجــاري من ممارســة النشــاط 
وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق 

ضوابط محددة.

وأفــاد أن نظــام التجــارة اإللكترونيــة يلــزم 
موفــري الخدمــات باإلفصــاح عــن بياناتهــم 
والخدمــات  الســلع  وبيانــات  التجاريــة، 
المقدمة للمســتهلكين، ووضع شروط تجب 
مراعاتهــا أثنــاء إبــرام العقــود اإللكترونيــة 
تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية.

البيانــات  الجديــد  النظــام  يحمــي  كمــا 
حــق  وينظــم  للمســتهلك،  الشــخصية 
الســلع، ويعالــج  اســترجاع  فــي  المســتهلك 
التأخيــر في تســليم المنتجــات والخدمات، 
وينظم ســوق اإلعالن التجــاري اإللكتروني 

التحايــل  لمنــع  عليــه  الرقابــة  ويكثــف 
والخــداع، ويعــّزز النظــام أيًضــا دور جهــات 
توثيــق المتاجــر والمنصــات الرقميــة التــي 
الخدمــة  موفــر  بيــن  الوســاطة  دور  تــؤدي 

والمتسوق اإللكتروني.

السعودية تقّر نظام التجارة اإللكترونية

“BBK” يستكمل إصدار سندات بـ 500 مليون دوالر
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن قـــــائـــــمـــــة  تــــــنــــــوع  مـــــــع  ســـــــنـــــــوات   5 لــــــمــــــدة 

أعلــن بنــك البحريــن والكويــت، عن اســتكمال عملية إصدار ســندات دولية بقيمة 500 مليــون دوالر لمدة 
5 ســنوات. وقد اســتهدفت عملية طرح الســندات المســتثمرين المتخصصين في منطقة الشرق األوسط 
والشــرق األقصــى وأوروبــا، وتــم اإلصدار بعد جولــة ترويجية ناجحة قام بها وفد مــن اإلدارة التنفيذية 

للبنك استمرت على مدار أربعة أيام في دبي وهونج كونج وسنغافورة ولندن. 

الســندات  هــذه  فــي  المســتثمرين  قائمــة  وتنوعــت 
ــا ومنهــم 65 % فــي منطقــة الشــرق  تنوًعــا جغرافيًّ
أوروبــا.  فــي   % و28  آســيا  فــي   % و7  األوســط 
وحســب نشــاط المســتثمرين تــم شــراء 50 % مــن 
الســندات من قبل مــدراء صناديق األموال، و44 % 
مــن ِقَبــل البنــوك والباقي من ِقَبل القطــاع المصرفي 

الخاص وغيرهم.
والتقــى الوفــد الــذي كان برئاســة الرئيــس التنفيذي 
للبنــك، ريــاض ســاتر، وضــم فــي عضويتــه كل مــن 
الخدمــات  )مجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
المصرفيــة لقطــاع الجملة( عبدالرحمن ســيف، مدير 
عــام )مجموعــة الرقابــة المالية والتخطيــط(، محمد 

عبــدهللا، مســاعد المدير العام )الخزينة واالســتثمار( 
نيــل شــارب القائــم بأعمــال رئيــس إدارة المخاطــر 
جايســوال،  أجــاي  وااللتــزام(  واألتمــان  )المخاطــر 
حســين  واالســتثمار(  )الخزينــة  محفظــة  ومديــر 
ــا  ودوليًّ ــا  إقليميًّ مســتثمًرا   48 نحــو  مــع  تورانــي، 
إلطالعهم على اســتراتيجية بنك البحرين والكويت 

واألداء المالي الجيد للبنك. 
ا باالستثمار  ا ودوليًّ وقام أكثر من 85 مستثمًرا إقليميًّ
فــي ســندات بنك البحريــن والكويت الصــادرة بعائد 
المبلــغ  االكتتــاب  فــاق  وقــد   .% 5.5 بنســبة  ثابــت 
المستهدف بصورة كبيرة حيث بلغ إجمالي الطلبات 
نحو 1.1 مليار دوالر. ويؤكد هذا االستكمال الناجح 

لــإدارة  المســتثمرون  يوليهــا  التــي  العاليــة  الثقــة 
الحكيمــة والمحافظــة والمركــز المالــي القــوي لبنــك 
البحريــن والكويــت الــذي يتمتــع بثبــات فــي وضعــه 

المالي مقروًنا بمكانة راسخة في األسواق.

االكتتاب تجاوز المبلغ المستهدف

وقال ســاتر “يســرنا أن نشهد نجاح بنك البحرين 

والكويــت في االســتفادة من أســواق رأس المال 

الدوليــة مــرة أخــرى مــا يــدل علــى قــوة البنــك 
وثقة المســتثمرين الدوليين فيــه على الرغم من 
الظروف السياســية واالقتصادية غير المســتقرة 
ا. فقد دعمت ســمعة بنك البحرين  ا وإقليميًّ عالميًّ
عمليــة  ــا  ودوليًّ ــا  إقليميًّ المرموقــة  والكويــت 
اإلصدار الناجح للسندات؛ حيث تجاوز االكتتاب 
المبلــغ المســتهدف بصــورة ملحوظــة وبلــغ 1.1 

مليار دوالر. 
 واســتطرد ســاتر في تصريحه بالقــول: “نتائجنا 
الماليــة تتحــدث عن نفســها؛ إذ أعلنــا عن تحقيق 
أربــاح قياســية جديــدة بلغت 67.1 مليــون دينار 
2018، بزيــادة  31 ديســمبر  للعــام المنتهــي فــي 
العــام  مــن  الفتــرة  نفــس  عــن   %  14.4 قدرهــا 
الماضــي، فيمــا واصــل البنــك تحقيق مســتويات 
أداء قويــة في عــام 2019 إذ حقق بنك البحرين 
ا بنسبة 20.0 % في األرباح لتصل  والكويت نموًّ
إلــى 20.0 مليــون دينــار في الربــع األول من عام 

.2019

المنامة - البحرين والكويت

الجولة الترويجية لعملية طرح إصدار السندات

الرياض - العربية.نت

الشركة تنتج قرابة 
35 ألف دجاجة 

يوميا

“دلمون” تستثمر 3 
ماليين دينار إلنشاء 

مزرعة كبرى

ماجد القصبي

علي الفردان

المنامة - إمباور بزنس سوليوشن AFS - المنامة

 DSL أعلنت شــركة “إمباور بزنس سوليوشــن” عن شــراكتها مع
Associates &، وذلك ضمن التزامها بتوفير مجموعة متكاملة 
من الخدمات المالية للعمالء، حيث ستدمج هذه الشراكة خبرة 
طاقم شركة DLS في تقديم خدمات التدقيق المالي، إلى جانب 
خدمات شــركة “إمباور” في مجال االستشــارات اإلســتراتيجية 
إلدارة وتشغيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.
وتعــد شــركة DLS & Associates مــن أبــرز الشــركات الرائــدة 
للمحاســبين المعتمديــن فــي الهنــد حيــث تنتشــر فروعهــا فــي 
مجموعة من المدن مثل: دلهي، وبنغلور وتشانديغرا، وجايبور. 

ومن المقرر أن تبدأ الشركة عملياتها قريًبا في البحرين. 
وقــال المحاســب المعتمــد والمديــر الشــريك فــي مكتــب الهنــد، 
بشــكل  الضرائــب  نظــام  طبقــت  قــد  “البحريــن  دادا  ســوميت 
تدريجــي منــذ مطلــع العــام الحالــي، ويــؤدي اســتحداث قانــون 
الضرائب في أي دولة إلى خلق حاجة إلى المزيد من المحترفين 
لمساعدة ودعم قطاع األعمال في مواكبة هذا التغيير الجذري 

والتعامل معه على ُأسس قانونية صحيحة”.

المعتمــدة،  القانونيــة  المحاســبة  المنصــوري  إيمــا  وســتقوم 
مكتــب  بــإدارة   CPA PMP المشــاريع  إدارة  فــي  والمحترفــة 
DLS فــي البحريــن إلــى جانــب ســوميت، حيــث تتحلــى بخبرة 
تمتــد ألكثــر مــن 18 عاًمــا فــي القطــاع المالــي، وتمتــاز برؤيتهــا 
الثاقبة وشــغفها لتقديم الحلول المالية للمؤسســات المتوســطة 

والصغيرة.

وّقعت شــركة الخدمات المالية العربية )AFS(، المزودة لحلول الدفع 
والممكنــة للتكنولوجيــا الماليــة في الشــرق األوســط، شــراكة مع بنك 
الخليــج األفريقــي لتقديــم أول خدمــة بطاقــات ائتمــان تتوافــق مــع 
أحكام الشــريعة اإلســالمية في شــرق أفريقيا. وتحقيًقــا لهذا الهدف 
الرائــد، قدمــت شــركة AFS للبنــك حزمة حلول شــاملة إلصــدار هذه 
 GAB(البطاقــات ومعالجتهــا، وتتميــز هــذه البطاقــات التــي تعــرف بـ
AWWAL( بالعديــد مــن المميزات للعمالء والســيما أنهــا بدون فوائد 
وبســعر مناســب وال تحمل رســوم تراكميــة وتكفــل لحامليها تجارب 

شراء آمنة باإلضافة إلى العديد من المزايا الفريدة األخرى.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة AFS، ب. شــندرا شــيكر “تشــرفنا 
باختيارنــا مــن قبــل بنــك الخليــج األفريقــي لتقديــم حلــول خدمــات 
الرائــدة  االئتمانيــة   )GAB AWWAL( بطاقــات  إلصــدار  شــاملة 
ومعالجتها”، مضيفا “ُيعد هذا االختيار شاهًدا على الخبرات الوفيرة 
التي تتمتع بها الشــركة في مجال حلول الدفع والتكنولوجيا المالية 

بالشرق األوسط ”.
مــن جانبــه، قــال العضــو المنتــدب لبنــك الخليــج اإلفريقــي عبــدهللا 

عبدالخالــق “كوننــا مؤسســة ماليــة، فإننــا نســعى دائًمــا إلــى تعزيــز 
منتجاتنــا، ومــن خــالل بطاقات GAB AWWAL، نوفــر لعمالئنا راحة 
ــا، حيــث يمكــن لعمالئنــا  عالميــة وحصريــة مــع مزايــا مناســبة عالميًّ
االســتمتاع بنمــوذج ســعر مناســب يوفــر مــا يصــل إلــى 30 % مــن 

الرسوم من خالل الخصومات على رسوم الخدمة الشهرية”.
وأقيــم حفــل اإلطــالق في نيروبــي بحضور ممثلــي كال الطرفين، بما 

في ذلك مدير تطوير األعمال في شركة AFS برثا ساها.

سوميت دادا وإيما المنصوري

االحتفال بتوقيع الشراكة

توفيــر االستشــارات اإلســتراتيجية إلدارة المؤسســات متوافقة مع أحكام الشــريعة في شــرق القارة الســمراء

“إمباور” و“DLS”  تقدمان التدقيق المالي “AFS” و“الخليج اإلفريقي” يقدمان أول بطاقات ائتمان
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عرض وطلب

)CR2019-91901( إعالن رقم
تنازل أول بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه الس���يد عصام س���يف ناجي سيف تحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ خالد احمد مسعد الكهالي 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

58506-1
االسم التجاري

مؤسسة أبو وليد لألثاث

 تاريخ: 7/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 - 92012( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
اسم التاجر: احمد محسن احمد ناصر

االسم التجاري الحالي: مكرمان الدارة العالقات العامة
االسم التجاري الجديد: مكرمان للصياغة

قيد رقم: 11794-7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   تاريخ: 8/7/2019
ادارة التسجيل

)CR2019-90279( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ادارة التسجيل
)CR2019-92486( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه ورثة: حسن علي ال احمد بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ فاطمة محسن محمد ال عصفور 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تق���دم إلينا ورثة الس���يد المعلن الش���يخ راش���د ابراهيم ال خليف���ة بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة/ الشيخة مائسة راشد ابراهيم ال خليفة 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

1253-1
1253-2

رقم القيد

3-6000
6-6000

االسم التجاري

حسن علي ال أحمد
حسن علي ال أحمد

االسم التجاري

مؤسسة بادان الزراعية
مؤسسة بادان الزراعية

 تاريخ: 4/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 
إعالن رقم )47101( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة طاهرة عبدالهادي 
مهدي علي عبدالمهدي للمقاوالت ذ.م.م

القيد: 98407-1

 تاريخ: 2/6/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
السادة اصحاب شركة طاهرة عبدالهادي مهدي علي عبدالمهدي للمقاوالت ذ.م.م، 
المس���جلة بموجب القيد رقم 1-98407، طالبين تغيير االس���م التجاري من  ش���ركة 
طاه���رة عبدالهادي مهدي علي عبدالمهدي للمقاوالت ذ.م.م الى ش���ركة ش���اين تك 

للمصاعد والساللم الكهربائية ذ.م.م
 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-77615( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إليناالس���يد ح���ازم اس���ماعيل مه���دي احم���د العل���وي بطلب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي: إلى ايمان محمد اكبر اسيري 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

1-77237
االسم التجاري

الف الم فاء البحرين للتجميل

  

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليها السيد السيد ايوب عبدعلي عبدالرزاق عبدالرحمن عبدهللا باليابة عن 
المالك ل� بي بايكرز للتجارة العامة و الخدمات )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة 
بموجب القيد رقم 1-122363، طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة 
ذات مس���ئولية مح���دودة برأس���مال وق���دره 100 دينار، لتصب���ح مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم: 
1. حسين غلوم عباس علي

2.ايوب عبدعلي عبدالرزاق عبدالرحمن عبدهللا

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  

إليها مالك شركة دكا بلس للعقارات ش.ش.و لمالكها ابو الهاشم عبدالبريك 

والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 110054، طالب���ا تحويل الش���كل القانوني 

للش���ركة إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 1000 دينار، 

بين كل من : 

ABULHASHEM ABDULBAREK .1

DALU MIAH RAMZAN MIAH.2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 122363-1 

 تاريخ: 1/7/2019

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

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 110054-1 

 تاريخ: 30/6/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / حس���ين عبداالله عبدالحس���ين احمد جعفر  بإعتب���اره المصفي القانوني 
لش���ركة برك���ة الق���در العقاري���ة ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة 
بموج���ب القيد رق���م 77613، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بركة القدر العقارية ذ.م.م

القيد: 77613

 تاريخ: 25/6/2019

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة بينار له���دم وتحضير المواقع ذ.م.م المس���جلة 
بموج���ب القي���د رق���م 101715، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ حس���ين 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 33299455 )973+(
issa@hotmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة بينار لهدم وتحضير المواقع ذ.م.م
سجل تجاري رقم 101715

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  

إليه���ا مدث���ر اقبال محم���د اقبال ب���ركات علي محم���د صاحب ن���از لمقاوالت 

البناء )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 71536، طالبا تحويل 

المؤسس���ة الفردي���ة إل���ى ش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة لتصب���ح الش���ركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم : 

1. مدثر اقبال محمد اقبال بركات علي محمد

SHAHID MEHMOOD.2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )0000( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 71536-1 

 تاريخ: 8/7/2019

األربعاء 10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440 - العدد 3920 12



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

تحديث

بجانب ديار المحـرق جزر أمواج , قاللي
سماهيج , الدير 

قسائم متعددة التصانيف:  
تجارية ، استثمارية ، سكنية, مشاريع خاصة 

درة 2

درة 1

محجوز تم البيع

COM RHA B3* SP

 |  02

99237.52666,468

1042202559,202

1052202559,202

1062202559,202

1102202559,202

1112202559,202

1122202559,202

1132202559,202

132288.42680,713

133238.32666,692

1362202559,202

1572202559,202

161288.42680,713

162288.42680,713

1652202559,202
1672202559,202

1702202559,202

1712202559,202

1722202559,202

177329.82692,299

181305.32685,442

190238.32666,692

2052202661,570

2192202661,570

221359.226100,527

|  01

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

10504BOOKED

2549030158,230

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448
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مصر: تركيا تصعد التوتر 
في شرق المتوسط

أعربت مصر، أمس الثالثاء، عن قلقها 
بعد اعتزام تركيا التنقيب عن الغاز 

قبالة قبرص.
وقالت الخارجية المصرية في بيان 

رسمي إن تنقيب تركيا عن الغاز 
في محيط قبرص يعد إصرارا على 

مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من 
شأنها أن تزيد من درجة التوتر في 

منطقة شرق المتوسط، مؤكدة ضرورة 
عدم التصعيد وااللتزام باحترام وتنفيذ 

قواعد القانون الدولي وأحكامه.
وكان وزير الطاقة التركي قد أعلن 

السبت الماضي أن سفينة تركية ستبدأ 
التنقيب عن الغاز قبالة قبرص األسبوع 

المقبل.

حثــت علــى االبتعاد عــن رفع شــعارات سياســية ومذهبية

السعودية تحذر من تسييس مناسك الحج

جــدد مجلــس الــوزراء الســعودي أمــس الثالثــاء دعوتــه حجــاج بيــت هللا الحــرام ليتفرغــوا ألداء شــعائر الحــج ومراعــاة إخوانهــم وخصوصيــة األماكــن المقدســة 
وروحانيتهــا، واالبتعــاد عــن كل مــا يعكــر صفــو الحــج وســكينته برفع أي شــعارات سياســية أو مذهبية، مشــددا على أن مثل هــذه التصرفات لن ُتقبــل بأي حال من 
األحــوال وســُيتخذ بشــأنها اإلجــراءات الالزمــة كافــة، مع تطبيق ما تقضي بــه األنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك، بحســب بيان وزيــر اإلعالم، تركي بن 

عبدهللا الشبانة، لوكالة األنباء السعودية )واس(.

الشــريفين،  الحرميــن  خــادم  ورحــب 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز بحجــاج 
بيــت هللا الحرام الذيــن بدأت طالئعهم 
تصل إلى المملكة ألداء الركن الخامس 
أن  هللا  ســائالً  اإلســالم،  أركان  مــن 
ويمــن  الحــج  مناســك  ألداء  يوفقهــم 

عليهم بالقبول.
مختلــف  الســعودي  العاهــل  ووجــه 
القطاعات الحكومية واألهلية بالحرص 
الحجــاج  جميــع  أداء  تيســير  علــى 
واالســتقرار  األمــن  وتوفيــر  مناســكهم 
بالخدمــات  واالرتقــاء  لهــم  والهــدوء 
المقدمــة فــي المنافــذ البريــة والبحرية 

والجويــة، وفــي مختلــف المرافق على 
طــرق رحلتهم إلى الحرمين الشــريفين 
والمشاعر المقدسة، كما هو المعتاد كل 
عام منذ تأســيس المملكة وقيامها بهذا 
الشــرف لخدمة جميــع حجاج بيت هللا 

الحرام.
وجاء ذلك خالل ترؤس الملك ســلمان، 
الجلســة التــي عقدهــا مجلس الــوزراء، 
بعــد ظهــر الثالثــاء، فــي قصــر الســالم 

بجدة.
بالتطــور  الــوزراء  مجلــس  أشــاد  كمــا 
الــذي تشــهده خدمــة الحجــاج كل عام، 
تحققــه  بمــا  الســياق  هــذا  فــي  منوهــا 

مبــادرة طريــق مكــة، التــي تعــد إحــدى 
المبــادرات التــي يجــري تنفيذهــا ضمن 
برامــج التحول الوطنــي 2020 تحقيقا 
لرؤية المملكة 2030، لالرتقاء بمستوى 
لضيــوف  المقدمــة  الخدمــات  جــودة 
الرحمــن وتيســير أداء مناســكهم، ومــا 
تحــرزه مــن تقــدم فــي اختصــار الوقت 
والجهــد علــى حجــاج بيــت هللا الحرام 

في عدد من الدول.
وبّيــن الشــبانة أن المجلــس تطــرق بعد 
ذلك إلى عدد من القضايا ومســتجدات 
األحــداث علــى الســاحة الدولية، حيث 
خــالل  عليــه  االتفــاق  تــم  بمــا  أشــاد 

لتمديــد   + وأوبــك  أوبــك،  اجتماعــات 
اتفــاق خفض اإلنتاج حتــى نهاية الربع 
األول من العام 2020، مما سيسهم في 

استقرار أسواق البترول.
وجدد ترحيب السعودية باالتفاق الذي 
تم التوصل إليه في جمهورية السودان، 
وعبر عن تطلع المملكة ألن تشكل هذه 
الخطــوة المهمــة بدايــة لمرحلة جديدة 
يســودها األمــن واالســتقرار بمــا يلبــي 
تطلعات األشــقاء في السودان، كما أكد 
ثبــات موقــف المملكة الداعم للســودان 
وشــعبه الشــقيق في كل ما يحقق أمنه 

واستقراره وازدهاره.

الرياض ـ واس

القاهرة ـ وكاالت

خادم الحرمين الشريفين أثناء ترؤس جلسة مجلس الوزراء السعودي )واس(

القدس المحتلة ـ رويترزتونس ـ أ ف بواشنطن ـ أ ف ب

وصــف الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
فــي  البريطانــي  الســفير  الثالثــاء  أمــس 
واشــنطن بأنــه “شــخص غبــي جــدا” مكــّررا 
هجماتــه علــى رئيســة الــوزراء البريطانيــة 
تيريــزا مــاي، حيــث اعتبــر أّن المفاوضــات 

بشأن بريكست هي “كارثة”.
وتشــهد العالقــات بيــن الواليــات المتحــدة 
مذكــرات  نشــر  منــذ  توتــرا  وبريطانيــا 
دبلوماســية مســربة انتقد فيها السفير كيم 

داروش بشدة إدارة ترامب.
الواليــات  أّن  اإلثنيــن  أعلــن  ترامــب  وكان 
“لــن تجــري بعــد اآلن” اتصــاالت  المتحــدة 
مــع الســفير، لكــن تيريزا ماي ســارعت إلى 

التعبير عن دعمها لداروش.
االميركــي  الرئيــس  وعــاود 

الثالثــاء  صبــاح  هجماتــه 
إن  قائــال  تويتــر  علــى 
الغريــب األطــوار  “الســفير 

بريطانيــا  أرســلته  الــذي 
الــى الواليــات المتحــدة ليــس 

شــخصا يثيــر إعجابنــا، إنــه شــخص غبــي 
جــدا”. وبعــد أن أكــد أنــه ال يعــرف داروش 
الســفير  بــأن  ســمع  أنــه  ترامــب  أضــاف 

البريطاني “أحمق ومغرور”.
وتابــع ترامــب فــي تغريدتــه “قولــوا لــه إن 
أفضــل  حاليــا  لديهــا  المتحــدة  الواليــات 
اقتصــاد وأفضــل جيــش فــي العالــم بفارق 
وأفضــل  أعظــم  يصبحــان  وانهمــا  كبيــر، 

وأقوى ... شكرا السيد الرئيس!”.
وفي المذكرات الدبلوماســية التي نشــرتها 
مســاء الســبت صحيفة “مايل أون صنداي” 
البريطانــي  الســفير  وصــف  البريطانيــة 
بانــه  االميركــي  الرئيــس  خصوصــا 
“يفتقــر إلــى الكفــاءة” وأنــه “شــخص 
غيــر مســتقر”. ويعــود بعــض هــذه 

المذكرات إلى العام 2017. 
وأعلنت الحكومة البريطانية 
عــن فتــح تحقيــق لمعرفــة 
هــذا  عــن  المســؤولين 

التسريب.

مــن المتوقــع أن يحســم الرئيس التونســي 
الباجي قايد السبســي الجدل القائم بشــأن 
قانــون  علــى  البرلمــان  أقرهــا  تعديــالت 
االنتخاب تتيح اســتبعاد مرّشحين بارزين 
والرئاســي  النيابــي  االســتحقاقين  مــن 
أفــاد  مــا  بحســب  العــام،  نهايــة  المقرريــن 

مصدر قريب من الملف.
العــام  نهايــة  تونــس  تســتعد  حيــن  وفــي 
أقــر  كبيريــن  انتخابييــن  الســتحقاقين 
مجلــس النــواب فــي يونيو تعديــالت على 

قانون االنتخاب أثارت جدال.
جديــدة  شــروطا  التعديــالت  وتفــرض 
علــى المرّشــحين مــن بينهــا عــدم توزيــع 

مساعدات مباشرة على المواطنين 
وعدم االستفادة من “الدعاية 

السياسية”. ومن شأن ذلك 
كبــار  مرشــّحين  اســتبعاد 
على غــرار ســّيدة األعمال 

رامبــورغ،  ألتــراس  ألفــة 
وقطب اإلعالم نبيل القروي، 

مؤســس قناة نســمة الذي بنى شعبيته من 
خالل حمالت خيرية تلفزيونية والمالحق 
بتهمــة تبييــض األمــوال. وقد عــارض نحو 
50 نائبا التعديالت، معتبرين أنه يستحيل 
وقــد  جاريــة،  انتخابيــة  عمليــة  تعديــل 
قدمــوا طعنــا أمام “الهيئــة الوقتية لمراقبة 
دســتورية مشــاريع القوانيــن”. لكــن الهيئــة 
رفضــت الطعــن وأبلغــت الرئيــس بقرارهــا، 
بحســب ما أعلن كاتبهــا العام )أمينها العام( 

حيدر بن عمر لوكالة فرانس برس.
ولدى الرئيس مهلة خمســة أيام لرد الطعن 
وإعــادة التعديــالت إلى البرلمــان وإال عليه 
في غضون تســعة أيــام أن يصادق على 
رد الطعن وتوقيع القانون االنتخابي 

بنسخته المعّدلة. 
ومن المقــرر إجراء االنتخابات 
أكتوبــر   6 فــي  التشــريعية 
 17 فــي  تليهــا  أن  علــى 
االنتخابــات  نوفمبــر 

الرئاسية.

بنياميــن  إســرائيل  وزراء  رئيــس  حــذر 
نتنياهــو إيــران أمــس الثالثــاء مــن أنها في 
اإلســرائيلية،  الحربيــة  الطائــرات  مرمــى 
بتدميــر  إيرانيــة  تهديــدات  إلــى  مشــيرا 

إسرائيل.
وقــال نتنياهــو فــي تصريحــات علنيــة فــي 
قاعــدة جوية إســرائيلية ”إيران كانت تهدد 
في الفترة األخيرة بتدمير إســرائيل، عليها 
أن تتذكر أن هذه الطائرات يمكنها الوصول 
إلــى أي مــكان فــي الشــرق األوســط بما في 

ذلك إيران وبالتأكيد سوريا“.
وقبــل أســبوع نقلت وكالــة “مهــر” اإليرانية 

عن مجتبى ذو النور، رئيس لجنة األمن 
الخارجيــة  والسياســة  القومــي 

فــي البرلمــان اإليرانــي، قوله 
“إذا هاجمتنــا أمريــكا، فلــن 
يتبقــى مــن عمــر إســرائيل 

سوى نصف ساعة فقط”.
الســلطات  نتنياهــو  وهــدد 

الجمهوريــة  أراضــي  إن  بالقــول  اإليرانيــة 
اإلسالمية تقع ضمن مدى الضربات الجوية 
لبــالده. وقــام نتنياهو أمــس بجولة تفقدية 
فــي قاعــدة ســالح الجــو عقد بعدها جلســة 
أمنيــة ضمــت كال مــن رئيــس هيئــة األركان 
العامة الفريق أفيف كوخافي، وقائد سالح 

الجو اللواء عميكام نوركين.
وقــال أثنــاء الجولــة: “أجري جولــة تفقدية 
مثيــرة جــدا فــي قاعــدة ســالح الجــو، أرى 
جميــع منظومات األســلحة وطائراتنا. ومن 

.”F-35-خلفي تقف طائرة “العظيم” ال
بتدميــر  مؤخــرا  تهــدد  “إيــران  وأضــاف: 
إيــران  تتذكــر  أن  يجــب  إســرائيل. 
أن  تســتطيع  الطائــرات  هــذه  بــأن 
تصــل إلــى كل مــكان في الشــرق 
األوسط”، وفق بيان نشر على 
لرئيــس  الرســمية  الصفحــة 
فــي  اإلســرائيلي  الــوزراء 

“فيسبوك”.

نتنياهــــو يحـــذر ويهـــدد إيـــرانالرئيس التونسي يتجه لحسم قانون االنتخابترامب: السفير البريطاني “شخص غبي”
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تكريت ـ رويترز

الهاي - أ ب

ُقتــل 3 أشــخاص علــى األقــل وأصيب 4 
آخــرون عندمــا ســقطت 3 قذائف مورتر 
على بلدة الشــرقاط بشمال العراق أمس 
مســؤولون  أكــده  مــا  حســب  الثالثــاء، 
بالشرطة العراقية ومصادر طبية لوكالة 
“رويتــرز”. وقــال مســؤولو الشــرطة فــي 
المنطقــة إن عناصر مــن تنظيم “داعش” 
شاركوا في الهجوم، وأضافوا أن قذائف 
المورتر أطلقت من منطقة جبلية قريبة 

ال يزال ينشط المتطرفون فيها.
مديــر  الصحــن،  خليــل  العقيــد  وقــال 
تنظيــم  عناصــر  إن  الشــرقاط،  شــرطة 
جبــل  منطقــة  فــي  يختبئــون  “داعــش” 
مخــول ويســتخدمونها كقاعــدة انطالق 

لشن هجماتهم.
وشــن التنظيــم أخيــرا سلســلة هجمــات 
بهــدف  العصابــات؛  حــرب  بأســلوب 

تقويض الحكومة.

منظمــة  فــي  األعضــاء  الــدول  أعربــت 
دوليــة مراقبة على األســلحة الكيماوية، 
أمــس الثالثــاء، عن القلق من أن ســوريا 
مازالــت تملــك مثــل هــذه األســلحة بعــد 
أن اكتشــف مفتشــون آثارا لمــا يمكن أن 
الغــاز  أو  األعصــاب  لغــاز  منتجــا  يكــون 

السام.
وذكــرت ســابين نولك، مبعوثــة كندا في 
أن  الكيماويــة،  األســلحة  منظمــة حظــر 
أن  أفــادت  التــي  والتقاريــر  االكتشــاف 

ســوريا دمــرت معــدات وذخيــرة كانــت 
مخصصــة لمزيــد مــن التقييــم، تزيد من 
الكاذبــة  لإلعالنــات  المتناميــة  “األدلــة 
عمــدا التــي قدمتهــا ســوريا، فضــال عــن 
واالحتماليــة  محتملــة،  أدلــة  تدميــر 
المقلقة الســتمرار سوريا بحيازة أسلحة 

من الجدول 1”.
ويشمل الجدول 1 من المواد الكيماوية: 
وغــاز  األعصــاب  وغــاز  الســارين  غــاز 

الخردل )كبريتيد الخردل(.

العراق.. 3 قتلى في هجوم لـ “داعش”

مخاوف من حيازة سوريا أسلحة كيماوية

واشنطن ـ أ ب عواصم ـ وكاالت

أعلنــت األمم المتحــدة أن أكثر من 1000 
شــخص لقــوا حتفهــم منذ أبريــل الماضي 
من جــراء القتال حــول العاصمــة الليبية، 
المفاوضــات  وصلــت  أن  بعــد  طرابلــس، 
طريــق  إلــى  الفرقــاء  بيــن  السياســية 

مسدود.
وشــنت القــوات المواليــة للمشــير خليفــة 
الليبــي،  الوطنــي  الجيــش  قائــد  حفتــر، 
هجومــا على طرابلس أوائل أبريل، حيث 
تقدمــت في الضواحــي الجنوبية للمدينة 
واشــتبكت مــع مجموعة من الميليشــيات 
مــن  بهــا  المعتــرف  بالحكومــة  المرتبطــة 

جانب األمم المتحدة.
وقالــت منظمــة الصحــة العالميــة إن بيــن 
القتلــى 100 مدنــي، مضيفــة أن مــا يزيــد 
عن 5500 شــخص أصيبوا منذ أن دشنت 
عمليــة  حفتــر  لخليفــة  المواليــة  القــوات 

عسكرية في طرابلس قبل 3 أشهر.
ويواجــه الجيــش الوطنــي الليبــي، الــذي 

يحظــى بتأييــد عــدد مــن الــدول، مقاومة 
شرســة مــن قبل العديــد من الميليشــيات 
التــي  طرابلــس  حكومــة  مــع  المتحالفــة 

تتمتع بمساعدة تركيا وقطر.
وقالــت منظمة الصحــة العالمية في بيان 
مقتضب إن 1048 شخًصا قتلوا منذ بدء 

الهجوم، بينهم 106 مدنيين. وأضافت أن 
5558 أصيبوا، بينهم 289 مدنيا. 

منــذ  كثيــرا  القتــال  تتغيــر خطــوط  ولــم 
الجانبــان  انخــرط  حيــث  الهجــوم،  بــدء 
فــي الصــراع وقصفــا بعضهــم البعض في 

المناطق الجنوبية للعاصمة.

أصدرت ميليشــيات الحوثــي االنقالبية، أمس 
الثالثاء، أحكاًما بإعدام 30 مختطًفا مشمولين 

باتفاق تبادل األسرى.
وأكــدت مصــادر حقوقيــة أن األحــكام صدرت 
أصــدرت  التــي   - الجزائيــة  المحكمــة  عــن 
الحكومة الشــرعية حكًمــا ببطالنها - الخاضعة 
فــي  االنقالبيــة  الحوثــي  ميليشــيا  لســيطرة 
اليمنيــة صنعــاء، ضمــن محاكماتهــا  العاصمــة 

لمجموعة الـ 36، فيما بّرأت 6 آخرين.
للحقــوق  “ســام”  منظمــة  قالــت  بدورهــا، 
والحريــات، أن الحكــم الــذي أصدرته المحكمة 
التابعــة لميليشــيا الحوثــي هــو حكــم منعــدم 
قانوًنــا؛ كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها 
عــن مجلــس  قــرار صــادر  بموجــب  القضائيــة 
القضــاء األعلــى، فضــال عــن اإلخــالل بمبــادئ 

المحاكمة العادلة.
وذكرت منظمة “سام” أن األحكام الصادرة عن 
محاكــم ميليشــيا الحوثــي هي أحــكام ال قيمة 
لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها 

من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء 
ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة.

من جانب آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها 
الحوثيــون باتجاه الســعودية، وفــق ما أوردت 
)واس(. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات 

تحالف دعم الشــرعية في اليمن، العقيد الركن 
تمكنــت  التحالــف  قــوات  أن  المالكــي،  تركــي 
مســاء االثنيــن، مــن اعتــراض وإســقاط طائرة 
مــن دون طيــار )مســّيرة(، أطلقتهــا الميليشــيا 
الحوثيــة المدعومة من إيــران باتجاه المملكة، 

مستهدفة األعيان المدنية.

القتال في ليبيا أسقط ضحايا من المدنيين عناصر من مليشيات الحوثي خالل أعمال الدورية

األمم المتحدة ترصد ضحايا القتال حول العاصمة طرابلس التحالف يسقط طائرة مسيرة للمتمردين باتجاه السعودية
حصيلة القتلى في ليبيا تتجاوز األلف الحوثيون يصدرون أحكاما بإعدام 30 مختطفا



الخرطوم ـ وكاالت

أعلــن المجلــس العســكري االنتقالــي فــي 
الســودان، وقوى إعالن الحرية والتغيير 
التــي تقود االحتجاجات الشــعبية، أمس 
الثالثــاء، توصلهما إلى الصيغة القانونية 
لالتفــاق بينهمــا، الفتيــن إلــى أنــه ســيتم 

اإلعالن عنها اليوم األربعاء.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري 
إن  الكباشــي،  الديــن  شــمس  االنتقالــي، 
الوثيقــة “اكتملــت”، موضحــا أنــه ســيتم 
تسليمها لجميع األطراف صباح األربعاء.
الحريــة  قــوى  اعتبــرت  جانبهــا،  مــن   
مرحلــة  “يشــكل  االتفــاق  أن  والتغييــر، 

فاصلة لالنتقال إلى الديمقراطية”.
وأوضحــت أن اللقــاء مع رئيس المجلس 
مضيفــة:  “إيجابيــا”،  كان  العســكري 
“سنعمل مجتمعين لتطبيق االتفاق الذي 

تم التوصل إليه”.
ووصــل وفد مــن قوى الحريــة والتغيير، 
إلــى أثيوبيــا لعرض مســودة مــن االتفاق 
النهائي مع المجلس العسكري، على قادة 
فصائل مســلحة ليكونوا شركاء في بناء 
الفتــرة االنتقالية، وفق ما ذكرت وســائل 

إعالمية.
في غضون ذلك، تحدثت تقارير عن تغّير 
موازيــن القوى لصالح بعض المرشــحين 
كان  فبعدمــا  الــوزراء،  رئيــس  لمنصــب 
عبــدهللا  األممــي،  االقتصــادي  الخبيــر 
حمدوك، المرشــح األبرز لتولي المنصب، 
عادت األوســاط السياســية لتداول اســم 
عمــر  الســوداني  المؤتمــر  حــزب  رئيــس 
الدقيــر، إلى جانب هاشــم محمد الفضل، 

الطبيب المقيم في بريطانيا.

واشنطن ـ أ ف ب

الخارجيــة  وزارة  أن  البنتاغــون  أعلــن 
تايــوان  بيــع  علــى  وافقــت  األميركيــة 
أســلحة بقيمــة 2,2 مليــار دوالر تشــمل 
وصواريــخ  أبرامــز  دبابــات  خصوصــا 

ستينغر.
وقالت “وكالة التعاون الدفاعي واألمني” 
فــي  الدفــاع األميركيــة  لــوزارة  التابعــة 
بهــذه  الكونغــرس  أخطــرت  إّنهــا  بيــان 
األولــى  بالدرجــة  تشــمل  التــي  الصفقــة 
“أم1إيه2تــي  طــراز  مــن  دبابــات   108
أبرامــز” و250 صــاروخ أرض-جو قصير 

المدى من طراز “ستينغر”.
يومــا   30 مهلــة  الكونغــرس  ولــدى 
وهــو  الصفقــة،  هــذه  علــى  لالعتــراض 
أمــر غيــر مرجــح بالمــرة، وفقــا لخبــراء 

ومراقبين.

والواليــات المتحدة هي مزود األســلحة 
الوحيــد لتايــوان، التــي تعتبرهــا الصيــن 
فكــرة  قــط  تســتبعد  ولــم  منهــا  جــزءا 
اللجوء إلى القوة إلعادة الجزيرة إليها.

وأعربــت بكيــن عــن “مخاوفهــا الجدية” 
من هــذه الصفقة، مطالبة واشــنطن بأن 
“تعــي الطبيعة الحساســة جدا والمضرة 
لقرارها بيع أسلحة لتايوان، وبأن تلتزم 

مبدأ الصين الواحدة”.
تفــادت  األخيــرة،  الســنوات  وفــي 
واشنطن إبرام صفقات سالح كبيرة مع 
تايوان خشــية إثارة غضب الصين، لكن 
الرئيــس األميركي دونالد ترامب ســعى 
إلــى تعزيــز العالقــات بالجزيــرة وأبــدى 
تســّلح  أنظمــة  لبيعهــا  أكبــر  اســتعدادا 

متطّورة.

دبي ـ وكاالت

الــذي  “ســائرون”،  تحالــف  كشــف 
عــدم  عــن  الصــدر،  يتزعمــه مقتــدى 
الــوزراء  رئيــس  بمنجــزات  تفاؤلــه 
الفتــرة  خــالل  عبدالمهــدي  عــادل 
الماضيــة مــن عمــر حكومتــه، ورجح 

عدم استمراره في المنصب.
جــواد  التحالــف،  عضــو  وأكــد 
علــى  متلفــز  لقــاء  فــي  الموســوي، 
إحدى القنوات المحلية، أن أداء عبد 
المهدي في الســتة أشهر األولى جاء 
الســتة  بدايــة  فــي  ضعيفــا، وكذلــك 
أشــهر الثانيــة، وخصوصــا فــي ملــف 

الخدمات وملف مكافحة الفساد.
لديــه كعضــو  الموســوي أن  وكشــف 
برلمــان أكثــر مــن 30 ملفــا لــم ُيحرك 
منها شــيئا في هيئــة النزاهة، مضيفا 

أن “هيئة النزاهة تحتاج نزاهة”.
تحالــف  عضــو  أكــد  جانبــه،  ومــن 
أن  العكيلــي،  صبــاح  ســائرون، 
لرئيــس  ســنة  مهلــة  منــح  التحالــف 
الــوزراء، و”خالل هذه الســنة ســنرى 
ونتخــذ  عملــه  فعــل، وســنقيم  مــاذا 

قرارنا بعد تقييم العمل”.
الــوزراء  رئيــس  أن  العكيلــي  وأكــد 
قــدم، اإلثنيــن، خطــة عملــه النصــف 
ســنوية، وعابهــا حتــى عــدم وضــوح 
ننتظــر  “نحــن  وأضــاف:  طباعتهــا. 
نهايــة الســنة حتــى يتضــح موقفنــا 

بشكل كبير”.
وقــال إن “البطء هو ســمة عمل عبد 
عملــه  يكــون  أن  ونتمنــى  المهــدي، 

أوسع وأفضل”.

التوصل للصيغة القانونية 
لـ “اتفاق السودان”

واشنطن تبيع تايوان أسلحة 
بقيمة 2.2 مليار دوالر

العراق.. تحالف سائرون 
يتوقع انهيار الحكومة

أنباء عن توقيف مصر ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

تحدثــت صحيفــة “العربــي الجديد” نقال عن مصــادر مصرية عن توقيف مصر ناقلة 
نفط إيرانية في قناة السويس، كانت ترفع علم أوكرانيا وتحمل نفطا إيرانيا.

وأشارت المصادر المصرية إلى أن الناقلة التي كانت ترفع العلم األوكراني، وتحمل 
نفطا إيرانيا، أوقفت لدى مرورها من قناة السويس منذ نحو 10 أيام.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لموقع “العربي الجديد”، أن اإلجراء المصري جاء 
تنفيذا للعقوبات األميركية على إيران.

وقالــت المصــادر إن اتصاالت رســمية جرت بيــن القاهرة وطهران، استفســرت فيها 
األخيرة عن توقيت اإلجراء المصري، في وقت كانت العالقات بين الطرفين تشهد 

تواصال غير معلن بشأن عدد من ملفات المنطقة.
وسلط اإلعالم اإليراني الضوء على هذا الحدث باهتمام بالغ، إذ نشرت الخبر أقرب 

صحيفة للرئاسة اإليرانية وهي “عصر إيران”.
وكانــت ســلطات جبــل طــارق قــد أعلنــت الخميــس الماضــي احتجــاز ناقلــة إيرانية 
عمالقــة متجهــة إلــى ســوريا وتحمــل مليونــي برميــل مــن النفــط الخــام؛ “النتهاكها 

العقوبات األوروبية ضد دمشق”.

بغدادواشنطنالخرطوم

فيما طالب بيان فرنســي ألماني بريطاني، إيران، بالتراجع عن انتهاك االتفاق النووي، أكد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أمس الثالثاء، 
أن إيران تقوم “بالكثير من األشــياء الخاطئة”، ويجب عليها أن تكون حذرة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، في حين أعلن وزير خارجية 

إيران محمد جواد ظريف أن حلفاء الرئيس األميركي استدرجوه لقتل االتفاق النووي الموقع العام 2015 بين طهران وقوى عالمية.

وقــال ظريــف على تويتر إن جــون بولتون 
مستشــار ترامــب لألمــن القومــي وبنيامين 
نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل قتال اتفاقية 
بين ثالث دول أوروبية وإيران العام 2005 

بإصرارهما على وقف التخصيب تماما.
وغرد ظريف على تويتر: “واآلن اســتدرجا 
دونالــد ترامب لقتل االتفــاق النووي بنفس 
ســتزيد  أنهــا  إيــران  وأكــدت  الطريقــة”. 
المســتوى  عــن  اليورانيــوم  تخصيــب  مــن 
فــي   2015 اتفــاق  فــي  عليــه  المنصــوص 
خطــوة قــد تعنــي عــودة جميــع العقوبــات 

االقتصادية التي كانت مفروضة عليها.
بريطانــي،  ألمانــي  فرنســي  بيــان  وطالــب 
إيران، الثالثاء، بالتراجع عن انتهاك االتفاق 
النــووي. وحثــت الــدول األوروبيــة، إيــران 

على “االلتزام الكامل باالتفاق النووي”.
بعــد  إلــى اجتمــاع عاجــل،  الــدول  ودعــت 
تأكيــد الوكالة الذرية انتهــاك إيران لالتفاق 

النووي.
وفــي وقــت ســابق، ذكــرت الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة، أن إيــران رفعــت مســتوى 
فــي   %  5 إلــى  اليورانيــوم  تخصيــب 
مفاعــل نطنــز. وتؤكــد الوكالــة فــي تقريــر 
مقتضــب يتوقع أن يعرض، اليوم األربعاء، 
فــي فيينــا، أن  المحافظيــن  علــى مجلــس 
“إيــران زودت الوكالــة يــوم األحــد الماضي 
)طهــران(  برفــع  تفيــد  محدثــة  بمعلومــات 
مســتوى التخصيــب إلــى 5 %، وفــي يــوم 
اإلثنيــن، أبلغــت إيــران الوكالــة أن مســتوى 

التخصيب كان بنسبة 4.5 %.

الوكالــة  أن  إلــى  أيضــًا  التقريــر  ويشــير 
التخصيــب  مراقبــة  نظــام  “اســتخدمت 
وتأكــدت أن مســتوى التخصيــب يتجــاوز 
3.67 %، وقــد أخــذ خبــراء الوكالة االثنين 
عينــات مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة 
تفوق المستوى الذي حدده االتفاق النووي 
مــن أجــل تحليلهــا. وأكــد تقريــر مفتشــي 
إيــران  خــرق  اإلثنيــن،  الذريــة،  الطاقــة 
مؤكديــن  اليورانيــوم،  تخصيــب  لمســتوى 
اليورانيــوم بدرجــات  أن طهــران تخصــب 

محظورة.
وقالــت وكالــة الطاقــة الذريــة فــي تقريــر 
اطلعــت عليــه “رويتــرز” إن إيــران خصبــت 
مــن  أعلــى  نقــاء  بدرجــة  اليورانيــوم 

المنصوص عليه في االتفاق النووي.

عواصم ـ وكاالت

تحذير أميركي أوروبي إليران من تخصيب اليورانيوم
ــووي ــ ــن ــ ــاق ال ــ ــفـ ــ ــاء تــــرامــــب اســــتــــدرجــــوه لـــقـــتـــل االتـ ــفـ ــلـ ظــــريــــف: حـ

محطة أصفهان النووية في إيران
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طهران ـ وكاالت واشنطن ـ وكاالت

هــدد رئيــس أركان القــوات المســلحة 
أمــس  باقــري،  محمــد  اإليرانيــة، 
احتجــاز  بشــأن  بريطانيــا  الثالثــاء، 
ناقلــة نفــط إيرانيــة في مضيــق جبل 
طارق، وقال إن األمر لن يمر من دون 

رد.
القــوات  أركان  رئيــس  تهديــد  يأتــي 
المســلحة اإليرانية بعــد أن قام جنود 
من مشاة البحرية الملكية البريطانية 
نفــط  ناقلــة  ومصــادرة  باحتجــاز 
“غريــس 1” قبالــة ســاحل جبل طارق 
يــوم الخميس، متهمين الناقلة بخرق 
بنقــل  األوروبــي  االتحــاد  عقوبــات 

النفط إلى سوريا.
ســفينة  احتجــاز  أن  باقــري  واعتبــر 
إلســقاط  انتقامــا  جــاء   ”1 “غريــس 
الدفاعــات الجويــة اإليرانيــة “درون” 
أميركيــة، مشــيرا إلــى قيــام الحــرس 
طائــرة  بإســقاط  اإليرانــي  الثــوري 

مســيرة تابعة للجيش األميركي فوق 
بخــرق  إياهــا  متهمــا  هرمــز،  مضيــق 
الواليــات  لكــن  اإليرانيــة.  األجــواء 
المتحــدة تؤكــد أن الطائــرة كانت في 

األجواء الدولية.

وهــدد رئيس أركان القوات المســلحة 
“مــا  بالــرد قائــال:  اإليرانيــة بريطانيــا 
قامــت بــه بريطانيــا لــن يمــر دون رد 
بالزمــان  فعلتهــم  علــى  نــرد  وســوف 

والمكان المناسبين”.

أمــس  األميركيــة،  الخزانــة  وزارة  أعلنــت 
الثالثاء، فرض عقوبات على نائبين ومســؤول 

أمني في حزب هللا اللبناني.
كتلــة  رئيــس  األميركيــة،  العقوبــات  وطالــت 
“الوفــاء للمقاومة” النيابية، النائب محمد رعد، 
والنائــب أميــن شــري، ورئيس وحــدة االرتباط 
والتنســيق وفيــق صفــا، وهو المعنــي بعالقات 

حزب هللا األمنية مع باقي األحزاب اللبنانية.
المجتمــع  األميركيــة  الخزانــة  وزارة  ودعــت 
بجناحيــه  هللا”  “حــزب  إدراج  إلــى  الدولــي 

السياسي والعسكري على قوائم اإلرهاب.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة األميركية، 
أن مكتــب مراقبة األصــول األجنبية التابع لها، 
وضع شــخصيات سياســية بــارزة تابعة لحزب 
هللا، “تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل 

أجندة حزب هللا الخبيثة ودعم إيران”.
وأكد البيان أنه “ال يجب التمييز بين الجناحين 

السياسي والعسكري لحزب هللا.
واتهمــت الخزانة األميركية النائب أمين شــري 

بالتواصل مع أشخاص على قائمة اإلرهاب.
لبنــان  حكومــة  األميركيــة  الخزانــة  وطالبــت 
هللا  حــزب  أعضــاء  مــع  اتصاالتهــا  بقطــع 

المشمولين بالعقوبات.
وكانــت الــوزارة األميركيــة، قــد فرضــت العــام 
عــام  أميــن  علــى  جديــدة  عقوبــات  الماضــي 

مليشــيات حــزب هللا حســن نصــر هللا، ونائبــه 
نعيــم قاســم، وأشــخاص على صلة بمليشــيات 
حــزب هللا. كمــا شــملت العقوبــات األميركيــة 
وقتهــا القيادييــن فــي ميليشــيات حــزب هللا، 
حســين الخليل وإبراهيم أمين الســيد وهشــام 

سيف الدين.

سفينة النفط اإليرانية “غريس 1”

عناصر من حزب الله خالل عرض عسكري في بيروت

باقري: احتجاز “غريس 1” جاء انتقاما إلسقاط “درون” أميركية تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل “أجندة خبيثة” لدعم إيران
إيران تهدد بريطانيا: احتجاز ناقلة نفطنا لن يمر دون رد واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات بارزة في حزب اهلل
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سياسة مثالية وناجحة 
بكل المقاييس ينتهجها 

نادي المحرق، ومنها قيامه 
بالتوقيع مع 7 العبين من أبنائه 

المدرجين في فئاته العمرية 
لكرة القدم، إذ يستهدف الحفاظ 

والتعويل عليهم؛ لتحقيق 
األهداف المنتظرة.

في الوقت الذي أشدنا 
فيه بسياسة نادي المحرق 

تجاه العبيه الصاعدين، هناك 
أندية، لألسف الشديد، تجهل 

كيفية التصرف والتعامل 
مع أبنائها الذين ترعرعوا في 

مالعبها وصاالتها الرياضية، بل 
وتساومهم في بقائهم من عدمه!

حــّدد االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، يــوم الخميــس الموافــق 25 يوليــو الجاري 
موعــًدا لســحب قرعــة تصفيــات كأس آســيا لكــرة الصــاالت 2020، وذلــك فــي 

العاصمة الماليزية )كوااللمبور(.

التصفيــات  تقــام  أن  المؤمــل  ومــن 
بمشــاركة  المقبــل  أكتوبــر  خــال شــهر 
9 منتخبــات عــن منطقــة غــرب آســيا، 
فــي حيــن لــم تتحــدد بعــد الدولــة التي 
ســتحتضن مباريــات التصفيــات، علًمــا 
فــي  ســتقام  اآلســيوية  النهائيــات  أن 

تركمانستان خال العام المقبل.
االتحــاد  فــإن  القرعــة،  إلــى  وبالعــودة 
اآلســيوي وّزع المنتخبات التسعة على 
لكــرة  منتخبنــا  جــاء  إذ  مســتويات،   4
الصــاالت في المســتوى الثانــي وحيًدا، 
وضــم المســتوى األول منتخبي العراق 
ولبنــان، المســتوى الثالــث: الســعودية، 
الرابــع:  المســتوى  واإلمــارات،  قطــر 

الكويت، عمان وفلسطين.
المنتخبــات المشــاركة  وجــاء تصنيــف 
نتائجهــا  علــى  بنــاء  التصفيــات  فــي 
األخيــرة في كأس آســيا لكــرة الصاالت 

التــي أقيمت العــام )2018( فــي الصين 
العــراق  منتخــب  يعتبــر  إذ  تايبيــه، 
ا، لبنان الخامس،  المصنف الرابع آسيويًّ
منتخبنــا ســابًعا، الســعودية فــي المركز 
17، قطــر فــي المركــز 20، اإلمارات 25، 
فيمــا الكويــت وعمــان وفلســطين غيــر 
مصنفة، وبالتالي جاءت في المســتوى 

األخير.
فــإن  التصفيــات،  نظــام  وبحســب 
المنتخبــات ســتوزع علــى مجموعتين، 
إذ تضــم األولــى 5 منتخبــات، والثانيــة 

4 منتخبات.
مجموعــة  كل  وثانــي  أول  وســيتأهل 
اآلســيوية،  النهائيــات  إلــى  مباشــرة 
فيمــا ســيلعب ثالــث المجموعــة األولى 
مبــاراة  الثانيــة  المجموعــة  ثالــث  مــع 
فاصلــة؛ لتحديد المتأهــل الخامس إلى 

النهائيات.

إلــى أن منتخــب كــرة الصــاالت  يشــار 
اآلســيوية  للتصفيــات  إعــداده  ســيبدأ 
يــوم 5 أغســطس المقبل، وذلــك بقائمة 
رضــي  محمــد  هــم:  العًبــا   33 تضــم 
السندي، علي صالح، علي عبدالرسول، 
القصــاب،  عبدالرســول، حســين  أحمــد 
إبراهيــم القصــاب، ســيد محمــد حميــد 
وأميــن محمــد )المحرق(، فــاح عباس، 
أحمد عبدالنبي، أحمد عبدالجليل، علي 
جميــل، علــي المالكــي، علــي الصالحــي 
وســيد فاضــل رضي )الشــباب(، ســلمان 

عبــدهللا  حامــد  مــرزوق،  حســن  المــا، 
ميــرزا  )الحــد(،  جناحــي  ويوســف 
عبداإللــه، جعفــر الماجــد وســيد محمــد 
درويــش  محمــد  )التضامــن(،  حســين 
علــي  ســيد  )ســترة(،  ميــرزا  وعيســى 
جعفــر، قاســم القــاف ومحمــد كريمــي 
)البديع(، أحمد بوزيد )المالكية(، جســام 
صالح عنــان )محتــرف(، محمد عبدهللا 
علــي )محتــرف(، صالــح أحمــد وســيد 
عدنان محمد )منتخب الشباب(، صادق 

مفتاح )ماعب عشبية(.

منتخب كرة الصاالت

“األحمر” في المستوى الثاني... و5 منتخبات تتأهل عن غرب القارة

25 يوليو قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة الصاالت
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هيمن فريق البحرين للتحمل 13 على عالم الترايثلون مع تصدر اثنين من عناصره 
الترتيــب العالمــي، حيــث يحتــل فينشــينت لويــس المركــز األول وخلفــه خافييــر 
غوميز بعد نتائجهما في بطولة هامبورغ للترايثلون، ضمن سلسلة بطولة العالم 

للترايثلون، والتي أقيمت في نهاية عطلة األسبوع الماضي. 

أن تجنــب  لويــس وغوميــز  واســتطاع 
الوقــوع فــي اصطدام كارثــي لمن كانوا 
فــي المقدمــة جــراء األمطــار. وانطلــق 
لويس بأقصى طاقته في األمتار الـ500 
األخيــرة من الســباق، ولكــن اتضح ذلك 
إنه كان مبكًرا، حيث تجاوزه زميله في 

ليخطــف  بيرتويســتل  جيــك  التدريــب 
المركز األول. 

علــى  لويــس  حصــل  النتيجــة،  وبهــذه 
النقــاط الازمة ليعود لصــدارة الترتيب 
العالمــي للترايثلــون، فيمــا أنهــى غوميز 
الســباق فــي المركــز الثامــن، وقــد كان 
ذلــك كفيــًا بــأن يخطــف المركــز الثاني 
في الترتيب. وبعد السباق، قال لويس: 
“أنــا أتــدرب مــع هــؤالء الرياضييــن كل 
يوم وأعــرف جيًدا نقاط ضعفهم، ولكن 
أعــرف أن جيــك  الكثيــر.  لديهــم  ليــس 
ليــس لديه أي نقاط ضعف، ولذلك كنت 
أدرك جيــًدا أن علّي أن أضع كل طاقتي 

وأن أبذل كل ما بوســعي، ولكن لم يكن 
ذلــك كافًيا. لقد كان أقوى مني”. وأنهت 
هوالنــد  فيكــي  الفريــق  فــي  زميلتهــم 
الســباق في المركز التاســع في مســابقة 
النســاء، وقــد تّأثــر أدائهــا بالعقوبة التي 
فرضــت عليهــا بســبب البدايــة الخاطئة 

للسباق. 
 وفي اليوم التالي، برز نجم لويس مرة 
أخــرى ليقــود فريــق فرنســا للدفــاع عن 
لقبــه فــي بطولة العالم للتابــع المختلط. 
وســاهم لويس بفضل سرعته المعروفة 
بــأن يخطــف النصــر للفريــق الفرنســي، 

الفريــق  فــي  زمائــه  جهــود  متوًجــا 
إميلــي موريــر، وليوبيرغــر وكاســاندري 
بيوغراند. وفي النمســا، اســتطاع فريق 
البحريــن للتحمــل 13 أن يحقق انتصاًرا 
دانيــا  متســابقته  أنهــت  حيــث  ــا،  مهمًّ
رايف سباق النمسا للرجل الحديدي في 

المركــز األول علــى الرغــم مــن ظهورهــا 
فــي  زميلهــا  حقــق  فيمــا  فيــه،  األول 
الفريق ديفيد بليســي المركز الثالث في 

مسابقة الرجال. 
 وســاهم أداء رايف المذهل في السباق 
أن يضعهــا فــي مركــز بعيــد عــن أقــرب 
منافســاتها، حيث قصت شــريط النهاية 
وهــي علــى بعــد 26 دقيقــة عــن أقــرب 
منافســاتها، وفــي المركــز الـــ12 مقارنــة 
بنتائــج المتســابقين الرجــال فــي نفــس 
العــرض  هــذا  بعــض  وحتــى  البطولــة. 
المدهــش، رأت رايــف بأنهــا كانــت مــن 
الممكــن أن تعطــي المزيــد. وقــال بعــد 
ختام الســباق: “أقيم الســباق في أفضل 
الظروف، ولكن جسدي لم يكن في أوّج 
عطائــه. لقــد كان ســباًقا جيــًدا، لقد كان 
شــعوري جيــًدا ولكــن لــم أشــعر بالدافــع 

الازم ألن أقوم بذلك”.

اللجنة اإلعالمية

“البحرين للتحمل 13” يتصدر الترتيب العالمي

دانيال رايففينشينت لويس

اللجنة اإلعالمية

أبــرم مجلــس إدارة نادي المحرق برئاســة 
الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا آل خليفة 
عقــوًدا مــع ســبعة مــن نجومــه الصاعدين 

الذين انضموا للفريق األول لكرة القدم.
 وقــد وقــع الاعبــون عبدالرحمــن محمــد 
األحمــدي ويوســف حســن مــراد وفيصــل 
مفتــاح  حســن  وعلــي  عيســى  إبراهيــم 
رجــب  ســالم  وعمــر  العليــوي  وســعود 
مــع  إبراهيــم عقودهــم  عبــدهللا  وفيصــل 

النادي لمدة خمسة سنوات.
 وبهــذه المناســبة أكــد الشــيخ راشــد بــن 
األول  النائــب  خليفــة  آل  عبدالرحمــن 
لرئيــس مجلــس اإلدارة رئيس جهــاز لعبة 
كــرة القــدم علــى أن التوقيــع مــع هــؤالء 
مجلــس  سياســة  ضمــن  يأتــي  الاعبيــن 

العبيــه  علــى  المحافظــة  فــي  اإلدارة 
الصاعديــن الذي تدرجــوا في فرق الفئات 

الســنية واليــوم نجني الحصــاد بوصولهم 
للفريق األول لكرة القدم.

وأكد النائب األول لرئيس نادي المحرق أن مجلس اإلدارة قد عقد العزم على إعادة الفريق الى مكانته الطبيعية من خالل تعزيز  «
الفريق بالالعبين المتميزين الذي تعاقد معهم والالعبين الصاعدين من أبناء النادي الذين ينتظرهم مستقبل واعد بإذن الله، 

وأن مجلس اإلدارة سوف يظل يواصل على سياسته في تطوير العمل اإلداري والفني في قطاع الفئات السنية من أجل أن 
يكون العبو فرق الفئات السنية هم نواة المستقبل لكرة القدم بنادي المحرق.

7 العبين تم التوقيع معهم

اإلدارة مســـتمرة فـــي تطويـــر العمـــل اإلداري والفنـــي
المحرق يبرم 7 عقود لنجومه الصاعدين

المنامة - االتحاد العربي للكرة الطائرة

أكــد األميــن العــام لإلتحــاد العربــي للكــرة 
الطائــرة جهــاد خلفــان عن ثقتــه في قدرة 
االتحــاد األردني علــى اســتضافة البطولة 
لمنتخبــات  عشــرة  الخامســة  العربيــة 
ســتقام  والتــي  الطائــرة  للكــرة  الناشــئين 
14ســبتمبر  لغايــة   3 مــن  الفتــرة  خــال 
المقبــل، وذلــك لمــا تتمتــع بــه مــن خبــرات 

تنظيمية وكفاءات بشرية وبنية تحتية.
عقــد  توقيــع  حفــل  خــال  ذلــك  جــاء 
اســتضافة البطولــة بيــن االتحــاد العربــي 
للكرة الطائرة ومثله جهاد خلفان واللجنة 
المؤقتــة لاتحــاد األردنــي للكــرة الطائــرة 
ومثلــه النائب الثاني للرئيس العميد جهاد 
قطيشــات، بحضور األمين العام المســاعد 
لاتحاد العربي فــراس الحلواجي، وأمين 
سر االتحاد األردني فادي الجزازي وعضو 

االتحاد األردني جمال شطرات.
 وأشــاد خلفــان بالــدور البــارز الــذي تلعبــه 
األردن في منظومة الكرة الطائرة العربية 

برامــج  إنجــاح  فــي  الفاعلــة  ومســاهمتها 
وأنشطة االتحاد، مشيًرا إلى أن استضافة 
لبطولــة  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة 
الناشئين تعتبر امتداًدا للنجاحات السابقة 
لهــا فــي احتضــان مختلف بطــوالت الكرة 
الطائــرة العربيــة علــى جميــع المســتويات 
مــا  مــن تميــز واضــح وهــو  ومــا شــهدته 
يبعــث على الثقة واالطمئنــان بقدرة البلد 
الشــقيق على استضافة واحدة من أفضل 

البطوالت.
وأوضــح خلفــان أن االتحــاد العربي يثّمن 
عالًيــا الجهود التي يبذلها االتحاد األردني 
للكــرة الطائــرة فــي ســبيل تعزيــز مســيرة 
الكــرة الطائرة العربيــة وإبراز دور االتحاد 
العربي، شــاكًرا ومقدًرا لألشقاء األردنيين 
حســن االستضافة والترحيب مؤكدا دعم 
ووقــوف االتحــاد العربــي بجانــب االتحاد 

األردني إلنجاح البطولة.

جانب من توقيع االتفاقية

خلفان: واثقون من نجاح األردن باستضافة بطولة الناشئين للطائرة
توقيع اتفاقية التنظيم بين االتحادين العربي واألردني

أحمد مهدي

حاالت ومواقف كثيرة يمر بها معشر 
اإلعامييــن خال عملهــم بمتابعتهم 
وتواصلهــم مــع المنظومــة الرياضيــة 
من مسؤولين وإداريين والعبين وغيرهم، من أجل التوصل لمعلومة ما أو لتأكيدها 
أو نفيهــا، وذلــك من منطلق المصداقية والشــفافية وإيصال الحقيقة للقارئ الكريم 

بالسبق الصحافي بدل القيل والقال الذي ال يغني وال يسمن من جوع. 
هــذه الحــاالت منهــا ما يثلــج الصدر؛ كون عمليــة التواصل اتســمت بصفات حميدة 
وأهمهــا الشــفافية والصراحــة والثقــة فــي النفــس بالتصريــح اإلعامــي مــن ِقبــل 
صاحــب الكلمــة والقــرار، ومنهــا في المقابــل ما يجلب الغــم والهم والكدر لألســف.. 
لمــاذا؟ ألن حديــث المعني شــابه الكذب واللف والــدوران والتماطل دون وجه حق، 

رغم علم الصحافي بالمعلومة وحقيقتها. 
ما يزيد الطين بلة ليس ما ذكر أعاه فقط، بل تأمر صاحب الكلمة على الصحافي 
ا، وعلى األخير أن ينتظــر أياًما لحين  بــأال يتــم ذكــر أيــة كلمة عما دار بينهمــا إعاميًّ
يــأذن لــه بالكتابــة وكشــف الحقائــق، وفي الوقت نفســه تجــد المعلومة قد أشــيعت 
ــا فــي الوســط الرياضــي عبر وســائل التواصل االجتماعي وأخــذت طريقها  تدريجيًّ

للواقع والحقيقة بالصور دون أن يوفي صاحب الكلمة “الرجل” بوعده! 
المواقــف كثيــرة وال تحصــى، ولــو لم يكن األمر محرًجا لكشــفت عن أســماء هؤالء 
المكدريــن الذيــن أثبتوا تخلفهم الثقافي في عملية التواصل وافتقادهم الشــجاعة 

والصدق في قول الكلمة التي بات تصديقها مستحياً بوجود هؤالء!
تحديًدا.. 

- فــي كل موســم تجتمــع األنديــة مع االتحادات لمناقشــة نظام المســابقات وتخرج 
باتفاق، وعند النهاية تتباكى األندية من سوء النظام.. أين الخلل؟

- دوري اليد الذي تدار مسابقاته في صاالت مغلقة سينطلق في نوفمبر وسيتوقف 
في ديسمبر ويناير، وسُيضغط في نصفه األخير.. ما الفائدة؟

- ســوق االنتقــاالت فــي رياضتنــا باتــت مضحكــة للغايــة؛ إذ إن األنديــة تلهث وراء 
بضعة العبين يتنقلون في كل موسم رياضي وغالبيتهم انتهت صاحيتهم!

أبجديات الصحافي 
لدى الرياضيين

علي مجيد

ali.majeed
@albiladpress.com

تألق لويس 
وغوميز في 

بطولة هامبورغ 
ورايف في النمسا

أشــار العــب كــرة اليــد علي المــا إلى أنــه تلقى بعض العــروض من ِقبــل األندية 
المحلية تجس نبضه حول وجهته للموسم الرياضي المقبل 2020 -  2019.

وقال الما في تصريح لـ”الباد سبورت” 
هــذه العــروض أتت مــن ِقبل أشــخاص 
محسوبين على األندية نفسها تستفسر 
عنــه وعــن وجهتــه المقبلة بعدمــا أنهى 
موســمه المنصــرم برفقة فريق االتفاق، 
ولكــن هذه العروض لم تتســم بالجدية 
واالســتمرارية وتعتبر شــفهية بحســب 
وصفــه. وأضــاف المــا باإلضافــة لتلــك 

العــروض فقــد تلقــى عرًضــا مــن ناديــه 
جلســة  معهــم  وعقــد  الشــباب  “األم” 
واحــدة ومــن بعدهــا لم يســتجد شــيء 

حتى اآلن.
وبيــن المــا أن التأخر في بدء الموســم 
االتحــاد  أعلنــه  والــذي  الرياضــي 
البحرينــي لكــرة اليــد والمقــرر انطاقه 
أشــهر   4 بعــد  أي  المقبــل  نوفمبــر  فــي 

تقريًبــا، جعــل ســوق االنتقــاالت للعبــة 
كــرة اليــد بطيًئا من ِقبــل األندية والتي 
لــن تتحــرك بجدية تامة إال في األشــهر 

المقبلة.
وظهــر المــا في صفــوف نــادي االتفاق 
بالموســم المنصــرم عبــر نصفــه الثانــي 
بعدما تحصل على اســتغنائه من ناديه 
لــم يمثلــه علــى صعيــد  الــذي  الشــباب 
األخيــرة،  الســنوات  فــي  الرجــال  فئــة 
وحينها انتقل للعب على ســبيل اإلعارة 
لموسمين متتاليين مع أم الحصم وبرز 

بصورة كبيرة.

ــاالت لــلــعــبــة ــ ــق ــ ــت ــ ــوق االن ــ ــأ سـ ــطـ ــاق الــــــــدوري أبـ ــ ــط ــ ــر ان ــأخـ تـ

المال: عروض شفوية وجلسة مارونية

علي المال

علي مجيد



يســتعد االتحــاد العراقــي لكــرة القــدم الســتضافة بطولــة اتحاد غرب آســيا للرجــال لكرة 
القــدم والتــي ســتقام مــن 30 يوليــو حتــى 14 أغســطس المقبــل بمدينتــي أربيــل وكربالء 
والتــي تأتــي بعــد رفــع الحظــر الدولــي جزئيــا عــن بــالد الرافديــن لتفتــح العــراق ذارعيهــا 
الســتضافة مختلــف دورب غــرب القــارة بعدمــا اســتضافت العديــد مــن المباريــات بكأس 

االتحاد اآلسيوي ومواجهات دولية أخرى متفرقة.

وستقام مباريات المجموعة األولى المكونة 
وفلســطين  وســوريا  ولبنــان  العــراق  مــن 
واليمــن فــي كربالء، فيما ســتقام منافســات 

األردن  مــن  المكونــة  الثانيــة  المجموعــة 
والســعودية والكويــت والبحرين في مدينة 
اربيــل التــي تبعــد عــن كربــالء مســافة 473 

كيلومتر.
وستقام في اليوم الواحد مواجهتان األولى 
عنــد الســاعة 7:30 مســاء والثانيــة الســاعة 
نظــام  وينــص  العــراق،  بتوقيــت   10:30
البطولة على أن يتأهل متصدر كل مجموعة 
إلى النهائي مباشــرة وال توجد مباريات في 
الــدور نصــف النهائــي، فيمــا ســيتم تحديــد 
المواجهات وجدول المســابقة بشــكل نهائي 
بعــد إجراء القرعة بتاريخ 20 يوليو الجاري 

في االتحاد العراقي لكرة القدم.
وخصصــت اللجنــة المنظمــة فنــدق البــارون 

المجموعــة  لمنتخبــات  مقــرا  كربــالء  فــي 
األولى، فيما ســيكون فندق الشيراتون مقرا 

لسكن الوفود بمدينة اربيل.
التجربــة  آســيا  غــرب  بطولــة  وســتكون 
الرســمية األولــى لمــدرب منتخبنــا الوطنــي 
معــه  تعاقــد  الــذي  ســوزا  هيليــو  البرتغالــي 
حيــث  المنتخــب،  لقيــادة  مؤخــرًا  االتحــاد 
تدريبيــا  معســكرا  حاليــًا  األحمــر  يخــوض 
اســتعدادا للمشــاركة فــي بطولة غرب آســيا 
والتــي يطمح من خاللها إلى تحقيق نتيجة 

ايجابية.

متصدرو المجموعتين إلى نهائي غرب آسيا

قــام وزير األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمراني عصام خلــف بمعية وزير 
شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد بزيــارة تفقديــة لموقــع ملعب حديقــة البيان 
بالرفــاع الــذي تــم إنجــازه مؤخًرا ضمن مبادرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
ممثــل جاللــة الملك المفدى لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب رئيــس المجلس األعلى 

للشباب والرياضة بإنشاء 100 ملعب في الفرجان.

علــى  الزيــارة  خــالل  الوزيــران  واطلــع   
مراحــل إنجــاز الملعب الذي يعتبــر باكورة 
مختلــف  فــي  إنشــاؤها  المزمــع  المالعــب 
مناطــق البحريــن، حيــث تمت زراعــة هذا 
الملعــب وكذلك بقية المالعب التي ســيتم 
إنشــائها بالعشــب الطبيعــي فــي الحدائــق 
القريبــة مــن المناطق الســكنية ومــن بينها 
ملعب حديقة نون في الرفاع قيد التنفيذ 

ا والمنتظر االنتهاء منه قريًبا. حاليًّ
مجمــع  فــي  المالعــب  الوزيــران  زار  كمــا 
809 بمدينة عيســى وذلــك لالطالع عليها 
الشــيخ  ســمو  مبــادرة  ضمــن  وتطويرهــا 

ناصر بن حمد آل خليفة.
لشــئون  الــوزارة  وكيــل  الزيــارة  وحضــر 
البلديــات الدكتــور نبيــل محمــد أبــو الفتح 
الجنوبيــة  المنطقــة  بلديــة  عــام  ومديــر 
عاصــم عبداللطيــف ورئيــس مجلس بلدي 
المنطقــة الجنوبيــة بــدر التميمــي وممثــل 
المنطقــة العضو البلدي خالد جناحي ومن 
والرياضــة  الشــباب  جانــب وزارة شــؤون 
خالــد ســليم الحــاج القائم بأعمــال الوكيل 

المساعد للمنشآت والمشاريع.
 كمــا قــام الوزيــران خــالل الزيــارة بتفقــد 
عدد من المواقــع المقترحة في المحافظة 
عليهــا  المالعــب  إنشــاء  ألجــل  الجنوبيــة 
وذلك ضمن مبادرة ســمو الشــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة.
   وأعــرب وزير األشــغال وشــؤون البلديات 
عصــام  المهنــدس  العمرانــي  والتخطيــط 
وتقديــره  شــكره  عــن  خلــف  عبــدهللا  بــن 
لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
علــى إطالقــه مبــادرة بإنشــاء 100 ملعــب 
فــي الفرجان، مشــيدا بمبادرة ســموه التي 
تهــدف إلــى دعم الشــباب والناشــئة وكافة 
الفئــات العمريــة فــي المجتمــع باعتبارهــا 
مــن  العديــد  بيــن طياتهــا  تحمــل  مبــادرة 
النبيلــة  والقيــم  والرســائل  األهــداف 
التــي تنعكــس علــى كافــة أبنــاء المجتمــع 

البحريني.
األشــغال  وزارة  أن  خلــف  وأوضــح 
والبلديــات وبالتنســيق مــع وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة وجميــع الجهــات ذات 
العالقــة ماضيــة فــي تنفيــذ هــذه المبادرة 
وتحديــد المواقــع المطلوبــة موجها جميع 

األجهــزة التنفيذيــة فــي البلديــات األربــع 
المقــررة  المواقــع  العمــل إلنجــاز  بتكثيــف 
وحســب  الموضوعــة  الخطــة  حســب 

البرنامج الزمني المتفق عليه.
وأشــاد الوزير خلف بالتفاعل اإليجابي مع 
هذه المبادرة الشبابية واإلنسانية من قبل 
القطاعــات المختلفــة األهليــة والحكومية 
ســرعة  علــى  تنعكــس  والتــي  والخاصــة 
اإلنجاز وكذلك على استفادة أكبر قدر من 

الفئات الشبابية منها. 
   وأكــد خلــف على أن مبادرة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ستســاهم فــي 
وفئــات  للشــباب  مناســبة  بيئــة  توفيــر 
الرياضــة  ممارســة  أجــل  مــن  المجتمــع 
حديثــة  وبطريقــة  مســتمرة  بصــورة 
وعصريــة، مشــيدا باهتمــام ســمو الشــيخ 
ناصــر بن حمــد آل خليفة بقطــاع الرياضة 
والــذي حقق إنجــازات كبيرة على مختلف 

األصعدة. 
 ومــن جانبــه، أكــد أيمــن المؤيــد أن وزارة 
إلــى  تســعى  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 
تحقيــق قدر كبير مــن التعاون مع مختلف 
الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي ســبيل 
تنفيذ مبادرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفة بإنشاء 100 ملعب في الفرجان 
إلــى األهــداف  للوصــول  بصــورة متميــزة 
إحيــاء  فــي  أجلهــا  مــن  وجــدت  التــي 
مالعــب الفرجان التي كانت مكاًنا مناســًبا 
الكتشــاف المواهــب وصناعــة النجوم في 

مختلف األلعاب الرياضية.
 وبيــن أيمن المؤيــد أن ملعب البيان يعتبر 
مبــادرة  ضمــن  تنفــذ  التــي  مالعــب  أول 
شــؤون  وزارة  قامــت  حيــث  ملعــب   100
الشباب والرياضة بتنفيذ الملعب بالتعاون 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  مــع 

والتخطيط العمراني.
 وأضــاف وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة 
الشــباب  شــؤون  وزارة  بيــن  التعــاون  أن 
وشــؤون  األشــغال  ووزارة  والرياضــة 
كان  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
واضًحا منذ إطالق ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لمبادرة بإنشاء 100 ملعب 
تنســيق  علــى  الوزارتيــن  حرصــت  حيــث 
العمل المشترك بصورة مستمرة األمر الذي 

ســاهم في تنفيذ ملعــب البيان الذي يعتبر 
واحــًدا مــن مالعــب الفرجان ومــن المؤكد 
أن التنســيق ســيتواصل بين الجانبين في 
سبيل الوصول لتنفيذ المزيد من المالعب 

في المستقبل القريب.
 وأعــرب وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
عن شكره وتقديره للمهندس عصام خلف 
الملعــب  تنفيــذ  ســبيل  فــي  تعاونــه  علــى 
اإلجــراءات  لكافــة  الموصولــة  ومتابعتــه 
المتخــذة بين الوزارتين األمر الذي ســاهم 
فــي نجــاح إنشــاء الملعــب الــذي ســتكون 
انعكاساته إيجابية على الشباب البحريني 
وســيكون المكان المثالــي لصناعة النجوم 

وتأكيد دور مالعب الفرجان.
وزارة  بجهــود  المؤيــد  أيمــن  أشــاد  كمــا 
تهيئــة  فــي  البلديــات  وشــئون  األشــغال 
الرياضيــة،  لألنشــطة  المناســبة  البيئــة 
مشــيًدا بمبــادرة الــوزارة بوضــع األجهــزة 
الرياضيــة ضمن مشــاريعها وخصوًصا في 
مشــروع ممشى االســتقالل وممشى نادي 

النجمة وكذلك ممشى ساحل البسيتين.

اللجنة اإلعالمية

بـــالـــفـــرجـــان مـــلـــعـــب   100 إلنــــشــــاء  ــد  ــمـ حـ بــــن  ــر  ــ ــاص ــ ن ــادرة  ــ ــبـ ــ مـ ــن  ــمـ ضـ

خلف والمؤيد يتفقدان إنجاز ملعب حديقة البيان

األربعاء 10 يوليو 2019 
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أكد رئيس جهاز كرة اليد بنادي باربار محمد عيسى الشويخ أنهم ينتظرون صرف المخصص 
المالــي المنتظــر مــن ِقبل وزارة شــؤون الشــباب والرياضة من أجل تســيير أمــور النادي على 

مختلف األصعدة للموسم الرياضي 2020 -  2019.

 وقال الشــويخ في تصريح لـ”البالد ســبورت” 
إنــه من دون الحصول على المخصص المالي 
ال يمكــن لناديــه أن يحــدث أي تعاقــدات مــع 
للموســم  فرقــه  وتجهيــز  والعبيــن  مدربيــن 
المقبل، ومتى ما تحصل على ذلك فسيباشــر 
والمتمثلــة  الفنيــة  األجهــزة  مــن  بــدًءا  عملــه 

علــي  ســيد  األول  الفريــق  مــدرب  فــي 
الفالحــي الــذي يوجــد توافق تام 

ونهائي حول اســتمراريته مع 
البنفســج. وأضاف الشويخ 
أن هنــاك عجــًزا في الوضع 
الميزانيــة  وأن  المــادي 
الحالية ال تغطي متطلبات 

واحتياجــات النــادي، وعلــى 
إعــادة دراســة  لــك ســيتم  إثــر 

أي  الالعبيــن،  بالنســبة إلبــرام عقــود  الوضــع 
أنــه ال يمكــن اســتمرارية االتفــاق علــى نفــس 
الرواتــب التــي كان يتحصــل عليهــا الالعبون 

مسبًقا والبد من تفهم الوضع.
وحول الفريق، أشار الشويخ إلى أنهم كجهاز 
علــى جــل العبــي  للحفــاظ  يتطلعــون  إداري 
هويتــه  إبقــاء  أجــل  مــن  ــا  حاليًّ الفريــق 
التنافســية في منافسات الموسم 
المقبــل. وعن انتــداب العبين 
أشــار  الفريــق،  لصفــوف 
حينمــا  أنــه  إلــى  الشــويخ 
مــع  ا  رســميًّ االنتهــاء  يتــم 
ســيتم  فالحــي  المــدرب 
الموضــوع  هــذا  فــي  النظــر 
الماليــة  اإلمكانــات  بحســب 

المتاحة ومدى حاجة الفريق ذلك.
وإذا مــا كان هنــاك عروض لالعبي فريقه، أكد 
الشــويخ أنــه وحتــى هــذه اللحظــة ال توجــد 
عروض رسمية ألي العب ينتمي لنادي باربار.

بطولــة  لقــب”  “حامــل  باربــار  نــادي  وينتظــر 
الدوري للموسم الثاني على التوالي المشاركة 
األنديــة  بطولــة  فــي  التوالــي  علــى  الثانيــة 
اآلسيوية 22 والتي ستقام في نوفمبر المقبل 

بكوريا الجنوبية.

األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  اســتقبل 
االتحــاد  رئيــس  النصــف  محمــد  البحرينيــة 
البحرينــي لكــرة الطاولــة الشــيخة حيــاة بنــت 
نائــب  بحضــور  وذلــك  خليفــة،  آل  عبدالعزيــز 
رئيس االتحاد علي المادح وأمين ســر االتحاد 

إبراهيم سيادي.
ورحــب النصــف بوفــد االتحــاد البحريني لكرة 
الطاولــة منّوًهــا بالجهــود التــي يبذلهــا مجلس 
باللعبــة وتســيير  إدارة االتحــاد فــي االرتقــاء 
شــئونها ورعاية منتخباتها واالهتمام بمختلف 
أركان اللعبــة بمــا يــؤدي إلــى مواصلــة حصــد 
األصعــدة  كافــة  علــى  اإلنجــازات  مــن  المزيــد 
أنشــطة  علــى  النصــف  واطلــع  والمســتويات. 
وبرامــج االتحــاد خــالل الفتــرة القادمــة وأبــرز 
االتحــاد  يعتــزم  ومــا  الخارجيــة  مشــاركاته 
تنفيــذه خــالل الفتــرة القادمــة، مؤكــًدا حــرص 
التواصــل  علــى  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
مــع ســائر االتحــادات الوطنيــة والوقــوف على 
متطلباتهــا واحتياجاتهــا بمــا يمهد لهــا الطريق 

للقيام بدورها على أكمل وجه.
وأكــد األميــن العــام علــى أهميــة العمــل وفــق 
البحرينيــة والتــي  للرياضــة  الرؤيــة الجديــدة 
صناعــة  إلــى  الرياضــة  تحويــل  علــى  ترتكــز 
يكــون  بنــاء منظومــة رياضيــة  والعمــل علــى 
الجميــع فيهــا متســاوي بالحقــوق والواجبــات 
مــن اجــل مواصلة تحقيــق اإلنجازات، مشــيًرا 
اإليــرادات  لتعزيــز  الجــاد  العمــل  العمــل  إلــى 
الذاتية لالتحاد والبحث عن شــركاء وداعمين 
يتناســب  بفكــر  والعمــل  وبرامجــه،  ألنشــطته 
مــع المرحلــة القادمــة التــي تشــهد تنفيــذ رؤية 

جديدة.
 وبدورها، عّبرت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفــة عن خالص شــكرها وتقديرها للجنة 
الشــيخ  ســمو  برئاســة  البحرينيــة  األولمبيــة 
خالــد بن حمــد آل خليفة النائــب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، علــى مــا 
يقدمــه ســموه مــن دعم ومســاندة التحــاد كرة 
الطاولــة وجميــع االتحــادات الوطنيــة األخرى، 
األمــر الــذي يشــكل حافــًزا للمضــي قدًمــا نحــو 
تحقيــق العديد من النجاحات التي ترفع مهمة 

الوطن بمختلف المحافل الخارجية.

محمد الشويخ

جانب من الزيارة التفقدية

األمين العام لدى استقباله وفد اتحاد كرة الطاولة

الشــيخة حياة: دعم األولمبية حافز للمضي نحو النجاحاتانتظار “المخصص” لتســيير تعاقدات المدربين والالعبين

النصف يطلع على برامج اتحاد كرة الطاولةالشويخ: سنخفض الرواتب بسبب شح الميزانية
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استأنف منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عاما تحضيراته لخوض بطولة العالم في نسختها الـ 20 التي ستحتضنها 
مملكــة البحريــن خــال الفتــرة مــن 18 حتــى 27 يوليــو الجــاري حيث شــهدت صالة االتحــاد أول الحصــص التدريبية مســاء االثنين 
الماضي بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني لاعبين عقب ختام مشاركتهم بتصفيات منطقة غرب اسيا تحت سن 23 عاما والتي 
تصدرهــا منتخبنــا باربعــة انتصــارات وبرصيد 13 نقطة اهلته لبلوغ نهائيات القارة المزمع اقامتها في مينمار مطلع شــهر اغســطس 
القادم حيث تأهل عن المنطقة بجانب كل من الســعودية وقطر، وقد أوقعته القرعة بالمجموعة الثالثة مع باكســتان، الصين تايبه 

وقطر.

 هــذا وقــد أوضح نائــب رئيس االتحاد 
البحرينــي للكــرة الطائــرة رئيــس لجنة 
أن  خلفــان  حســن  جهــاد  المنتخبــات 
منتخبنا سيخوض الحصص التدريبية 
بقيادة المدرب الوطني يوســف خليفة 
ومســاعده “بورتا” بشكل يومي ولفترة 
نســبيا  زمنيــة طويلــة  وبمــدة  واحــدة 
االرهــاق  عــن  الالعبيــن  البعــاد  وذلــك 
اختتمــوا  قــد  للتــو  وانهــم  خصوصــا 
مشــاركتهم بالتصفيــات اآلســيوية عن 
منطقة غرب آسيا وحققوا الهدف وهو 

التأهل للنهائيات القارية.

 استئناف الحصص التدريبية 

تتوقــف  لــم  منتخبنــا  أن  وأضــاف 
تحضيراته بعد ختام الموسم الرياضي 
حيــث انتظــم الالعبــون بالتحضيــرات 
المحليــة ومن ثم معســكرهم التدريبي 
 6 وخــوض  بلغاريــا  فــي  الخارجــي 
مواجهات تجريبية، وها هم يستأنفون 
حصصهــم التدريبيــة مــن جديــد وبعــد 
عــدة أيــام مــن الراحــة بشــكل يومــي، 
بســكن  منتخبنــا  أعضــاء  وســيلتحق 
وذلــك  المقبــل  الســبت  يــوم  البطولــة 
إلقامــة معســكر تدريبــي قصير يســبق 
بشــكل  العالميــة  المواجهــات  انطالقــة 
األولــى.  المجموعــة  ضمــن  رســمي 
وكشــف أن منتخبنا سيلتقي المنتخب 
المقبــل  اإلثنيــن  يــوم  وديــا  اإليرانــي 
حيــث مــن المقــرر وصــول بعثــة إيران 

يــوم األحــد، وســتكون هــذه المواجهــة 
الجهــاز  لوقــوف  فنيــة مفيــدة  تجربــة 
الفني على جاهزية الالعبين وتهيئتهم 

لما هو قادم.

 قرار الجهاز الفني 

إذا كانــت هنــاك اي تغيــرات علــى  وفيمــا 
العالمــي  لالســتحقاق  منتخبنــا  تشــكيلة 
مقارنــة بالتشــكيلة التــي خاض بهــا الجهاز 
الفنــي تصفيــات منطقة غرب آســيا أوضح 
أنــه وحتــى هــذه اللحظة لم يخطــر الجهاز 
الفنــي لجنــة المنتخبــات بــأي تغيــرات وأن 
المنتخــب األوليــة رفعــت لالتحــاد  قائمــة 
اآلليــة  وفــق  للتغيــر  قابلــة  وهــي  الدولــي 
المتبعــة حتــى قبيل االجتمــاع الفني العام 
العبينــا  مضيفــا  المشــاركة،  للمنتخبــات 
خــالل  طيبــة  فنيــة  مســتويات  قدمــوا 
التصفيــات االســيوية وأن لديهــم مــا هــو 
الفنــي  المســتوى  علــى  لتقديمــه  افضــل 
ببطولــة العالــم حيــث تقــارب أعمــار العبي 

جميع المنتخبات. 

 االرتياح من النتائج 

وأكــد جهاد خلفان رضــى القائمين على 
اللعبــة التــام عــن النتائج التــي تحققت 
بوابــة  وطــرق  اآلســيوية  بالتصفيــات 
مينمــار،  فــي  القــادم  الشــهر  النهائيــات 
ولكــن تفاوت الرضى فيما يخص تباين 
مستوى الالعبين فنيا خالل المواجهات 
الخمس، مشــيرًا إلى أن من أهم أسباب 

الجانــب  هــو  الفنــي  المســتوى  تبايــن 
النفســي حيث تأثر العبينا بفارق الســن 
المشــاركة  الخمســة  المنتخبــات  عــن 
األخــرى اذ خــاض منتخبنــا التصفيــات 
بسن تحت 21 عاما وفق استيراتيجية 
المنتخبــات  ســن  بقيــة  فيمــا   2020
المشاركة يفوق منتخبنا بعامين، ورغم 
ذلــك اســتطاع العبونــا تقديم ما يشــفع 
والتأهــل  التصفيــات  تصــدر  مــن  لهــم 
للنهائــي وأن مواجهــة قطــر قــدم فيهــا 
العبينــا أفضــل المســتويات الفنيــة بعد 
تحررهم من الضغوطات النفسية وبعد 
أن ضمنــوا التأهــل عبــر بوابــة المنتخب 
األخيــرة.  قبــل  الجولــة  فــي  العراقــي 
لتقديــم  ســعى  منتخبنــا  أن  وأوضــح 
مستوى أفضل امام المنتخب السعودي 
في الجولة الثالثة من التصفيات إال أن 
المــردود الــذي قدمــه العبــو الســعودية 
كان أفضــل حيث إنهم أمام خيار واحد 
علــى  للمحافظــة  االنتصــار  هــو  فقــط 
التأهــل  بطاقــات  احــدى  خطــف  آمــال 
الثــالث دون إغفــال تأثــر أداء منتخبنــا 
ببعض اإلصابات التي أثرت على عطاء 
الالعبيــن وفي مقدمتهم العب االرتكاز 

حسن الشاخوري. 

  وجود البديل 

يمتلــك  أنــه  أثبــت  منتخبنــا  ان  وأوضــح 
البديــل الفاعــل في جميع المراكز بدليل ان 
التغيــرات التــي أجراها الجهــاز الفني على 

تشكيلته أمام قطر شكلت أحد أهم مفاتيح 
الفــوز بثالثــة أشــواط مقابل شــوط، حيث 
ســاهمت تلــك التغيــرات من تعزيــز مصادر 
الالعبيــن،  معنويــات  مــن  والرفــع  القــوة 
مشددًا في نفس الوقت أن العبي منتخبنا 
قادريــن علــى تقديــم مســتوى فنــي أفضل 
ببطولــة العالم وتحقيــق نتائج إيجابية إن 
شــاء هللا وعلــى الالعبيــن االجتهاد بشــكل 
أكبــر فــي جميــع المواجهــات، مشــيدا بدور 
الجهازين اإلداري والفني وبعطاء الالعبين 
الذيــن وصلوا لمرحلة كبيــرة من التجانس 
فيمــا بينهم واكتســابهم الخبرات المتعددة 
جــراء مشــاركاتهم علــى كافة المســتويات 

منذ 4 أعوام. 

 مشوار العالمية 

مشــوار  إن  قولــه  خلفــان  جهــاد  وتابــع 
منتخبنــا بالبطولــة العالميــة رغــم صعوبته 
إال أن المهمــة ليســت بالصعبــة في تحقيق 
الخصــوص  وجــه  وعلــى  إيجابيــة  نتائــج 
أوقعــت  حيــث  المجموعــات  دور  فــي 
مــع  األولــى  بالمجموعــة  منتخبنــا  القرعــة 
الصيــن، المغــرب وبورتوريكــو، مشــيرًا ان 
مجموعــات البطولــة صعبة ونظــام القرعة 

ربمــا خــدم منتبخنا بان ضمت منتخبنا من 
ثــالث قــارت بخــالف المجموعــات االخرى 
التي تشــتد فيها المنافســة، مؤكدًا على ان 
العبينا قادرين على تجاوز الدور االول اذا 
مــا قدمــوا مســتواهم الفنــي الحقيقي وان 
امــام بورتوريكــو هــي  مواجهــة االفتتــاح 
مفتــاح البقــاء فــي دائرة المنافســة ويجب 

استغالل عاملي االرض والجمهور. 

 الغياب الجماهيري 

وتطلــع بــان يحظــى العبونــا علــى الدعــم 
الجماهيــري والمــؤازة المعهــودة مــن قبــل 
مواجهاتهــم  خــالل  الوفيــة  جماهيرنــا 
بالبطولــة العالميــة وهــذا مــا تعودنــا عليــه 
منهــم، حيث يشــكل الجماهير الالعب رقم 
واحد وهم من عشاق الكرة الطائرة ودائما 
االنتصــارات،  اوراق  احــدى  يشــكلون  مــا 
غيــاب  مــن  الوقــت  نفــس  فــي  مســتغربا 
بتصفيــات  منتخبنــا  دعــم  عــن  الجماهيــر 
منطقــة غــرب اســيا حيــث ان هــذا الغيــاب 
شــكل هاجــس للقائميــن علــى التصفيــات، 
واوضــح انــه يأمــل بــان يكــون للتحشــيد 
خــالل  تواجدهــا  فــي  دور  الجماهيــري 
البطولة العالمية وكذلك الجانب االعالمي. 

 4 منتخبات عربية 
في االستحقاق العالمي 

العالــم  بطولــة  مــن   20 النســخة  تشــهد 
مشــاركة اربعــة منتخبات عربيــة من اصل 
العربيــة  والــدول  مشــارك،  منتخــب   16
المشــاركة هــي البحريــن البلد المســتضيف 
حيــث  والمغــرب  تونــس  مصــر،  بجانــب 
اوقعــت القرعــة منتخبــا بجانــب المنتخب 
الصيــن  مــع  االولــى  بالمجموعــة  المغربــي 
وبورتوريكــو، فيمــا المنتخب المصري فقد 
مــع  الثانيــة  بالمجموعــة  القرعــة  اوقعتــه 
كوبا، االرجنتين وكوريا الجنوبية، وضمت 
المجموعة الثالثة تونس مع روســيا، ايران 
والتشــيك وفيما المجموعة الرابعة فخلت 
بولنــدا،  وضمــت  عربــي  منتخــب  اي  مــن 

البرازيل، كندا وايطاليا. 

 االستضافة الثالثة للمملكة 

تعد النسخة رقم 20 من البطولة العالمية 
التــي تســتضيفها  الثالثــة  هــي النســخة 
مملكتنا الغالية حيث ســبق وان حظيت 
مناســبتين  فــي  االســتضافة  بشــرف 
سابقتين، االولى عام 1987 في نسختها 

اوائــل  مــن  البحريــن  تعتبــر  اذ  الرابعــة 
الدول العربية التي تحتضن بطولة بهذا 
الحجــم واالهميــة، وقــد حقــق منتخبنــا 
الثامــن فــي ســلم ترتيــب  المركــز  فيهــا 
المنتخبات المشــاركة وهــو افضل انجاز 
يحقــق علــى المســتوى العالمــي بقيــادة 
التونســي  مــن  المكــون  الفنــي  الجهــاز 
ومســاعده  المكــور  فتحــي  الدكتــور 
المــدرب الوطنــي احمــد يوســف حيــث 
اســتطاع منتخبنــا من تحقيــق االنتصار 
حســاب  علــى  االفتتــاح  مواجهــة  فــي 
الكميــكاز اليابانــي، وحقق لقــب البطولة 
المنتخب الكوري على حساب المنتخب 
الكوبــي فــي النهائــي فيمــا ذهــب المركز 
الســوفيتي  “االتحــاد  لروســيا  الثالــث 
ســابقا”، واحتضنــت صالة مركز الشــباب 
بالجفير مواجهات البطولة بجانب صالة 
النــادي االهلي، فيما االســتضافة الثانية 
فــي  كانــت  العالمــي  للمعتــرك  للبحريــن 
نسختها التاسعة التي اقيمت عام 1997 
صالتــي  مواجهاتهــا  احتضنــت  والتــي 
ارض المعــارض ومركز الشــباب بالجفير 
وحقــق فيهــا منتخبنا المركز التاســع في 
سلم الترتيب بقيادة الصيني “داي دنك” 
جابــر  الوطنيــن  المدربيــن  ومســاعديه 
جبــوري والمرحــوم عبدالحكيــم فــوالذ، 
وحقــق اللقــب المنتخــب البولنــدي علــى 
حســاب المنتخــب البرازيلــي الذي تفوق 
عليه بنتيجة ثالثة اشواط مقابل شوط 
وذهبــت الميداليــة البرونزيــة للمنتخــب 
 14 بالبطولــة  شــارك  حيــث  الروســي 
منتخبنا، كما ســجلت البحرين تواجدها 
التــي  بالنســخة  العالمــي  باالســتحقاق 
اقيمــت فــي اليونــان عــام 1989 وحقــق 

فيها المركز 16. 

 بولندا حاملة اللقب 

الفــوز  مــن  البولنــدي  المنتخــب  اســتطاع 
باللقــب العالمــي للمــرة الثالثــة فــي ســجل 
االخيــرة  بالنســخة  تفــوق  االبطــال حيــث 
حســاب  علــى  بالتشــيك  اقيمــت  التــي 
المنتخــب الكوبــي فــي المواجهــة النهائيــة 
للبطولــة عام 2017، بنتيجة ثالثة اشــواط 
دون مقابــل فيمــا ذهــب المركــز الثالث في 
ســلم الترتيــب العــام للمنتخبات المشــاركة 
للمنتخــب الروســي على حســاب المنتخب 
البرازيلــي فــي مواجهــة تحديــد المركزيــن 

الثالث والرابع.

أحمر الطائرة يخوض تجربة جادة أمام إيران
ــري ــي ــاه ــم ــج ــا صـــعـــب ونــتــطــلــع لـــلـــدعـــم ال ــن ــب ــخ ــت ــن ــوار م ــ ــش ــ ــان: م ــفـ ــلـ خـ

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

من منافسات االستحقاق العالمي على صالة أرض المعارض )أرشيفية(

جهاد خلفان

جانب من جماهيرنا التي ساندت منتخبنا في االستحقاقات السابقة

أحمر الطائرة يستأنف تحضيراته للعالمية

المنتخب البولندي حامل اللقب على حساب المنتخب الكوبي

من افتتاح بطولة العالم التاسعة بالبحرين العام 1997
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أفــاد اســتطاع أجرتــه “البــاد” على شــريحة من الجنســين، بــأن 51 % يؤكدون أن 
المــرأة اليــوم لديهــا ذات الشــغف فــي كــرة القــدم، ويرجحون الســبب كــون األندية 
والمنتخبــات أصبحــت تهتم أكثر بطاقــة الفتيات، وكون العالم أصبح قرية واحدة، 

فالجميع بات يتابع المباريات سواء بشغف أو من أجل التسلية.

 قالــت نــور باقر لـ “البــاد” إن المرأة اليوم 
أصبحت متفتحة على العالم أكثر من ذي 
قبــل، والفتيــات اليــوم يلعبــن كــرة القدم 
في المدارس والنوادي ويشــاهدونها في 
التلفــاز، لذلــك أصبــح الفارق بين النســاء 
والرجــال فــي ممارســة الرياضــة بشــكل 
قليــل،  بشــكل خــاص  القــدم  عــام وكــرة 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، الفتيــات يشــاهدن 
مباريــات كأس العالــم حتــى وإن كــّن ال 

يهتمن باللعبة.
وأكــدت هبــة النحــال أن النســاء وخاصة 
مشــاهدة  علــى  إقبالهــن  ازداد  الفتيــات 

مباريــات كــرة القــدم، خاصــة المباريــات 
فــي  يتجمهــرن  وأصبحــن  العالميــة، 
وتــرى  والتشــجيع،  للمشــاهدة  المقاهــي 
بأنها ظاهرة انتشــرت مؤخــًرا. وترى هبة 
رياضــة كــرة القــدم مألوفــة عند الشــباب 
أكثــر وهم من يهتم بها ويشــاهدها ولكن 
أيًضــا مــن اهتمامــات  ال مانــع أن تكــون 
الفتيــات، ولكــن ليــس بالتشــجيع المبالــغ 
العامــة  األماكــن  فــي  كالتشــجيع  فيــه 
والمختلطــة فابد للفتاة أن تحافظ على 

كونها فتاة وأنثى.
القــدم  كــرة  منتخــب  العبــة  وأردفــت   

لســيدات فــي البحريــن أميرة ســوار، أنها 
الرجــال  يشــاطرن  اليــوم  الفتيــات  تــرى 
فــي كل األلعــاب الفرديــة والجماعية، بما 
فــي ذلك كــرة القدم وبحكــم كونها العبة 
فإنهــا تجــد أن الســيدات أخــذن مســاحة 
كبيــرة، واكتســبن الخبــرة على المســتوى 
المحلــي والدولــي، من خال المشــاركات 
الدولية التــي حصلن عليها، ومن الجهود 

المبذولــة مــن قبل اتحاد كــرة القدم الذي 
يشــجع الغالبيــة فــي االنخــراط لممارســة 

هوايتهن المفضلة. 
وأضاف الشــاب علي حســن من الطبيعي 
ازديــاد عــدد الفتيــات فــي بطــوالت كــرة 
القــدم، فســابًقا لم يكن هنالــك الكثير من 
ا، حيث كان  البطــوالت المعترف بهــا دوليًّ
مــن النــادر اكتشــاف مواهــب النســاء في 

مــدارس  فيوجــد  اآلن  أمــا  القــدم،  كــرة 
وأندية ومنتخبات، وهي عوامل ساعدت 
على وجود الفتيات في الساحة، فمعظم 
البطــوالت الرجالية اليوم نرى لها نســخة 
نسائية وجوائز ألفضل العبة على سبيل 

المثال.
يمكننــا  ال  الكيالــي  معــاذ  الشــاب  وذكــر 
أصبحــن  النســاء  كل  أن  علــى  اإلجمــاع 

مهوســات بكرة القــدم، ومن وجهة نظري 
األول  القســم  قســمين،  هنالــك  أن  أرى 
ا باألخبار  يتابع كرة القدم حتى يبقى ملمًّ
وليكــون طرًفا في الحــدث المتعلق بكرة 
القــدم، ســواء بيــن األهــل واألصدقــاء أو 
غيرهــم، والطــرف اآلخــر هــم من ســيطر 
بأشــخاص  اإلعجــاب  أو  الحــب  عليهــم 
لوســامتهم  معينــة،  نــواد  فــي  معينيــن 
ورشــاقتهم وهــذا جعــل الفتيــات يتابعن 
أدق التفاصيــل فــي حياة الاعــب وكافة 

مبارياته. 
فيما أفاد العب نادي المحرق علي جمال 
أن الفتيــات اليوم أصبحــن مولعات بكرة 
القــدم بحكــم جماليــة اللعبــة، وانتشــارها 
فــي كل دول العالــم، وهــي تعتبــر اللعبــة 
االهتمــام  بســبب  كذلــك  ا،  شــعبيًّ األولــى 
الكبير من قبل المسؤولين عن كرة القدم 
النســائية في البحرين، فبســبب االهتمام 
الرياضــة  هــذه  أصبحــت  والنجاحــات 

جاذبة لعدد كبير من الفتيات. 
الرياضــة عمومــا وكــرة القــدم خصوصــا 
مثلهــا مثــل جميــع المجاالت التــي أصبح 
للمــرأة مقعــد فيهــا بعــد أن كانــت تقتصر 
علــى الرجل، المرأة اليوم تبوأت مناصب 
عــدة وأثبتــت جدارتهــا فــي العديــد مــن 
المحافــل وأثبتــت للعالــم أن كونهــا أنثــى 

أمر ال يعرقل جدارتها.

هل النساء يشاطرن الرجال شغف كرة القدم؟
كـــالـــرجـــل ــبـــة  ــلـــعـ الـ ــب  ــحـ تـ الــــيــــوم  الـــــمـــــرأة  أن  يـــــؤكـــــدون   %  51

كتبت - حوراء جعفر

نجح فريق أم إل أس العقارية من تحدي الصعاب وقهر 
فريــق كريتيــف النــد بالفــوز عليــه بنتيجــة )57/66( في 
أولــى مباريــات دور ثمــن النهائــي لدوري بي أس أكشــن 
لجماهيــر الســلة علــى كأس رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة. 
ســجل أعلى نقاط المباراة الاعب الشاب علي باقر )21 
نقطة(، والاعب حسن القاف وبدر عيسى )18 نقطة(.

“بابكو” يمتع جماهيره

فــي المبــاراة الثانيــة نجح مخضرمو بابكــو من تحقيق 
الــدور  فــي  البطولــة  فــرق  أقــوى  فــوز مســتحق علــى 
األول وأكثرهــم إمتاعا فريــق )كاودي هاوس( بنتيجة 
منــذ  المبــاراة  علــى  الكليــة  ســيطرتهم  بعــد   )45/54(
البداية. أفضل مسجلي المباراة كان الاعب خالد علي 

)18 نقطة(، والاعب ناصر الموسوي )17 نقطة(.

“متدربون” في اإلحصاء

يقــوم لجنــة اإلحصــاء باالتحــاد البحرينــي لكرة الســلة 

بــدور كبيــر فــي دوري بــي أس أكشــن لجماهيــر الســلة، 
حيــث تقــوم بنشــر اإلحصــاءات أوال بــأول فــي بــادرة 
هــي األولــى على مســتوى البطــوالت غير الرســمية في 
مملكــة البحريــن. وقال رئيس لجنــة اإلحصاء باالتحاد 
البحريني والبطولة علي الموسوي إن إضافة اإلحصاء 
للــدوري كان بهــدف تثقيــف الجماهيــر وأيضــا تدريــب 
المســتجدين، وقــال: نحــن نســعى لتثقيــف الجماهيــر 
إحصائيــا، فاألرقــام تشــكل جــزءا كبيــرا مــن لعبــة كــرة 

السلة واللعبة اآلن يتم تحليلها عبر األرقام.

اإلحصاءات الفردية

التابــع  اإلحصــاء  لجنــة  نشــرت  ذاتــه،  الســياق  وفــي   

المهمــة  الفرديــة  اإلحصــاءات  مجموعــة  للبطولــة 
بعــد نهايــة الــدور األول، حيــث يتصــدر قائمــة أفضــل 
المســجلين الاعــب نــادر علــي العــب فريق كازا ســوق 
بمعدل 30 نقطة في المباراة، وهو أيضا أفضل مسجل 
للرميــات الثاثيــة بمعــدل 6.3 فــي المبــاراة الواحــدة ، 
فيمــا يتصــدر الاعب حســن رمضــان العــب فريق بنك 
البحريــن والكويت قائمة أكثر الاعبين التقاطا للكرات 

مــن الحلــق )ريباونــد( بمعــدل 12 ريباونــد فــي المبــاراة 
الواحــدة. الاعــب علــي جابــر العــب كازا ســوق تصــدر 
)اسيســت(  الحاســمة  للكــرات  الممريــن  أفضــل العبــي 
بمعدل 7 تمريرات في المباراة الواحدة، حســين اللولو 
العب الفايترز حقق أعلى معدل للســرقات )ســتيل( بـ 4 

سرقات للكرة في المباراة الواحدة.

مباريات اليوم
وتشــهد الليلــة مباريــات دور نصــف النهائي لــدوري بي 
أس أكشــن لجماهيــر الســلة علــى كأس رئيــس االتحــاد 
البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل 
خليفة، حيث ســتنطلق المباريات في الســاعة الســابعة 
الثانيــة فــي  المبــاراة  والنصــف مســاء، فيمــا ســتكون 

الساعة التاسعة مساء.

اللجنة اإلعالمية

“أم إل أس” يقهر كريتيف الند.. وبابكو يضرب بيد حديد

جانب من الحضور جانب من مباريات الدور الثاني
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البالد يتوج بطاًل لشباب الهملة الكروية
ــة نـــظـــيـــفـــة ــ ــي ــ ــاث ــ ــث ــ ــي ب ــ ــ ــاب ــ ــ ــى ه ــ ــلـ ــ ــئ عـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــه الـ ــ ــب ــ ــل ــ ــغ ــ ــد ت ــ ــعـ ــ بـ

تــّوج النائــب عبدهللا الدوســري فريــق الباد بطاً لدورة مركز شــباب الهملة الكرويــة لكرة القدم 
لفئة الشباب ألول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق هابي بثاثة أهداف دون مقابل، وسط 
حضــور جمهــور كبيــر مــن أبناء القريــة، وبصوت المعلق الســعودي علي آل محســن واســتوديوه 

التحليلي مع المدربين الوطنين مرتضى عبدالوهاب، وسيدحسن حميد.

 وقد انتهى الشــوط األول من المباراة بالتعادل 
الســلبي بيــن الفريقيــن، حيــث تبــادال الفريقــان 
الهجمــات، وغلــب على الشــوط طابع الحذر من 
كا الفريقيــن. وبــدأ الشــوط الثانــي أيًضا بحذر 
الملعــب  وســط  باللعــب  وتميــز  الفريقيــن  مــن 
وتبــادل فــي بدايتــه أيًضــا الطرفــان الهجمــات 
أضــاع  حيــث  للتســجيل  األقــرب  البــاد  وكان 
هابــي  مرمــى  حــارس  أمــام  فرًصــا  مهاجمــوه 
المتألــق محمــد المويشــي الــذي حــاول الدفــاع 
عــن مرمــاه ببســالة، فيمــا بــدأ العبــو البــاد في 
تنظيــم صفوفهم أكثر وبدء الهجوم على فريق 
هابــي، من خــال الضغــط على مرماهــم، حيث 

إن فريق الباد فاجأهم بهجومه وحصوله على 
أول هــدف ســجله القائد المــدرب محمد صالح، 
ويبــدأ  المبــاراة  تشــتعل  أن  الحضــور  وتوقــع 
هابــي فــي هجومه، ولكــن كانت المفاجــأة تألق 
مايسترو الباد إبراهيم خليل الذي صال وجال 
فــي ملعــب هابــي، وتمكــن مــن تســجيل هدًفــا 
جميــاً ومباغًتا للحــارس المويشــي، ويتواصل 
ضغــط البــاد وســط ســيطرة واضحــة علــى مــا 
تبقــى مــن المبــاراة وســط ضيــاع العبــي هابي، 
إبداعاتــه  خليــل  إبراهيــم  المايســترو  ليعــاود 
ويســجل الهــدف الثالــث مــن تســديدة جميلــة 
ومحكمــة، ليفقــد فريــق هابــي آخــر أمــل له في 

تحقيــق التعــادل، وســط إصــرار العبــي البــاد 
على الحفاظ على شــباكهم نظيفة تماما بنهائي 
البطولــة، حيــث كان لهــم كلمــة الفصــل في فوز 
صــادق  الدفــاع  صخــرة  تألــق  وســط  فريقهــم 
وللمــرة  البــاد  فريــق  ليفعلهــا  عبــدهللا،  جعفــر 

األولــى في تاريخه مدمــًرا حصون هابي كبطل 
ســابق ويتــوج بطاً لــدورة هذا العــام بعد فوزه 
بثاثــة مقابــل ال شــيء، مخالًفــا كل التوقعــات 
التــي تصــب لصالح الفرق األخــرى التي ودعت 

البطولة.

 وقــد قــام النائــب عبــدهللا الدوســري والحضور 
األول  المركــز  البطولــة وجوائــز  كاس  بتقديــم 
البــاد  فريــق  العبــي  إلــى  النقديــة  والجائــزة 
وكذلــك جوائــز المركز الثاني والجائــزة النقدية 
لفريــق هابــي. كمــا قــدم رئيــس المركــز شــكره 

لســفريات القصيبــي الراعــي الرســمي للــدورة، 
ولــكل مــن ســاهم فــي إنجــاح هــذا المهرجــان 
المنظمــة  اللجنــة  أعضــاء  خصوًصــا  الكــروي 
وجمهــور القريــة. صــرح بذلك إبراهيــم عبدهللا 

أمين السر ورئيس العاقات العامة بالمركز.

اللجنة اإلعالمية

لقطات من التتويج

الليلة رباعي “بي أس 
أكشن” للجماهير على 
كأس رئيس اتحاد السلة

هبة النحال

لقطة لمنتخب سيدات البحرين لكرة القدمحضور نسائي كبير في المدرجات

معاذ الكيالي نور باقرعلي حسن اميرة سوارعلي جمال



الباب مفتوح
باريس  فرنسا  لبطل  الرياضي  المدير  فتح 
الباب  لــيــونــاردو،  البرازيلي  جــرمــان،  ســان 
الــنــادي  نــيــمــار للرحيل عــن  ــام مــواطــنــه  أمـ
يناسب  عــرض  هــنــاك  كــان  “إذا  الــبــاريــســي 
الجميع”، وذلك ردا على عدم التحاق نجم 

برشلونة اإلسباني بتمارين فريقه.
ويأتي موقف ليوناردو الذي استعاد منصبه 
فــي ســـان جــرمــان بــعــد رحــيــلــه عــن ميالن 
بيان صادر عن  من  بعد ساعات  اإليطالي، 
بطل فرنسا استنكر فيه عدم التحاق نيمار 
بالتمارين األولى لفريقه استعدادا للموسم 

المقبل.
ــد نــيــمــار عــلــى بــيــان ســـان جــرمــان  ورد والـ
بالتأكيد أن النادي كان على علم بأن نجله 

وأنــه  ســابــقــة،  ارتــبــاطــات  بسبب  سيغيب 
سيلتحق بالفريق األسبوع المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، كان 
لــيــونــاردو حــازمــا بــشــأن مــوضــوع مواطنه 
ــى بــرشــلــونــة بحسب  ــعــودة الـ ــال الـــراغـــب ب
نيمار  “بإمكان  بالقول  الصحافية،  التقارير 
ــان جــرمــان )هــذا  الــرحــيــل عــن بــاريــس سـ
ــان هــنــاك عــــرض يــنــاســب  ــصــيــف( إذا كــ ال
كان  إذا  نعلم  ال  اليوم،  حتى  لكن  الجميع. 

هناك أحد يريد شراءه أو بأي سعر”.
وفـــي رده عــلــى ســــؤال بــخــصــوص رغــبــة 
في  تركه  ــذي  ال نيمار  باستعادة  برشلونة 
جرمان  ســان  الــى  لالنضمام   2017 صيف 
في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، 

كاشفا  عــرض”،  أي  نتلق  “لــم  ليوناردو  أكــد 
كانت  هــذا صحيح،  “لكن  ذاتــه  الوقت  في 
النادي  هناك اتصاالت سطحية جدا...” مع 

الكاتالوني.

وتــابــع “قــالــوا بأنهم يــريــدون شـــراءه لكننا 
ليس  جرمان  ســان  أن  )أي  بالبائعين  لسنا 
جديا في مسألة بيع الالعب(”، معتبرا بأن 
“برشلونة ليس بالفعل في وضع المشتري”.

وفي حديث له الجمعة الماضي، قلل رئيس 
برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو من شأن 
الحديث عن عودة الدولي البرازيلي، بقوله 
باريس  عن  الرحيل  يريد  نيمار  أن  “نعرف 

ســان جــرمــان، نــعــرف ذلـــك، لكن مــا نعرفه 
يريد  ال  جرمان  ســان  باريس  أن  هو  أيضا 
ملف”  يــوجــد  ال  ــذلــك،  ل يــرحــل.  أن  لنيمار 

لعودته.

نيجيريا والسنغال لمواصلة الزحف

وكاالت

تنطلــق اليــوم األربعــاء منافســات الــدور ربع النهائــي لنهائيات كأس األمم اإلفريقية في كرة القــدم المقامة في مصر، حيث تعول نيجيريا على هدافهــا أوديون إيغهالو لمواصلة 
التقدم على حساب جنوب إفريقيا التي أقصت مصر المضيفة.

أن  في  للقب،  القوية  المرشحة  السنغال  تأمل  ذلــك،  الى 
الدور  الى  مانيه  اإلنجليزي ساديو  ليفربول  نجم  يقودها 
نصف النهائي على حساب بنين التي حققت أولى مفاجآت 

ثمن النهائي، بالتأهل على حساب المغرب.
النهائي  ثمن  الـــدور  فــي  مفاجأة  شبه  نيجيريا  وحققت 
مباراة  في   ،2-3 اللقب  حاملة  الكاميرون  على  بالتغلب 
ندية بين منتخبين يعدان من األكبر على مستوى القارة: 
المتوج ثالث  النيجيري  الممتازة”(  )“النسور  إيغلز”  “سوبر 
مرات باللقب آخرها عام 2013، و”األسود غير المروضة” 
الكاميروني الذي كان يبحث عن االحتفاظ بلقبه والتتويج 

للمرة السادسة في تاريخه.
الكاميرون  على  النيجيري  الــفــوز  مفتاح  إيغهالو  كــان 
السبت في اإلسكندرية، بتسجيله هدفين لمنتخب بالده، 
ترتيب  تشاركا في صــدارة  أهــداف   3 الــى  رافعا رصيده 
الهدافين مع السنغالي ساديو مانيه والجزائري آدم وناس 
ودع  الــذي  باكامبو  سيدريك  الديموقراطي  والكونغولي 
منتخب بالده المنافسات أمام مدغشقر في ثمن النهائي.

أنظار  أمام  المفاجأة  إفريقيا  جنوب  حققت  المقابل،  في 

في  مصر  على  الــفــوز  هــدف  بتسجيل  مشجع،  ألــف   75
الــقــاهــرة  85، مــا تسبب بــصــدمــة داخـــل ســتــاد  الــدقــيــقــة 
الدولي وخارجه، وصلت مفاعيلها الى إقالة الجهاز الفني 

المكسيكي  المدرب  رأسه  وعلى  مصر  لمنتخب  واإلداري 
ريــدة  أبــو  هاني  االتــحــاد  رئيس  وتــقــدم  أغــيــري،  خافيير 

وأعضاء باستقالتهم من مناصبهم.
المنتخبات  أفضل  السنغال،  تتطلع  الثانية،  المباراة  في 
الى  )فيفا(  الــدولــي  االتــحــاد  تصنيف  بحسب  اإلفريقية 
تثبيت موقعها كأحد أبرز المرشحين، السيما بعد إقصاء 

منافسين متوقعين مثل المغرب ومصر والكاميرون.
وتعول السنغال بشكل أساسي على مانيه، نجم ليفربول 
اإلنكليزي بطل أوروبا في الموسم المنصرم، والذي سجل 
)وسجل  جــزاء  ركلتي  أضــاع  لكنه  اآلن،  أهــداف حتى   3

ثالثة( في المباريات األربع األخيرة.
ليفربول،  الــذي قدمه مع  الموسم  بعد  مانيه  أداء  وطــرح 
تساؤالت حول ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية التي تمنح 

ألفضل العب.
آليو  السنغال  مــدرب  قــال  الــشــأن،  بهذا  وردا على ســؤال 
ببطولة  فــاز  “اذا  الــثــالثــاء  صحافي  مؤتمر  فــي  سيسيه 
إفريقيا نعم، لكن اليوم ال يجب ان نفكر بالكرة الذهبية. 

المهم لساديو مواصلة القتال من أجل المنتخب”.

ساديو مانيه

نيمار

وكاالت

وكاالت

ــط إن  ــوسـ ــب الـ ــر هـــيـــريـــرا العــ ــديـ ــال أنـ ــ ق
قراره بالرحيل من مانشستر يونايتد إلى 
افتقار  بسبب  جاء  جيرمان  سان  باريس 
تمديد  حول  التفاوض  في  للسرعة  ناديه 
دوره  حول  تساؤالت  إلى  إضافة  التعاقد 

مع الفريق.
بطل  جيرمان  ســان  إلــى  هيريرا  وانتقل 
يونايتد  صــفــوف  فــي  لعب  بعدما  فرنسا 
منذ االنضمام قادما من أتليتيك بيلباو في 
2014 ووقع على عقد جديد لمدة خمس 
العمالق  مــع  تعاقده  انتهاء  بعد  ســنــوات 

اإلنجليزي.
وقال هيريرا لصحيفة ماركا اإلسبانية ”ال 
كان  لكن  الماضي  إلــى  كثيرا  النظر  أحــب 
ومدى  بالمشروع  تتعلق  اختالفات  هناك 

أهميتي“.
وأضاف ”كنت سعيدا جدا ويجب أن أشكر 
النادي والمشجعين وكذلك )المدرب أولي 

جونار( سولشار.
”لقد فعل الكثير من أجل بقائي لكن األمور 
ــادي مــتــأخــرا وفــي  ــن لــم تــتــم فلقد جـــاء ال

هــذا الــوقــت كنت اتــخــذت قـــراري باللعب 
مباراة   189 هيريرا  وخــاض  باريس“.  في 

20 هدفا وأحــرز لقب  مع يونايتد وسجل 
كــأس االتــحــاد اإلنــجــلــيــزي وكـــأس رابطة 

األوروبـــي  والــــدوري  اإلنجليزية  األنــديــة 
خالل وجوده هناك.

أندير هيريرا

هيريرا ينتقد يونايتد

وكاالت

جــذب نهائــي كأس العالــم للســيدات لكرة القــدم، الذي فازت به الواليــات المتحدة وتوجت 
باللقــب للمــرة الرابعــة، أكثــر مــن 14 مليون مشــاهد أميركي لكن دون أن يحطــم ذلك الرقم 

القياسي السابق.

الــتــلــفــزيــونــيــة، أنــه  ــرت محطة فــوكــس  وذكــ
ليون  في  للسيدات  العالم  كــأس  نهائي  في 
أميركي  مشاهد  مليون   14.3 تابع  بفرنسا، 

المباراة على المحطة الشهيرة.
القياسي ألكثر مباراة كرة قدم  الرقم  ويبلغ 
المتحدة  الــواليــات  فــي  بمشاهدة  حظيت 
ــم 2015  ــعــال عــنــدمــا جـــذب نــهــائــي كـــأس ال
أميركا  منتخبي  بــيــن  كــنــدا  فــي  لــلــســيــدات 

واليابان، حوالي 25.4 مليون أميركي.
وال يتضمن الرقم المعلن لمباراة يوم األحد 

ــمــاضــي عـــدد الــمــشــاهــديــن فـــي الــحــانــات  ال
على  المباراة  تابعوا  من  وكذلك  والمقاهي 

شاشات عمالقة في الواليات المتحدة.
ــد جــذبــت  ــبـــاراة األحــ وقـــالـــت فــوكــس إن مـ
ــف مــشــاهــد فـــي مــتــوســط  ــ أل ــوالـــي 289  حـ

الدقيقة الواحدة خالل البث عبر اإلنترنت.
وفي بريطانيا تابع حوالي 12 مليون مشاهد 
خسارة إنجلترا 1-2 أمام الواليات المتحدة 
لتصبح  للسيدات  العالم  كأس  في  أيام  منذ 

األكثر مشاهدة في هذا العام في بريطانيا.

14 مليون مشاهد

sports@albiladpress.com
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وكاالت

وكاالت

وكاالت ذكــرت وســائل إعــام أن نــادي عمــوم إنجلترا فرض غرامــة 10 آالف دوالر على ســيرينا 
وليامــز بعدمــا تســببت بمضربها في إلحاق الضرر بأحد ماعــب بطولة ويمبلدون للتنس 

قبل انطاق المسابقة.

ولـــم تــعــلــق ســيــريــنــا عــلــى الــعــقــوبــة بينما 
أليسون  األميركية  مواطنتها  مع  ستلعب 
ــوم الــثــالثــاء  ريــســك فــي دور الــثــمــانــيــة يـ
24 في البطوالت  وتتطلع إلى حصد لقبها 

األربع الكبرى.
آالف   3 بــغــرامــة  فونيني  فــابــيــو  وعــوقــب 
خالل  ريــاضــي  غير  تصرف  بسبب  دوالر؛ 
في  بالخسارة  انتهت  مــبــاراة  فــي  مــشــادة 

الدور الثالث أمام تينيس ساندجرين.
انفجار  يتمنى  إنه  اإليطالي  الالعب  وقال 

”قنبلة“ في نادي عموم إنجلترا.
وتــعــرض نــيــك كــيــريــوس لــغــرامــة 8 آالف 
بــســبــب وقـــائـــع في  الــمــجــمــوع  فـــي  دوالر 
والــثــانــي. وخسر  األول  ــدور  ــال ب مــبــاراتــيــه 
في  نــادال  رفائيل  أمام  األسترالي  الالعب 

الدور الثاني.

اعتــذر أحمــد المحمــدي، قائــد منتخــب مصــر، للجماهير بعد الخــروج المبكر مــن بطولة 
كأس األمم اإلفريقية 2019 المقامة على أرض الفراعنة حاليًا.

وقال المحمدي عبر حسابه بموقع “تويتر”: 
المبكر  الــخــروج  الــنــاس على  لكل  “أعــتــذر 
مــن كـــأس األمـــم اإلفــريــقــيــة، وأشــكــر كل 
كانت خلفنا وساندتنا في  التي  الجماهير 

كل وقت.. وبالتوفيق فيما هو قادم”.
الذين  الــنــجــوم  لقائمة  المحمدي  وانــضــم 
للفراعنة  الــقــاري  اإلخــفــاق  عــن  اعـــتـــذروا 
ــاوي حـــارس  ــشــن وعــلــى رأســـهـــم مــحــمــد ال

المرمى، وطارق حامد وأحمد حجازي.
يد  عــلــى  الــبــطــولــة  مــصــر  منتخب  وودع 
جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف 

في دور الستة عشر، في مفاجأة مدوية.
إقالة  فــي  مصر  منتخب  خــروج  وتسبب 
خافيير  المكسيكي  بقيادة  الفني  الجهاز 
إدارة  مجلس  اســتــقــالــة  بــجــانــب  أجــيــري، 

ــد تقرير صحافي إيطالــي، أمس الثاثاء، أنَّ األرجنتيني باولو ديباال، مهاجم اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة. أكَّ
يوفنتوس، حسم قراره بشأن االنتقال إلى إنتر ميان، خال الصيف المقبل.

سبورت”  ديللو  “كــوريــري  صحيفة  وقالت 
اإليــطــالــيــة، أمـــس، إنَّ ديــبــاال أعــطــى إدارة 
ــأنــه ال يــريــد  ــا، ب يــوفــنــتــوس، قـــــراًرا نــهــائــًي

االنتقال إلى إنتر ميالن.
سيكون  أنــه  األرجنتيني،  المهاجم  وشعر 
الــجــديــد  الـــمـــشـــروع  ــالل  بـــــارز خــ ــه دور  لـ
اإليطالي  المدرب  قيادة  تحت  ليوفنتوس 

ماوريسيو ساري.

أنَّ  ــى  إل تشير  التقارير  مــن  الــعــديــد  كــانــت 
تــبــادلــيــة بين  ــاال ســيــدخــل فــي صفقة  ــب دي
إنتر ميالن، ويوفنتوس، ينتقل من خاللها 

ماورو إيكاردي، إلى تورينو.
مع  هــامــشــًيــا  دوًرا  لــعــب  ديــبــاال،  أنَّ  ــذكــر  ُي
عقب  المنتهي،  الموسم  خــالل  يوفنتوس 
تعاقد السيدة العجوز مع المهاجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.

القرار النهائياعتذار القائد

وكاالت

أعلــن االتحــاد البرازيلــي لكــرة القــدم تعييــن الاعــب الســابق وبطــل 
مونديــال 2002 بكوريــا الجنوبية واليابان مع “السيليســاو”، جونينيو 
باوليســتا، كمنســق جديد للمنتخب البرازيلي ، بدال من إيدو جاســبار، 
الــذي اســتقال مــن منصبــه بعــد تســلمه عرضــا لتولــي مهمــة إداريــة 

بآرسنال اإلنجليزي.

وجــــاء تــعــيــيــن جــونــيــنــيــو، الـــذي 
التنمية  يتولى منصب مدير  كان 
باالتحاد البرازيلي للعبة منذ العام 
بــعــد يـــوم مـــن تتويج  ــمــاضــي،  ال
في  لها  التاسع  باللقب  البرازيل 

ــا أمــيــركــا بــالــفــوز في  كــوب
المباراة النهائية على 

عــلــى   3-1 ــرو  ــيـ بـ
مــاراكــانــا  ملعب 
ريــــــــو دي  فــــــي 

جانيرو.
وسيعد جونينيو، 

الــــالعــــب الـــســـابـــق 
ألتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 

اإلنجليزي،  وميدلسبره  اإلسباني 
ــاســـي لــمــدرب  هـــو الــمــنــســق األسـ
ــور لـــيـــونـــاردو  ــ ــن ــ ــتــخــب، أدي ــمــن ال
التصفيات  فــي  “تــيــتــي”،  باتشي 

المؤهلة لمونديال 2022.
 46( ــيــو  ــيــن ــجــون ل وســـبـــق 
ارتـــــداء قميص  عــامــا( 
مــنــتــخــب “الــكــنــاري” 
مــنــاســبــة،   54 فـــي 
ــه  ــعـ وتـــــــــــــوج مـ
بــســتــة ألــقــاب، 
بينها مونديال 
وكــــــأس   2002

القارات 1997.

البرازيل تستعين بجونينيو

تغرييم 
سيرينا
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إعداد: هبة محسن

تسعد إدارة مجمع دلمونيا بتكليف مهمة تطوير وإدارة أكبر مركز ترفيهي في مملكة البحرين الى عالم فن سكيب، وهي شركة بحرينية جديدة متخصصة في مجال الترفيه تم منحها 
مسؤولية إدارة المركز الترفيهي في مجمع دلمونيا الذي سيتألف من 4 أقسام وهي: ألعاب فن سكيب، ومغامرات التحدي فن سكيب، وفن سكيب رياضة، وفن سكيب على الجليد. 

وقــد تــم االنتهــاء ممــا يقــارب 40 % مــن 
التجهيــزات الخاصــة بالمركــز الترفيهــي مع 
التركيــز علــى الديكــور والواجهــة الخاصــة 
بالمركز بالتعاون مع شركة قبرص سايبركو 
تابيــت جــي في ذ.م.م لإلنشــاء وشــركة لي 
ميريــام للديكــور والتصميــم الداخلــي فــي 

بناء وتطوير المركز الترفيهي. 
فــن  “عالــم  لشــركة  العمليــات  وعلــق مديــر 
“يغمرنــا  قائــًا:  الحــداد  هشــام  ســكيب” 
بــأن  الفخــر كوننــا شــركة بحرينيــة  شــعور 
نكــون قادرين على التعــاون واالنطاق في 
هــذه الرحلــة مــع مجمــع دلمونيــا وأن نكون 
التجربــة  بمعاييــر  االرتقــاء  علــى  قادريــن 
التــي تقدمها المجمعــات التجارية وإحداث 
ترفيهيــة  وجهــة  إنشــاء  خــال  مــن  ثــورة 
داخليــة تســاهم فــي إثبــات اســم الشــركة 
محلًيــا ودولًيــا، ونتطلــع قدًمــا إلــى افتتــاح 
مجمــع دلمونيا ونفخــر بالتقدم الذي نحرزه 
الترفيهيــة  األقســام  وتطويــر  إنشــاء  فــي 
يــوم”. وتــم اإلشــراف علــى  مــرور كل  مــع 

شــركة  قبــل  مــن  دلمونيــا  مجمــع  تصميــم 
موانــئ دبــي المعمارية، وهي الشــركة ذاتها 
التــي أشــرفت علــى تصميــم دبي مــول في 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.  ومــن الجديــر 
مــن  ســيتألف  دلمونيــا  مجمــع  أن  بالذكــر 
ثاثــة أقســام، ويقــدم خدمــات ذات جــودة 
عالية للمســتأجرين والــزوار لخوض تجربة 
غامــرة، تتضمــن الترفيه والتســلية وتجارة 

التجزئة باإلضافة إلى تجربة تناول الطعام 
في الهواء الطلق بإطالة خابة على القناة 
وأضخــم  أول  التجــاري  المجمــع  ويقــدم 
االرتفــاع  أســماك أســطواني عالــي  حــوض 
مكــون مــن 3 طوابــق، باإلضافة إلى شــرفة 
خارجيــة فــي الهــواء الطلــق لدعــوة الــزوار 
والســائحين لاســتمتاع بالمناظــر الخابــة 
للقنــاة المحيطــة بالمركز التجــاري الذي يقع 

فــي أعلــى نقطــة فــي الجزيــرة. ويحتضــن 
المجمــع التجــاري أكبــر قاعــة فــي المملكــة 
اســتخدامها  يتــم  أن  الممكــن  مــن  والتــي 
لمختلــف الفعاليــات وكذلــك أطــول امتــداد 
فــي دول مجلس التعاون الخليجي لســقف 

مصنوع من شاشة بطول 100 متر. 
وال يزال التأجير في مجمع دلمونيا مستمر 
للتأجيــر  الرســمي  الشــريك  مــع  بالتعــاون 
مؤسســة جونــز النــج الســال، ومقرهــا فــي 
األميركيــة.  المتحــدة  الواليــات  شــيكاغو، 
وُتعــرف مؤسســة جونــز النــج الســال بأنهــا 
العقــارات  فــي مجــال  بهــا عالميــًا  معتــرف 
حــول العالم وعلى وجه الخصوص الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا. 
تلقــى  البنــاء،  مــن  االنتهــاء  اقتــراب  ومــع 
مجمــع دلمونيــا اهتمامــًا مــن تجــار التجزئة 
وشــركات الترفيــه من جميع أنحــاء منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وســيتم 
الكشــف عــن مفاجآت حول التقــدم للتأجير 

في مطلع خريف 2019.

“عالــم فــن ســكيب” يفتتــح أبوابــه قريًبــا فــي “دلمونيــا”

استحداث أكبر مركز ترفيهي في البحرين

تواصــل فولفــو للســيارات طــرح المزيــد 
مــن الخيارات المبتكرة لعمائها تماشــيًا 
 “ مبــدأ  لتحقيــق  الطامحــة  رؤيتهــا  مــع 
حريــة الحركة” الــذي يوفر خدمات آمنة 
بديــاً  للتنقــل  ومســتدامة  وشــخصية 

لخدمات البيع التقليدية.
نصــف  تحقيــق  إلــى  الشــركة  تهــدف 
الســيارات  مــن  الســنوية  مبيعاتهــا 
الكهربائية بالكامل، وثلثها من السيارات 
ذاتيــة القيــادة إلــى جانــب إقامــة أكثــر 
مــن خمســة ماييــن عاقــة مباشــرة مع 
العقــد  منتصــف  بحلــول  المســتهلكين 

المقبل.
تعليقــًا على هذه المناســبة قــال الرئيس 
سامولســن،:  هــاكان  للشــركة  التنفيــذي 
“يشــهد قطاع الســيارات تغيرات كبيرة. 

الســيارات  بصنــع  االكتفــاء  مــن  فبــدالً 
وبيعهــا، أصبحنــا نــزود العمــاء بحريــة 
التنقــل بطريقــة آمنة ومســتدامة تحمل 
للعمــاء  نوفــر  كمــا  شــخصيًا.  طابعــًا 
مــع  ســيارة  علــى  الحصــول  إمكانيــة 
خدمــات جديــدة ومبتكرة فــي أي مكان 
وزمــان”. يشــهد قطــاع الســيارات حاليــًا 
الشــرائية  التجربــة  فــي  كبيــرًا  تحــوالً 
للعمــاء حيــث يفضــل العمــاء االنتقال 
مــن موقــع إلكترونــي إلــى آخــر بــدالً من 
التنقل بين وكاالت الســيارات، مما يؤكد 
الرقميــة  الريــادة  علــى  التركيــز  أهميــة 
وإضفاء تجربة ذات طابع شخصي أكبر 
بالســيارات  بتزويدهــم  تتمثــل  للعمــاء 
التــي يرغبــون بشــرائها بالطريقــة التــي 

تناسبهم”.

“فولفو” توّفر أداة تفاعلية 
لتحديد مواصفات السيارات

بــدأ بنــك الكويــت الوطنــي - البحريــن مؤخــرًا شــراكته األولى مع بــارك باس فــي البحرين بمنح عشــاق الرفاهية امتيــاز الحصول 
علــى خدمــات صــف الســيارة المجانيــة لمختلف المواقع في البحرين مــع عضوية بارك باس وذلك باســتخدام بطاقة بنك الكويت 

الوطني- البحرين االئتمانية الذهبية.

تمنــح العضويــة لحاملــي البطاقــة 
الذهبية لاستفادة من مواقع بارك 
باس لخدمات صف السيارات في: 
مجمع سيتي سنتر، مجمع السيف، 
مجمــع العالــي، مجمع مــودا، مجمع 
جاليريــا،  مجمــع  الجفيــر،  الواحــة 
 338 مجمــع  البحريــن،  خليــج 

ومستشفى جامعة الملك حمد.
 وقــال مدير عام البنك علي فردان 
بدخولنــا  للغايــة  ســعداء  نحــن   “
فــي تلــك الشــراكة مــع بــارك بــاس 
ونأمــل أن يبــدأ المزيد مــن العماء 
فــي البحريــن باســتخدام بطاقاتنــا 
بعروضنــا  والتمتــع  االئتمانيــة 
الفريــدة”.   فيمــا اضــاف الشــريك 
الخــان  عمــر  بــاس  بــارك  اإلداري 

“نحــن فخــورون بهذه الشــراكة مع 
بنــك يتطلــع دائمــا للتميــز ونتمنــى 
ومجزيــة  األمــد  طويلــة  شــراكة 

الن  متحمســون  نحــن   . للطرفيــن 
العماء ســوف يســتفيدون بشــكل 

كبير من هذا العرض”.

أعلنــت كارفــور، والتــي تديرهــا شــركة ماجد 
خّطتهــا  عــن  اليــوم  البحريــن،  فــي  الفطيــم 
الفتتــاح متجرها األكثر اســتدامًة فــي باربار 

في مجمع جواد دوم الشهير.
بالمحافظــة  الدائــم  الشــركة  التــزام  وضمــن 
على البيئة وتشــجيع الممارسات المستدامة، 
هايبرماركــت  كارفــور  متجــر  يوفــر  ســوف 
الجديــد أكيــاس مصنوعــة من نبات الكســافا 
القابلــة للتحلــل والخالية من المــواد النفطية 
والمــواد المعّدلــة وراثًيــا، وذلــك عوًضــا عــن 
لمــرة  المســتخدمة  الباســتيكية  األكيــاس 

واحدة. 
عــدد  يصــل  الجديــد،  المتجــر  افتتــاح  ومــع 
متاجر كارفور هايبرماركت في البحرين إلى 
8 متاجر ليرفع المجموع الكلي الى 13 متجرا 
فــي المملكــة. ويأتي هــذا االفتتــاح في إطار 
الخطة التوسعية للشركة للوصول إلى جميع 
المجتمعــات في كافة أنحاء مملكة البحرين. 
بموقعــه  الجديــد  المتجــر  يتميــز  وســوف 
االســتراتيجي علــى شــارع البديــع الرئيســي 

فــي مجمــع جــواد دوم العريق الذي يســتقبل 
زواره منــذ 39 عامــا. وقال مديــر كارفور في 
البحريــن لدى ماجد الفطيــم للتجزئة جيروم 
ســّكان  احتياجــات  تلبيــة  ’’يســعدنا  عقــل 
األحياء المجاورة لشارع البديع الرئيسي من 
خال متجر كارفور الجديد األكثر اســتدامة، 
متاجرنــا،  جميــع  فــي  العمــاء  عّودنــا  وكمــا 

فســوف نوفر في متجر كارفور هايبرماركت 
المنتجــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  الجديــد 
الطازجــة وذات الجــودة العاليــة، كمــا ســوف 
يعــزز المتجــر المســتدام فــي باربــار جهودنــا 
الهادفــة إلــى تفعيــل مســؤوليتنا المجتمعية، 
الممارســات  تبنــي  علــى  عمائنــا  وتحفيــز 

الخضراء والصديقة للبيئة”.

عــرض “الكويــت الوطنــي” باالشــتراك مع “بــارك باس” توفير أكيــاس مصنوعة من نبات الكســافا قابلة للتحلل
صف سيارات حاملي “الذهبية” مجانا “كارفور” تفتتح متجرها في “جواد دوم”
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أعلــن بنــك اإلبــداع للتمويل متناهي الصغر، وفي بــادرة هي األولى من نوعها 
فــي البنــك، عــن ترقية محمــد الحداد إلى منصــب مدير فرع البنــك في مدينة 
حمــد، فــي خطوة تتســق مع جهــود البنك لتمكيــن الكوادر الوطنيــة وتقليدها 
مناصــب قياديــة مــن جهــة، وتواكــب توجــه البنــك لتقديــم المزيــد مــن الدعم 

والتحفيز لموظفيه من ذوي االحتياجات الخاصة من جهة أخرى.

وأشــاد الرئيــس التنفيــذي للبنك خالد 
الغــزاوي بمــا يتمتع بــه الزميل الحداد 
مــن كفاءة ووالء للبنــك قل نظيرهما، 
وقــال “فــي بدايــة حياتــه المهنية في 
البنــك، ورغــم طبيعــة العمــل الصعبــة 
عــدة  طيلــة  قــروض  كأخصائــي 
ســنوات، اثبــت الزميل محمــد الحداد 
جدارته في إنجاز المهام الموكلة إليه 
بســرعة واحترافيــة وانتاجيــة عالية، 
للبنــك  التنفيذيــة  اإلدارة  ومســاعدة 

على تحقيق األهداف المرسومة”.

وأضاف الغــزاوي، أن “الزميل الحداد، 
االحتياجــات  ذوي  مــن  أنــه  ورغــم 
لــم يمنعــه مــن  الخاصــة، إال أن ذلــك 
بــل  وجــه،  أكمــل  علــى  عملــه  تأديــة 
والتفانــي فــي العطاء وإثبــات الذات، 
اول  علــى  للحصــول  لــه  أهَّ مــا  وهــو 
ترقيــه بترفيعه كرئيس لمجموعة من 
االختصاصييــن فــي الفــرع الرئيســي 
لــم تتجــاوز عاًمــا  لمــدة   2017 العــام 
واحــًدا، تمــت بعــده، ونظــًرا لجهــوده 
المميــزة ترقيتــه مــرة أخرى كمســاعد 

لمديــر فرع البنك الجديــد في منطقة 
ســار. ويحصــل الحــداد علــى منصبــه 
الجديــد بــكل جــدارة بعد عمــل متميز 

طيلة مدة خدمته في البنك”. 
الرئيــس  أكــد  ذي صلــة  علــى صعيــد 

التنفيــذي لبنــك اإلبــداع حــرص البنك 
وترقيــة  وتدريــب  اســتقطاب  علــى 
هــذا  فــي  الفتــا  البحرينيــة،  الكــوادر 
السياق إلى أن نسبة البحرنة في بنك 

اإلبداع تفوق الـ 85 %.

أعلن ســيتي ســنتر البحرين، وجهة التســوق والترفيه والحياة العصرية الرائدة في المملكة، 
أسماء الفائزين الخمسة المحظوظين بجوائز عيد الفطر المبارك “ أحلى عيدية “. 

وقد تسلم الفائزون الخمسة وهم عايشة عبدهللا وعادل داوود وألكساندر فيركاس وبسام 
باحربي ومرام خليفة بطاقات هدايا “أحلى عيدية” الخاصة بهم، والتي تبلغ قيمة كل منها 
1000 دينــار بحرينــي، وذلك خــال احتفاالت المركز بعيد الفطر المبــارك بين الرابع والثالث 
عشر من يونيو. وكانت هدايا الجوائز التي قدمها “سيتي سنتر البحرين” متاحة للمتسوقين 

الذين أنفقوا 30 دينارا أو أكثر بالمركز والمشاركة في السحوبات على الجوائز.

إليــه الموكلــة  المهــام  فــي  عاليــة  احترافيــة  أثبــت  الحــداد 

“اإلبداع” يرقي أحد منتسبيه من ذوي الهمم مديًرا لفرع »سيتي سنتر« يعلن الفائزين بـ “أحلى عيدية”

 خالد الغزاويمحمد الحداد

أعلنــت شــركة إبراهيــم خليــل كانو عن تعاونهــا مع المعهــد الوطني للتدريب 
الصناعــي فــي مملكــة البحرين إلطالق برنامج “ســمكرة وصباغة الســيارات 
لعــام 2019” لتدريــب الطلبــة علــى أفضــل الممارســات واآلليــات المتبعة في 

مجالي صباغة وتصليح السيارات. 

 10 لمــدة  التدريبــي  البرنامــج  يمتــد 
أشــهر ويعمل علــى بناء فهــم عميق لدى 
والتقنيــات  المعــدات  لمختلــف  الطلبــة 
التــي يســتخدمها فريــق الشــركة الفنــي 
المؤهــل والمــدرب وفــق أعلــى المعاييــر 
العالميــة. كمــا يعمــل كذلــك علــى إعــداد 
بجانــب  العمــل  ســوق  لدخــول  الطلبــة 
لاســتفادة  أمامهــم  المجــال  إتاحــة 

الشــركة  لــكادر  العمليــة  الخبــرات  مــن 
واســتخدام منشــآت الشــركة التدريبيــة 
للتدريــب  كانــو  خليــل  إبراهيــم  كمركــز 
فضــاً عــن تزويدهــم بفرصــة االلتحــاق 
بمراكــز الشــركة المتخصصة في تصليح 
إتمامهــم  بعــد  الســيارات  وصباغــة 
الرئيــس  ورحــب  بنجــاح.   البرنامــج 
برايتمــور  مايــك  للشــركة  التنفيــذي 

بالطلبــة وأشــاد بالتزامهم، قائــاً: “لطالما 
كانت شــركة إبراهيم خليل كانو شــريكًا 
فاعاً للمعهد الوطني للتدريب الصناعي 
وسنســتمر فــي تقديــم الدعــم لبرامجهم 
هــذا  يمثــل  لهــم.  المنتســبين  والطلبــة 

البرنامج أحدث مساعي الشركة لتمكين 
بالمعرفــة  وإمدادهــم  تقنيــًا  الطــاب 
والتدريــب الازميــن لتطويــر مهاراتهــم 
علــى  بالحصــول  ومســاعدتهم  الفنيــة 

فرص وظيفية أفضل في المستقبل”.

“إبراهيم خليل كانو” والمعهد الوطني للتدريب الصناعي يتعاونان مجددا

إطالق برنامج سمكرة وصباغة السيارات
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وجودك إلى جانب زوجتك يساعدها كثيرًا في 
البيت.

تشعر بأّنك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك 
العملية.

ال تقدم على أي مشروع كبير وحدك هذا 
االسبوع.

امنح جهازك العصبي قسطا من الراحة واهدأ 
اآلن على األقل. 

ال ترفض التساهل أو التخّلي عن رأي معّين 
وهادف.

تضع نفسك في موقف حرج بسبب بعض 
األخطاء البسيطة.

اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من 
اآلخرين مشاركتك.

ال تضع وقت فراغك في محاولة لفت أنظار 
اآلخرين أو جذبهم إليك. 

تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك اليوم.

وضعت خططا قوية للفترة القادمة تساعدك 
على التعامل مع أي مهمة.

ربما تمر بوقت صعب جدا في بداية يومك لكن 
ال تخف.

انطلق لقضاء وقت ممتع بين مع االطفال 
واالصدقاء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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انقالب عسكري 
في موريتانيا 

ضد الرئيس 
المختار 

ولد داداه قام به 
المالزم أول المصطفي 

ولد محمد السالك. 

ضت ديمي لوفاتو  تعرَّ
للتنمر بسبب اكتسابها 

وزنًا زائدًا، إاّل أنها ال تعير 
ذلك أي أهمية. وقررت 

لوفاتو الرّد: مرحبا، 
راسلوني حتى نتمكن 
من وضع خطة لحمية 

غذائية تناسبكم.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الفــن هــذا  إلــى  تنبــه  مــن  أول  المصرييــن  قدمــاء 

ماذا تعرف عن رسم الكاريكاتير؟

الكاريكاتيــر هــو فــن يعتمــد علــى رســوم، تبالــغ في تحريف المالمــح الطبيعية، أو خصائص ومميزات شــخص أو حيوان أو جســم ما. وغالبًا ما يكــون التحريف في 
المالمح الرئيسية للشخص، أو يتم االستعاضة عن المالمح بأشكال الحيوانات، والطيور، أو عقد مقارنة بأفعال الحيوانات. 

والكاريكاتيــر اســم مشــتق مــن الكلمــة 
تعنــي  التــي   ،Caricare اإليطاليــة 
مــاال يطيــق” والتــي  ــل  أو يحمَّ “يبالــغ، 
اســتخدمها  مــن  أول  موســيني  كان 
ســنة 1646. وفــي القرن الســابع عشــر، 
كان جيــان لورينــزو برنيني وهو رســام 
كاريكاتيــري ماهــر، أول مــن قدمها إلى 
إلــى  ذهــب  حيــن  الفرنســي،  المجتمــع 

فرنسا، عام 1665.
قدمــاء  يعتبــر  الكاريكاتيــر:  -أصــول   
المصرييــن هــم أول مــن تنبــه إلــى هذا 
الفــن الذي يحقق مآربهم في الســخرية 
ســلطة  ذي  وكل  بالحاكــم  والتعريــض 
يســتخدم  الفرعونــي  فــكان  مســتبدة، 
الحيوانــات والرمــوز البســيطة للتعبيــر 
أصحــاب  فــي  الحقيقــي  رأيــه  عــن 
األوســتراكا  إحــدى  ففــي  العــروش، 
ــا لصــراع  القديمــة نــرى تصويــًرا كروكيًّ
ملــك  ويــدور  والفئــران،  القطــط  بيــن 
تقودهــا  حربيــة  عجلــة  علــى  الفئــران 
كلبتــان ويهجــم علــى حصــن تحرســه 
القطــط، ولم يكن هذا بالطبع من فراغ، 
ــة  فــال بــد لموقــف هــام أو أحــداث جمَّ
وقعــت رأى فيهــا الفنــان أن األعــداء أو 
غيرهــم مــن الصغــار الشــأن قــد تجرأوا 
وحاربوا من هم أقوى منهم، بل من هم 
أكثــر منهم منعة وحجم. وكان الرســام 
المصــري القديم ُيظهــر عيوب مجتمعه 
أمــالً فــي إصالحهــا، فعلــى إحــدى هذه 
الشــقفات نــرى رســًما لفــرس النهــر وقد 
جلس فوق شــجرة عاليــة بينما يحاول 

النسر الصعود إليها بسلم. ونرى إلى أي 
مــدى توصــل المصــري القديم إلــى نقد 
النظــام الحاكــم بشــكل مبســط مســتتر 
ال مــن خالل صــورة كروكية  ولكنــه فعَّ
لثعلــب يرعى قطعاًنــا من الماعز ويقود 

الذئب األوز. 
وفــي اليونــان فــي ذلــك العهــد القديــم 
نــرى أيًضــا بــذور ذلــك الفــن مــن خــالل 
أرســطو  ذكــره  بوســتن  ُيدعــى  رجــل 
وأرســتوفانيس بوصفه شــخًصا يرســم 
إنــه  وقيــل  للنــاس  ســاخرة  رســومات 
ب بســبب تلك السخرية.  ُقتل وهو يعذَّ
هــذا عن جــذور ذلــك الفن فــي العصور 
القديمــة، أمــا فــي العصــر الحديــث في 
أوائــل القــرن الســابع عشــر فقــد انتشــر 
هذا الفن في هولندا، وفي أوائل القرن 
الثامــن عشــر ذاع في إنجلتــرا وخاصة 
حيــث  توتســهند،  جــورج  يــد  علــى 
اســتخدمه في التحريض السياسي ثم 
خلفــه في هــذا المجال وليــم هوجارت 
الذي عبر برسوماته الساخرة عن حقبة 
مــن التاريــخ اإلنجليزي، وكانــت أعماله 
سبًبا في ظهور مدرسة لفن الكاريكاتير 
على أيدي فنانين عظام أمثال توماس 
روالندســون وجيمس جيلــراي، وكانت 
رســوماتهم الكاريكاتيريــة ســالًحا فــي 
السياســيين، وكانــت  وجــه خصومهــم 
رســوماتهم مطبوعــة باللونيــن األبيض 
بأيديهــم  يلونونهــا  ثــم  واألســود، 
ويوزعونهــا على المكتبات، حيث كانت 
ا بــارًزا في  أعمالهــم تؤدي دوًرا سياســيًّ

هــذه اآلونــة. وفــي إيطاليا: ظهــر ينبال 
ومــن  كاريكاتيــري  كفنــان  كاراتشــي 
قبلــه جيروم بوش الذي رســم الجحيم 
أحــد  وُيَعــدُّ  مضحكــة،  بتفصيــالت 
المبشــرين بالســريالية، وُيِعدُّ الكثير من 
المؤرخيــن ليونارد دي دافنشــي أًبا لفن 

الكاريكاتير في إيطاليا. 
وفــي فرنســا: فــي القــرن التاســع عشــر 
شــهد هــذا الفــن تطــوًرا كبيــًرا علــى يــد 
هــو  أهمهــم  الفنانيــن  مــن  مجموعــة 
مجلــة  أصــدر  الــذي  نيليبــون  شــارل 
كاريكاتيريــة، ثــم جريــدة يومية باســم 

الشيفاردي 1830
أمــا فــي العالــم العربــي: كان أول مــن 
كاريكاتيريــة  تعليقــات  وكتــب  رســم 
هــو الصحفــي يعقــوب صنــوع، وأصدر 
نضــارة”.  “أبــو  تســمى  هزيلــة  جريــدة 
وفنانــي  رســامي  ظهــور  توالــى  ثــم 
الكاريكاتيــر منــذ ذلــك الحين وأسســوا 
ثقافيــة  بنيــة  علــى  قائًمــا  ــا  عربيًّ ــا  فنًّ

فــي  وأبدعــوا  عربيــة  واجتماعيــة 
مجالهم. 

فــي  عــاش  الوقــت  ذلــك  نفــس  وفــي 
القاهرة الرســام األلماني الكبير ســانتيز 
ورفقــي التركــي وصاروخــان األرمنــي، 
وهؤالء ســادت أعمالهم نبرة الســخرية 
مــن األوضــاع االجتماعيــة، ومــن رحــم 
هــؤالء خــرج صــالح جاهيــن وجــورج 
وبهجــت  العلــي  وناجــي  البهجــوري 
عثمــان وكان هــؤالء هــم الدفعــة التــي 
غيــرت وجــه الكاريكاتيــر العربــي فــي 
أوائــل الخمســينيات، فقــد نجحــوا فــي 
خــالل  مــن  عبــروا  شــخصيات  ابتــكار 
همومهــم  عــن  وســكناتها  حركاتهــا 
واالجتماعيــة،  السياســية  ومواقفهــم 

وجعلوها دعوة للتغير.

10 يوليو 2019 األربعاء
7 ذو القعدة 1440

1985 
 عميالن للمخابرات الفرنسية يقومان بتفجير سفينة “رينبو وورييار”. 

1991 
 بوريس يلتسن يتولى رئاسة روسيا االتحادية ليكون أول رئيس منتخب.

 
1992 

 صدور حكم بالسجن لمدة 40 سنة لرئيس بنما مانويل نورييغا في ميامي. 

2016 
 منتخب البرتغال يحرز لقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016 للمرة األولى

 2018 
انتهاء محنة فتية الكهف المحتجزين في تايلند بعد إنقاذ كافة الفتية ومدربهم.

22

قدمــت الفنانــة اميــرة محمد عبــر السوشــيال ميديــا فيلتها 
الجديــدة في مدينة لنــكاوي في ماليزيا، واظهــرت فخامتها 
مــن ناحية التصميم الراقي والمميــز كما تفاخرت باالطاللة 

البحرية والمناظر الطبيعية الخالبة.
واختلفــت ردود المتابعين، منهم من ابــدى إعجابه ومنهم 

من انتقد الرفاهية التي تعيشها ووصفوها باإلسراف!
يذكر بأن مسلســل “ غصون في الوحــل “ كان آخر اعمال الفنانة 

أميرة محمد من اخراج محمد دحام الشمري وتستعد حاليا العمال جديدة.

نشرت اميرة أبو عوف زوجة الراحل صورة مؤخرا تجمعها معه 
على حسابها الشــخصي على ال facebook اول تعليق لها 
منــذ رحيله بعد ان توفي فجر االثنيــن الماضي بعد صراع 
مع المــرض، حيث تدهــورت حالته الصحية بشــكل كبير 

خالل الفترة األخيرة. 
ويظهــر في الصورة عــزت أبو عوف وهو يقبــل رأس زوجته 

وعلقــت اميــرة عليهــا قائله: “حــب العمــر كله، الــزوج واألب 
والصديق، عشرة 25 سنة “.

اكــدت الفنانــة زينب غازي اثنــاء لقاء لها مؤخــرا مع اإلعالمي 
صالح الراشــد فــي الكويت انها لم تقم بــأي عملية تجميل 
قــط وان جمالهــا طبيعي كمــا اضافت على ذلــك رغبتها 
في الزواج من رجل هندي لحبها الشــديد للثقافة الهندية 

العريقة.
 وبينــت زينــب بأنها تطمــح للوصــول إلى ســاحة بوليوود 

ولكنها تحتاج الى تعلم اللغة بشكل سليم، وانها تود المشاركة 
بعيدا عن الرقص فهي لن تجيد الرقص كنجمات الهند.

الزواج من هنديأول تعليقفيال أميرة محمد

طارق البحار

أكبــر  أحــد  مدهــش،  عالــم  يســتضيف 
فــي  والتعليميــة  الترفيــه  الوجهــات 
تحييــه  مجانيــًا  غنائيــًا  حفــالً  المنطقــة 
التــرك،  حــال  الشــابة  العربيــة  النجمــة 
وذلــك بالتزامــن مــع احتفاالتــه بدورتــه 
العشــرين. وسيقام الحفل يوم الخميس 
11 يوليــو مــن الســاعة 7 مســاًء، حيــث 
متميــزة  باقــة  لجمهورهــا  حــال  ســتقدم 
والمخصصــة  المفضلــة  أغانيهــا  مــن 
لألطفــال إضافــة إلى مجموعــة من آخر 

إصداراتها. وسيقام الحفل الغنائي على 
مســرح عالــم مدهــش فــي قاعــة رقــم 5 

في مركز دبي التجاري العالمي.
ويذكر أن الفنانة البحرينية الشابة كانت 
قــد دخلــت عالــم الغناء منذ عــام 2011، 
المواهــب  برنامــج  فــي  شــاركت  حيــن 
العربيــة “أرابــز غوت تالنــت”. وأصبحت 
حــال منــذ ذلــك الحيــن أيقونــة بالنســبة 
إلــى جيــل اليافعيــن، بفضل شــخصيتها 

المميزة وإيقاعات أغانيها المحبوبة.

عالم مدهش يستضيف حال الترك



البحرين فــي  الــصــيــف  فــصــل  نــجــم  الـــلـــوز... 

غابت الفنانة التركية توبا بيوكستون، المعروفة في الوطن العربي بشخصية  «
“لميس” في مسلسل “بائعة الورد”، عن التلفزيون والسينما فترة طويلة جًدا، 

حتى أن جمهورها بدأ يطالبها بالعودة للتمثيل، معبرا عن اشتياقه ألدوارها. 
ومن الواضح أن عودة الفنانة التركية ستكون قريبة وليست عادية، حيث 

كشفت بعض المصادر أن بيوكستون تلقت عدًدا من العروض السينمائية، 
السيما من المخرج فرزان أوزبتيك وتشاجان إيرماك و3 مخرجين آخرين.

يعتبــر اللــوز نجــم فصــل الصيف فــي البحرين، وهي ثمرة قديمــة جدا تتواجد في الفرجــان والحدائق 
العامــة، وهــي مــن أكثر الفواكه الحمضية انتشــارا نظــرا لطعمها اللذيذ، واول مــن زرعها هم الفراعنة 
والهنود الحمر، وتنبت هذه الشــجرة في الدول التي تتميز بارتفاع درجة الحرارة فيها كما الحال في 
المملكة، وتتصف شجرة اللوز بأوراقها العريضة الكبيرة، وطعمها المميز ما يجعله مرغوبًا من الصغار 

والكبار فنجد اقباال كبيرا على شرائه في فصل الصيف ويعتبر اللوز من الفواكه الموسمية. 

الوثيــق  بارتباطهــا  شــجرتها  تتميــز  حيــن  فــي 
األوراق  تصفــر  الشــتاء  بدايــة  ففــي  بالفصــول، 
وتتســاقط، وقد تتعرى الشــجرة نهائيا من األوراق 
إذا اشتد البرد، وفي الربيع تعاود الشجرة نشاطها، 
حيــث تبــدأ بظهــور أوراقها حتى تكتمــل في فصل 
الصيــف، ويعــد مــن الفواكــه الغنيــة بالفيتامينــات 
والفوســفور، ألنهــا عنصــر غنــي باألليــاف، وقليلــة 
الســعرات الحرارية. ويعرف اللوز بألوانه وأشــكاله 
وأحجامــه ومذاقــه، وجمــال شــجرته عندمــا تورق 

وعندما تبدأ بذور اللوز تظهر برائحتها النفاذة.
ومن فوائده شــجرة اللوز هو اســتخدام جذعه في 
بناء اســقف المنازل، حيث ان طول الجذع الواحد 
منــه 3 امتــار وهــو قــوي ويصلــح للبناء، امــا البذور 
الموجــودة داخل نــواة اللوز من افضل االنواع، كما 
ان شــجرة اللــوز لعــاج فعــال فــي كثير مــن األمور 
علــى  القــدرة  ولــه  األمــراض،  مــن  الكثيــر  وعــاج 

وهــذا  والحميــدة،  الخبيثــة  األورام  مــن  التخلــص 
ألنــه يحتوي علــى بعض التركيبــات الطبيعية التي 
تســاعد فــي التخلــص مــن هــذه األمراض بســهولة، 
ويعمــل تطهيــر كافــة الجســم، ويقضي علــى جميع 
الجســد،  فــي  المتواجــدة  والفطريــات  البكتيريــا 
كمــا أنــه يســاعد علــى تقويــة المناعــة مــن األضرار 

والبكتيريا.
فــي حيــن ينقســم اللــوز لدينــا الــى 3 أنــواع منــه 
“الكبيــر اإلماراتــي” و”الصغيــر البحرينــي” و”األحمر 
القطيفــي” فــي حين يتراوح ســعر كيلــو اللوز من 3 

الى 5 دينار بحريني.
ويمتلــك اللــوز الــذي يتوافــر فــي مــزارع البحريــن، 
جاذبيــة مــن نــوع خــاص، تدفــع بعشــاقه مــن دول 
الخليــج النتظــاره مع حلول موســم الصيف من كل 
عام، وهي كفاكهة تتنوع من حيث الحجم والطعم 

فتشمل األخضر واألحمر واألصفر.

األربعاء
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إماراتي يخطط لنقل جبل جليدي إلى بالده
أعــلــن رجـــل األعـــمـــال اإلمـــاراتـــي عبدهللا 
الشحي، عن خطته المستقبلية لنقل جبل 
جليدي من القطب الجنوبي إلى أستراليا 
لها  ستكون  علمية  ألبــحــاث  إفــريــقــيــا؛  أو 
المياه  توفير  مستقبل  على  انعكاساتها 

العذبة لدولة اإلمارات.
“ديلي  صحيفة  مــع  خــاصــة  مقابلة  وفــي 
ــيــة أشـــــار الــشــحــي أن  ــبــريــطــان مـــايـــل” ال
دوالر  مليون   80 بكلفة  يــقــدر  الــمــشــروع 
من  الجليدي  الجبل  نقل  عملية  ويشمل 

مكان إلى آخر.
كيب  إلــى  الجليدي  الجبل  نقل  وسيتم 
حيث  األسترالية،  بيرث  مدينة  أو  تــاون 
المياه  نقل  وكيفية  الجبل  اختبار  سيتم 

منه إلى الناس.
التصحر  لمواجهة  بــادرة  المشروع  ويعد 
في  المنطقة  يصيب  قــد  ــذي  ال والجفاف 

السنوات المقبلة.
الكتل  اختيار  سيتم  الصحيفة،  وبحسب 
قبل  من  لالستخدام  المحددة  الجليدية 
اإلمارات عبر األقمار االصطناعية والهدف 

منها هو تزويد اإلمارات بمصدر ثابت من 
مياه الشرب العذبة إلى جانب كونها معلما 

سياحيا.
تجريبي  اختبار  بمثابة  المهمة  وستكون 
كبيرة  أكــبــر وهـــو ســحــب كمية  لــمــشــروع 
من الجليد إلى اإلمارات لمحاربة الجفاف 
الذي من المتوقع أن يصيب المنطقة في 

السنين المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكتلة الجليدية 
خالل  حجمها  من   %  30 حوالي  ستفقد 
أشهر   10 إلـــى  تستمر  قــد  الــتــي  رحــلــتــهــا 
أنتاركتيكا،  من  بالقرب  هيرد،  جزيرة  من 
النهائي  والــمــشــروع  الفجيرة  ساحل  إلــى 

فسيكلف بين الـ100 مليون دوالر.

هــــزت قــضــيــة اغــتــصــاب يــافــعــة ســوريــة 
أعلنت  بعدما  والسيما  اللبناني،  المجتمع 
قوى األمن عن تفاصيل الجريمة المروعة 
ــتــي تــقــشــعــر لــهــا األبــــــدان. فــقــد أعلنت  ال
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن 
تــوقــيــف 8 أشــخــاص فــي 3 قـــرى جنوب 
واللبنانية  السورية  الجنسيتين  من  لبنان 
مجموعة  اغتصاب  حــول  معلومات  بعد 
أشــخــاص قــاصــرة فــي الـــ 14 مــن عمرها 
وابتزازها  وتصويرها  الجنسية،  سورية 
وبالمتابعة،  فيديو.  ومقاطع  بصور  الحقا 
هويات  تحديد  مــن  األمـــن  قــوى  تمكنت 
إلى  االستماع  وتم  وتوقيفهم.   الفاعلين 
مندوبة  بــحــضــور  عليها  الــمــجــنــي  ــادة  ــ إف
األحــــــــداث، وأودعـــــــت فـــي أحــــد مــراكــز 
الرعاية بناء على إشارة القضاء المختص. 
عــبــر وســائــل  الــنــاشــطــيــن  دفــعــت  القضية 
التواصل االجتماعي إلى الدعوة لتشديد 
الفتاة  ومساعدة  المجرمين،  على  العقاب 
حياتها  واســتــعــادة  محنتها  تخطي  على 

الطبيعية.

جريمة اغتصاب 
مروعة تهز 

المجتمع اللبناني
40 ألف  أيقظ العلماء ديدانا قديمة مجمدة تحت الجليد في القطب الشمالي منذ أكثر من 

عام، ما يثير إمكان عودة األنواع الميتة أو المنقرضة إلى الحياة.
الصقيعية  التربة  في  مدفونة  بالخيطيات،  تعرف  كما  أو  األسطوانية  الــديــدان  على  وعثر 
السيبيرية، وهي المخلوقات األكثر تعقيدا التي يتم إحياؤها بعد تجميد عميق طويل األمد.

وأعيد إحياء الخيطيات التي يبلغ طولها نصف ملليمتر مع رأس ودماغ وجهاز عصبي، على 
يد عالمة األحياء الدقيقة تاتيانا فيشنيفتسكايا بجامعة تينيسي بالواليات المتحدة.

وقدرت تاتيانا أن يكون عمر الدودة الواحدة 41 ألف عام، وهي أقدم كائن حتى اآلن.
تعليق  يمكنها  إذ  القاسية،  البيئات  تحمل  على  قــادرة  الخيطيات  ديــدان  أن  المعروف  ومن 

حركتها وإنماء طبقة واقية تحميها من درجات الحرارة المنخفضة والظروف الصعبة.

أوضحت شبكة “فوكس نيوز” اإلخبارية أن هناك غرفة سرية داخل قبر توت عنخ آمون ربما 
تضم مومياء الملكة نفرتيتي.

مصريين  آثــار  علماء  من  مشتركا  فريقا  أن  إلــى،  اإللكتروني  موقعها  عبر  الشبكة  ونوهت 
وبريطانيين اآلثار يعتقدون أن جمثان نفرتيتي موجود داخل مقبرة توت عنخ آمون.

“الفرعون  لقبر  الــرادار  المشترك، أجروا مسحا باستخدام  الفريق  إلى أن باحثين من  أشارت 
الشاب”، لمدة 3 أيام، تحت إشراف وزارة اآلثار المصرية.

وكانت عمليات المسح السابقة لقبر توت غنخ آمون كشفت عن أن هناك غرفا سرية ومواد 
عضوية موجودة خلف جدران المقبرة ولكن لم يتأكد أحد من ماهيتها حتى اآلن.

البريطاني نيكوالس ريفز، إن نفرتيتي مدفونة في إحدى الغرف الخلفية  وقال عالم اآلثار 
وإن عمليات مسح الرادار األخيرة تعطي مصداقية كبيرة لهذا األمر.

إيقاظ كائنات حية مجمدة منذ 40 ألف عام

آمال كبيرة بالعثور على مومياء الملكة نفرتيتي

المصمم اإلسباني هانيبال الجونا في ختام تقديم 
إبداعاته في أسبوع مرسيدس بنز لألزياء في 

العاصمة اإلسبانية مدريد )أ ف ب(

“استثنائية”  األحيان  بعض  وفي  غريبة  طرقا  يختارون  الشبان  من  عدد  بات 
لطلب الزواج؛ وذلك لتخليد هذه اللحظة بالصوت والصورة.

وفي مسعى لتسجيل لحظة ال تنسى، ذكر موقع “تايمز ناو نيوز” أن شابا من 
الصحف  حديث  جعلها  ما  مسبوقة،  غير  زواج  طلب  فكرة  راودتـــه  بريطانيا 

العالمية ومواقع التواصل االجتماعي.
على  من  مورلي  بيكس  من  الــزواج  ريتشاردز  كريستيان  اقترح  الموقع  ووفق 
منطقة  فــي  صخريين  منحدرين  بين  مثبتة  صخرة  على  مــتــرا،   915 ارتــفــاع 
33 عاما، في  البالغ من العمر  نرويجية تدعى “كجيراكبولتن”. وذكر ريتشاردز، 
حوار مع صحيفة “ذا صن” البريطانية أن “معظم الشباب يتخوفون من جواب 

)ال(، لكنني في الحقيقة كنت متخوفا من شيء آخر”.
وتــابــع “كــنــت متخوفا مــن أن أســقــط الــخــاتــم، وبــهــذا لــن نــكــون قــادريــن على 
استرجاعه”، مضيفا “لحسن حظي تلقيت الجواب اإليجابي بشكل سريع، وعدنا 
إلى المنطقة اآلمنة”. من جهتها، قالت مورلي “كنت مع ريتشاردز في رحلة إلى 

النرويج ولم تكن لدي أدنى فكرة عما كان يخطط له”.
أكن  لم  عليها،  السياح  بتوافد  مشهورة  كجيراكبولتن  “منطقة  قائلة  وأردفــت 

أتوقع أنه سيختار هذا المكان لطلب الزواج مني”.

من مكان يحبس األنفاس.. شاب يقدم “أغرب” طلب زواج

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قالت السلطات األميركية إنها عثرت 
على ماليين الدوالرات مخبئة داخل 
حقائب، في قارب تركه أصحابه بعد 

عملية مطاردة.
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــالم أمــيــركــيــة، 
الــســواحــل الحظوا  خفر  إن  االثــنــيــن، 
باتجاه  بورتوريكو  من  يتحرك  مركبا 

جزر فيرجن، من دون أي أنوار.
تعقبت  أنــهــا  الــســلــطــات  ــت  ــحـ وأوضـ
فعاد  فجأة  مساره  غّير  الذي  القارب، 
ــى بـــورتـــوريـــكـــو، وعــنــدمــا اقــتــرب  ــ إل
عناصر الدوريات البحرية من القارب، 

فر أصحابه منه.
وحــمــايــة  ــارك  ــمـ ــجـ الـ إدارة  وقـــالـــت 
الحدود إنه تمت العثور على مبلغ 3.7 
داخل حقائب  دوالر موجودة  مليون 

في المركب.

وشوهد ركاب المركب وهم يقوم  «
بتفريغ أكياس، وعندما اقترب 

عناصر السلطات األميركية من 
مركبهم، فروا منه.

تـــســـبـــب جــــد فــــي مـــقـــتـــل حــفــيــدتــه 
“الخطأ”  بـ  أسقطها  أن  بعد  الصغيرة، 
بورتوريكو،  في  سياحية  سفينة  من 
“إندبندنت”  صحيفة  ذكــرت  ما  وفــق 

البريطانية.
وقال المصدر إن الرضيعة األميركية 
الـــتـــي لـــم يــتــعــد عــمــرهــا 18 شــهــرا، 
سقطت، يوم األحد، من الطابق الـ11 
التي كانت راسية في سان  للسفينة، 

خوان. 
وتـــابـــع “الـــمـــكـــان الــــذي ســقــطــت منه 
الفتاة يرتفع بنحو 45 مترا عن سطح 

األرض.. والسقوط كان بالخطأ”.

ووفقا لتقارير إعالمية محلية،  «
فإن الفتاة، التي يعتقد أنها 

من والية إنديانا، كانت في ذراع 
جدها، الذي كان يحملها بالقرب 

من نافذة مفتوحة، مضيفة 
أنها سقطت بالخطأ من بين 
يديه. وكانت الفتاة في عطلة 

مع والديها، وشقيقها األصغر، 
وأجدادها.

كنز دوالرات في 
قارب تركه أصحابه

جد يقتل حفيدته 
الرضيعة بخطأ مخيف انضمــت المحاميــة أمــل كلوني إلى فريق الدفاع عن الصحافية الفلبينية ماريا ريســا التي 

تتعرض “لالضطهاد” بسبب تغطيتها أداء حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي، وفق الدفاع.

وأعلن مكتب المحامية اللبنانية البريطانية 
المتخصصة بحقوق اإلنسان أن “ماريا ريسا 
صحافية شجاعة تتعرض لالضطهاد بسبب 

عملها”.
في   2018 العام  شخصية  ريسا  واختيرت 
التهم  مــن  الــعــديــد  وتــواجــه  “تـــايـــم”،  مجلة 

المرتبطة بموقعها اإللكتروني “رابلر”.
الممثل  من  المتزوجة  المحامية  وأضــافــت 
ــل الــســبــل  ــى كـ ــ ــونــي “ســنــلــجــأ إل جـــــورج كــل

حرية  وعــن  حقوقها  عن  للدفاع  القانونية 
الصحافة ودولة القانون في الفلبين”.

إلـــى فــريــق مــن المحامين  وتــنــضــم كــلــونــي 
القضية  هذا  حول  يعملون  الذين  الدوليين 

بالتعاون مع زمالء لهم في مانيال. 
ويتنقد موقع “رابلر” بشدة الحرب الدموية 
مكافحة  إطــار  في  دوتيرتي  يقودها  التي 
ــتــــي قـــتـــل خـــاللـــهـــا آالف  ــ ــدرات، وال ــخــ ــمــ ــ ال

األشخاص.

أمل كلوني تنتصر لصحافية فلبينية انتقدت دوتيرتي

الممثلة الهندية جابجي خيرا خالل حملة ترويجية لفيلمها البنجابي 
“ارداس كاران” في أمريتسار )أ ف ب( عملت كلوني سابقا في فريق الدفاع عن صحافيين من وكالة رويترز أطلق سراحهما مؤخرا 

في بورما.
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ــار  كـــشـــفـــت صــــــــور األقـــــمـــ
الــصــنــاعــيــة صــدعــا جــديــدا 
األرض  فـــي ســطــح  هـــائـــال 
بــالــقــرب مــن مــركــز الــزلــزال 
الـــــــــــــذي ضــــــــــرب جــــنــــوب 
الجمعة  يــــوم  كــالــيــفــورنــيــا 
 7.1 قــوتــه  وبلغت  الــفــائــت، 
درجة على مقياس ريختر.

 ”Planet Labs Inc“ وقالت
الــزالزل  من  اثنين  ثاني  إن 

القوية التي ضربت المنطقة خالل أقل من 48 ساعة األسبوع الماضي، تسبب في صدع 
كبير بالقرب من ريدجكريست بوالية كاليفورنيا، وفقا لصور األقمار الصناعية الملتقطة 
الطريق  4 و6 يوليو. وُنشرت صور الصدع على اإلنترنت، بعد إغالق  للتضاريس يومي 
تغيير  إلــى  أدى  كبير  صــدع  ظهر  حيث  بيرناردينو،  ســان  مقاطعة  في  القريب  السريع 

تضاريس جنوب كاليفورنيا إلى حد ما.

زلزال كاليفورنيا أحدث صدعا عمالقا مرئيا من الفضاء

الكتلة الجليدية ستفقد حوالي 30 % من حجمها خالل رحلتها 
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