
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  أعــرب 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة عــن اعتزازه 
بعالقــات الصداقــة الوثيقــة التــي تجمــع 
بيــن مملكــة البحرين ومملكــة تايلند، وما 
تتسم به من نموذج للشراكة القائمة على 
التفاهــم والتنســيق واالحتــرام المتبــادل، 
بيــن  الســائدة  والتقــارب  المــودة  وروح 

حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.
وأكــد ســموه لــدة اســتقباله بقصــر الرفاع 
لــدى  صبــاح أمــس ســفير مملكــة تايلنــد 
مملكــة البحريــن تانين نا ســونخال، دعمه 
لــكل المســاعي والجهــود الهادفــة لتعزيــز 
أواصــر التعــاون بيــن البلديــن والنهــوض 
بمستويات التبادل التجاري واالستثماري 
بينهما، عبر فتح مجاالت جديدة للتعاون 
وتشجيع القطاع الخاص ورجال األعمال 
في البلدين على الدخول في مشــروعات 
البلديــن  علــى  بالنفــع  تعــود  مشــتركة 

الصديقين.

فصل مدير حكومي النتحاله صفة أكاديمي

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
20 صفحة - 200 فلس

المنامة - ديوان الخدمة المدنية

أفــاد ديــوان الخدمــة المدنيــة بأنه وفي 
ضوء التدقيق الشامل الذي يجريه على 
شــهادات جميع حاملــي المناصب العليا 
فــي الحكومــة، وما تم اتخــاذه من قرار 
بإحالــة مدير بإحدى الجهات الحكومية 
للجنــة تأديبيــة؛ المتناعه عن تســليم ما 
يثبــت صحة مؤهالته، فإنه تم تشــكيل 
لجنــة تأديبيــة بنــاًء علــى قــرار اإلحالــة 
حيث تفحصــت اللجنة كامل الموضوع 

وتم التحقيق مع المدير المحال للجنة.
أنــه  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  وأضــاف 
اتضــح أنــه المديــر نســب لقــب دكتــور 
لنفســه مــع عــدم حصولــه علــى شــهادة 

الدكتــوراه فعلًيــا، وعليــه أوصت اللجنة 
صفــة  النتحالــه  بفصلــه؛  التأديبيــة 
وألقــاب  مؤهــالت  يحمــل  أكاديمــي 

أكاديمية على خالف الحقيقة.

وأوضــح رئيس ديــوان الخدمة المدنية 
توصيــة  علــى  بنــاًء  أنــه  الزايــد  أحمــد 
اللجنــة التأديبيــة تم اتخاذ قــرار بفصل 
المدير واتخاذ اإلجراءات الالزمة بذلك 

بالتعاون مع جهة عمل المدير.
فــي  مــاٍض  الخدمــة  ديــوان  أن  وأكــد 
التدقيــق علــى مــا تبقــى مــن مؤهــالت 
مــن  والتحقــق  دراســتها  خــالل  مــن 
صحتها، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بمنتهى 
جميــع  علــى  والشــفافية  المســؤولية 

شاغلي الوظائف العليا دون استثناء.

مجلــس  رئيــس  نائــب  حضــر 
بــن  علــي  الشــيخ  ســمو  الــوزراء 
تخريــج  آل خليفــة حفــل  خليفــة 
كريمتــه ســمو الشــيخة منــوة بنت 
علــي آل خليفــة مــن جامعــة لنــدن 
البريطانيــة بتفــوق عــال وبنتائــج 

ســموه  وأشــاد  ومميــزة.  مشــرفة 
بما بذلته ســمو الشيخة منوة بنت 
علــي آل خليفــة مــن جهــود طيبــة 
ومثابرة استحقت على إثرها هذه 
الدرجــة العلمية الرفيعة من أعرق 

الجامعات ببريطانيا.

سمو  الشيخ علي بن خليفة يحضر حفل 
تخريج كريمته سمو الشيخة منوة

البحرين وتايلند نموذج للشراكة
ســمو رئيــس الــوزراء: النهــوض بمســتويات التبــادل التجاري
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رّحــب وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد 
بــن أحمــد آل خليفة بخطوة الحكومة 
حــزب  مــن  أفــراد  إدراج  األميركيــة 
قوائــم  علــى  اللبنانــي  اإلرهابــي  هللا 

اإلرهاب.
وقــال وزيــر الخارجيــة، فــي تغريــدة 
التواصــل  موقــع  فــي  حســابه  علــى 
االجتماعــي )تويتــر(: “نرحــب بخطوة 
أفــراد  بــإدراج  األميركيــة  الحكومــة 
مــن حــزب هللا اإلرهابــي اللبناني على 
قوائــم اإلرهــاب، ومنهــم أعضــاء فــي 

مجلس النواب اللبناني”.
وأضــاف وزيــر الخارجيــة: “آن األوان 
لتســمية األمور بمســمياتها؛ فالعصابة 
تنتخب زعماؤها كجناحها السياســي، 
وبقيــة أفرادها تحمل الســالح وتحفر 

األنفاق وتهدد سالمة الدولة”.

وكانــت وزارة الخزانــة األميركيــة قــد 
أعلنت أمس األول عن فرض عقوبات 
على 3 من قادة “حزب هللا” اإلرهابي، 
واتهمتهم باستخدام مواقعهم لتعزيز 
أهداف الميليشيا المدعومة من إيران 
و “تعزيــز أنشــطة إيــران الخبيثة” في 

المنطقة والعالم.

البحرين ترحب بإدراج أميركا 3 من 
قادة حزب اهلل بقوائم اإلرهاب

الكبــرى  المحكمــة  هيئــة  أعضــاء  أجمــع 
الجنائية األولى على إيقاع عقوبة اإلعدام 
شــهادة  يحمــل   – عامــا   41( عربــي  بحــق 
بأنــه تعّمــد قتــل  هندســة طبيــة( اعتــرف 
آسيوي لمجرد أن شاهد األخير وهو بحال 
ســكر، فلحــق بــه مصممــا علــى قتلــه حتى 

وصل إلى مسكنه.

اإلعدام للعربي 
قاتل اآلسيوي

طهران تتحدى.. وتتجــاوز “حد النقاء” بتخصيب اليورانيوم

ترامب: مضاعفة عقوبات إيران بشكل كبير

عواصم ـ وكاالت

ترامــب،  األميركــي دونالــد  الرئيــس  اتهــم 
إيــران بتخصيــب اليورانيــوم ســرا ولفتــرة 
العقوبــات  أن  مــن  إياهــا  محــذرا  طويلــة، 
األميركيــة “ســتزيد قريبا”، وذلــك بالتزامن 
المتحــدة  لألمــم  تابعــة  منظمــة  عقــد  مــع 
طهــران  انتهــاك  بشــأن  طارئــا  اجتماعــا 

لالتفاق النووي.
وقــال ترامــب علــى تغريــدة علــى “تويتر”: 
“لطالمــا كانــت إيــران تخصــب اليورانيــوم 
ســرا، فــي انتهــاك كامــل لالتفــاق الــرديء 
الــذي تكلــف 150 مليار دوالر، والذي أبرمه 
وزير الخارجية السابق جون كيري وإدارة 

الرئيس األميركي السابق باراك أوباما”.
وتابــع: “تذكــروا أن أجــل هــذا االتفــاق كان 
ســينقضي خالل ســنوات قليلــة. العقوبات 

ستزيد قريبا وبشكل كبير”.
إعــالن  بعــد  ترامــب  وجــاءت تصريحــات 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، أمس، أن 
إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 

%، في تحد صارخ لالتفاقات الدولية.
مــن جانبهــا، قالت إيــران إنها “لــن تتراجع” 
اليورانيــوم  تخصيــب  زيــادة  قرارهــا  عــن 
بمــا يفــوق مــا نــص عليــه االتفــاق النــووي، 
بذريعــة أنهــا تريد الحصول علــى “حقوقها 
الكاملــة” بموجــب االتفــاق، الــذي انســحب 
ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  منــه 

وكالــة  ذكــرت  مــا  الماضــي، حســب  العــام 
“أسوشييتد برس”.

وقــال البيــان األميركي في اجتمــاع وكالة 
الطاقــة الذريــة األربعــاء إن ســلوك النظــام 
مشــددا  الدوليــة،  عزلتــه  يعمــق  اإليرانــي 
مــرة أخــرى علــى اســتعداد واشــنطن لعقد 

مباحثات مع طهران.

اجتماع لوكالة الطاقة الذرية لبحث البرنامج النووي اإليراني

تأهل 25 عداء لبطولة العالم للقوى“قصة لعبة”... سحريةاالنتهاء من صياغة “اتفاق السودان”“األهلي المتحد” يدعم “المكفوفين”قصر المشورة القانونية على البحرينيين
أصدر وزير العدل تعميًما  «

يحظر على مكاتب المحاماة 
التي تستعين بقانونيين من 

غير البحرينيين أن تسمح لهم 
بإبداء المشورة القانونية مباشرة 

لعمالء المكاتب من 1 سبتمبر 
.2019

قّدم البنك األهلي المتحد تبرًعا  «
بقيمة 3 آالف دينار إلى المعهد 

السعودي البحريني للمكفوفين 
دعًما ألنشطة المعهد الساعية 

لتقديم سبل الرعاية الكافية 
لألفراد المعاقين بصريًّا من خالل 

التعليم والتدريب.

قال الوسيط اإلفريقي إلى  «
السودان محمد الحسن لبات، 

أمس، إن اللجنة السامية 
للقانونيين، انتهت من صياغة 

االتفاقية بين المجلس العسكري 
االنتقالي وقوى الحرية والتغيير، 

داعيا األطراف الستالم الوثيقة.

قال الممثل توم هانكس، الذي  «
شارك بصوته في شخصية وودي 

في رابع أجزاء سلسلة “قصة 
لعبة” “إن نجاح السلسلة من 

إنتاج )بيكسار( يرجع إلى العنصر 
السحري الذي يتمثل في ألعاب 

تدب فيها الحياة”.

بدأ العد التنازلي النطالق النسخة السابعة  «
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى، 

التي ستحتضنها الدوحة في الفترة من 27 
سبتمبر لغاية 26 أكتوبر المقبلين بمشاركة 

3500 رياضي من 213 دولة. ولغاية اآلن 
استطاع 25 عداء وعداءة من تحقيق الرقم 

التأهيلي لبطولة العالم المقبلة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

0708121715

)٠٧(

)٠٧()12(

ميناء طنجة..
)09(يضع المغرب على خريطة التجارة

نسب لقب دكتور 
لنفسه مع عدم 

حصوله على 
شهادة الدكتوراه

“الخدمة”: ماضون 
في التدقيق على 

مؤهالت شاغلي 
الوظائف العليا

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  قضــت 
األولى ببراءة معلمة )29 عاما( متهمة 
بتســريب امتحان مــادة االجتماعيات 
عبــر  بنشــره  اإلعــدادي  األول  للصــف 
مجموعــة “واتس آب” تضــم عددا من 

أولياء أمور طلبة. 

براءة معلمة من 
تسريب امتحان

محرر الشؤون المحلية

 الشيخ خالد بن أحمد
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الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  بعــث 
األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة برقيــة تهنئة 
إلــى ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، بمناســبة تخرج ســمو الشــيخة منوة بنت 
علــي بــن خليفة آل خليفة بتفوق من جامعة لندن 

البريطانية. جاء في نصها:
سمو االبن العزيز الشيخ علي بن خليفة بن سلمان 

آل خليفة حفظه هللا
نائب رئيس مجلس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،
فلقــد كان مــن دواعــي وبالــغ ســرورنا واعتزازنــا 
تخــرج االبنــة العزيــزة ســمو الشــيخة منــوة بنــت 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة، بتفــوق مــن جامعــة 
لنــدن البريطانيــة، محققــة نتائج دراســية متميزة 
ومشــرفة. وإننــا إذ نهنــئ ســموكم بهــذه المناســبة 
العزيــزة علــى قلوبنــا لنعبر عن ســعادتنا بمــا أبدته 
االبنــة الغاليــة طــوال ســنوات دراســتها مــن جهــد 
ومثابــرة فــي تحصيل العلم النافع لهــا ولمجتمعها 
ورغبتهــا فــي اإلســهام بالعمــل فــي خدمــة الوطن 

الغالــي، ذلــك أن جهــود ســموكم المتواصلــة فــي 
التحصيــل  علــى  وحثهــم  األبنــاء  تربيــة  حســن 
العلمي في إطار من االلتزام بقيم مجتمعنا وديننا 
الحنيــف، هــي دوًما موضع تقديرنــا واعتزازنا. مع 
أطيــب تمنياتنــا لســموكم واالبنة العزيــزة وجميع 
أفــراد العائلــة الكريمــة بــدوام التوفيــق والســداد 
مجتمعنــا  خدمــة  مــن  جميًعــا  إليــه  نســعى  فيمــا 

ووطننا الحبيب.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء

سمو الشيخ علي بن خليفة سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يهنئ سمو الشيخ علي بن خليفة
البريطانيــة لنــدن  جامعــة  مــن  بتفــوق  منــوة  الشــيخة  ســمو  تخــرج  بمناســبة 

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من سمو الشيخ علي بن خليفة

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر جوابية من سمو الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، هذا نصها:

الوالــد  الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي 
العزيز األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 

حفظه هللا ورعاه

رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 ببالــغ االعتزاز وعظيم التقدير فقد تلقينا 

االبنــة  بتخــرج  المهنئــة  ســموكم  برقيــة 
العزيــزة ســمو الشــيخة منــوة مــن جامعة 
لنــدن البريطانيــة بنتائج مميزة ومشــرفة 

مــن  تمتلكــه  مــا  عكســت  عــال،  وبتفــوق 
عزيمــة وإصرار في تحصيل العلم لخدمة 
وطنها وقيادتها، وذلك كله بفضل الرعاية 
الكريمة التي نحظى بها من لدن ســموكم 
والدعم والتحفيز المتواصل الذي حظيت 
بها االبنة العزيزة ســمو الشــيخة منوة من 

سموكم أيدكم هللا.
 إن مــن نهــل مــن المدرســة الكبــرى التــي 

تمثلونهــا ســموكم فــي الوطنيــة والبــذل 
والعطاء من أجــل الوطن محصن بعزيمة 
فــي  وطنــه  اســم  لرفــع  الكلــل  تعــرف  ال 
علــى  والحــرص  والجامعــات  المحافــل 
الحفــاظ علــى مــا يتميــز بــه أبنــاء وبنــات 

البحرين من حب للعلم والمعرفة.
 وهللا نســأل أن يحفظ ســموكم ويديمكم 
ا لنــا وألبنائنــا ولشــعب  ذخــًرا وســنًدا وعــزًّ

بتمــام  يمتعكــم  وأن  قاطبــة،  البحريــن 
العمــر  وطــول  الصحــة  ودوام  العافيــة 

لمواصلة مسيرة الخير والبناء.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

ابنكم المخلص
علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

سعداء بما أبدته 
االبنة الغالية طوال 

سنوات دراستها 
من جهد ومثابرة 
في تحصيل العلم

المنامة - بنا

صاحــب  البــالد  عاهــل  بعــث 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 
إلــى  تهنئــة  برقيــة  خليفــة،  آل 
منغوليــا  جمهوريــة  رئيــس 
خالتامــا باتولغا، بمناســبة ذكرى 

اليوم الوطني لبالده.
أعــرب جاللتــه فيهــا عــن أطيب 
بموفــور  لــه  وتمنياتــه  تهانيــه 
الصحة والسعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

منغوليا 
باليوم الوطني

المنامة - بنا

استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر 
الرفــاع صبــاح أمــس ســفير مملكة تايلنــد لدى مملكــة البحرين تانين نا ســونخال، حيث 

استعرض سموه معه آفاق وسبل تطوير العالقات بين البلدين الصديقين.

وخالل اللقاء، أشــاد صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء بمــا وصلــت إليــه العالقات 
مســتويات  مــن  التايلنديــة  البحرينيــة 
متقدمة في شــتى المجاالت، معربا ســموه 
الحفــاوة  لمظاهــر  وتقديــره  شــكره  عــن 
ســموه  زيــارة  صاحبــت  التــي  والترحــاب 
األخيرة إلى مملكة تايلند الصديقة، والتي 
عكســت عمــق عالقات الصداقــة والتقارب 
بيــن البلديــن، فيمــا نقــل الســفير التايلندي 
إلــى ســموه تحيــات وتقديــر رئيــس وزراء 
اوتشــا  تشــان  برايــوت  تايلنــد  مملكــة 
وشــعبها  البحريــن  مملكــة  إلــى  وتمنياتــه 
بــدوام الرفعــة والتقــدم، معربــا عــن تقدير 
روابــط  تعزيــز  فــي  ســموه  لجهــود  بــالده 
الصداقــة والتعــاون القائمــة بيــن البلديــن، 
وإســهامات ودعــم ســموه لتعزيــز التعــاون 

الخليجي التايلندي.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 

دعمــه لكافــة المســاعي والجهــود الهادفــة 
البلديــن  بيــن  التعــاون  أواصــر  لتعزيــز 
التجــاري  التبــادل  بمســتويات  والنهــوض 
واالســتثماري بينهمــا، عبــر فتــح مجــاالت 
جديــدة للتعاون وتشــجيع القطاع الخاص 
ورجــال األعمال فــي البلدين على الدخول 
في مشــروعات مشــتركة تعود بالنفع على 

البلدين الصديقين.
بعالقــات  اعتــزازه  عــن  ســموه  وأعــرب 
الصداقــة الوثيقــة التــي تجمــع بيــن مملكة 
البحريــن ومملكــة تايلنــد، ومــا تتســم بــه 
مــن نمــوذج للشــراكة القائمة علــى التفاهم 
وروح  المتبــادل،  واالحتــرام  والتنســيق 
المــودة والتقــارب الســائدة بيــن حكومتــي 

وشعبي البلدين الصديقين.
مــن جهته، أعرب ســفير مملكــة تايلند لدى 
مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب 

علــى مــا يوليه ســموه مــن اهتمــام بتطوير 
التايلنــدي،  البحرينــي  التعــاون  عالقــات 
مشــيدا بزيــارة ســموه األخيــرة إلــى تايلند 

ومــا حققتــه مــن نتائــج طيبة علــى صعيد 
تنمية التقــارب والتواصل بين البلدين في 

كل ما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما اشاد بإسهامات صاحب السمو الملكي 
رئيــس الوزراء، ودور ســموه المحوري في 
ترســيخ أواصر الصداقة بين مملكة تايلند 

ومملكة البحرين، مؤكدا تطلع بالده الدائم 
مملكــة  مــع  المشــتركة  عالقاتهــا  لتطويــر 

البحرين في مختلف القطاعات.

سمو رئيس الوزراء مستقبال سفير مملكة تايلند لدى المملكة

متقدمــة مســتويات  مــن  الثنائيــة  العالقــات  إليــه  وصلــت  بمــا  يشــيد  ســموه 

سمو رئيس الوزراء: النهوض بالتبادل التجاري مع تايلند

الكلل تــعــرف  ال  بعزيمة  محصن  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  لسمو  الــكــبــرى  الــمــدرســة  مــن  نهل  مــن 
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حضــر نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ علي بن 
خليفــة آل خليفــة حفــل تخريــج كريمتــه ســمو الشــيخة 
منــوة بنــت علــي آل خليفــة من جامعــة لنــدن البريطانية 

بتفوق عال وبنتائج مشرفة ومميزة.
التهانــي  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  ســمو  وتلقــى 
والتبريكات بهذه المناســبة، حيث أشــاد ســموه بما بذلته 
ســمو الشــيخة منوة بنت علي آل خليفة من جهود طيبة 
العلميــة  الدرجــة  هــذه  إثرهــا  علــى  اســتحقت  ومثابــرة 

الرفيعة من أعرق الجامعات ببريطانيا.

سمو الشيخ علي بن خليفة يحضر حفل تخريج 
كريمته سمو الشيخة منوة من جامعة لندن

سمــو الشيخـة منــــوة 
تخــــرجـــت بتفـــــوق 

عــال ونتـــائـــــج 
مشــــرفــــــة ومميــــزة

سمو نائب رئيس مجلس 
الوزراء يشيد بما بذلته 

سمو الشيخة منوة من 
جهود استحقت على 
إثرها الدرجة العلمية 

الرفيعة 
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المنامة - أمانة العاصمة المنامة - وزارة الداخلية

اســتكملت أمانة العاصمة إجراءات االستعداد 
الفتتــاح الحدائــق العامــة والبــرك فــي عيــون 
المنامــة )عيــن عــذاري وعيــن أم الشــعوم( أمام 
الــزوار والمرتادين في شــهر يوليــو الجاري مع 

بدء موسم السباحة للعام الجاري.
وتابعــت مراحــل الصيانة والتطويــر مدير عام 
أمانة العاصمة شــوقية حميدان ورئيس قســم 
وعــدد  شــويطر  أحمــد  والحدائــق  المتنزهــات 
مــن المهندســين المتخصصيــن واختصاصيــي 

الصيانة خالل جوالت متكررة للمسبحين.
علــى تطويــر مواقــع  األمانــة حرصهــا  وتبيــن 
كونهــا  عليهــا؛  والمحافظــة  الطبيعيــة  العيــون 
موروثا حضاريا يتوجب نقله لألجيال الحالية 
والمســتقبلية، وهــي تعمــل ضمــن هــذا اإلطــار 
فــي  الشــعوم  علــى تطويــر عيــن عــذاري وأم 

المرحلة الحالية.
للبــرك  المســتمرة  الصيانــة  عمليــة  وخضعــت 
وصيانــة  الســباحة،  حــوض  وتنظيــف  طــالء 
النظــام المائي والمضخات، فضــال على صيانة 

منهــا،  التالــف  واســتبدال  الصحيــة،  المرافــق 
وتأهيــل دورات الميــاه، وعلــى طــالء بوابــات 
الدخول وصيانة المزروعات، وصيانة مرشات 
الميــاه والصنابير، وطالء الكراســي والجدران 
والمســابح، لمــا يتالءم مع األعــداد الكبيرة من 
الجمهور الذي يتوافد طوال الموســم ويساهم 
فــي تنظيــم الدخــول والخــروج وتحديد الحد 
العيــن،  تســتوعبه  الــذي  العــدد  مــن  األقصــى 
مقربــة  علــى  والكراســي  الطــاوالت  وإضافــة 
االســتمتاع  مــن  الــزوار  ليتمكــن  المســبح  مــن 

وتزويــد  األطفــال،  ومراقبــة  العــام  بالمنظــر 
الســالمة  وأدوات  الحريــق  بطفايــات  الموقــع 
واإلسعافات األولية، إضافة إلى صيانة منطقة 
األلعــاب بعيــن عــذاري لألطفــال التــي صممــت 
األمــن  ومعاييــر  المواصفــات  أحــدث  وفــق 
للترفيــه والراحــة  والســالمة؛ لتوفيــر وســائل 

واالستجمام لجميع الفئات العمرية للزوار.
كمــا حرصــت أمانة العاصمة حاليــا على توفير 
مســعفين علــى مــدار ســاعات تشــغيل البــرك؛ 

حفاظا على أمن وسالمة المرتادين.

ضمــن توجيهــات محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفــة آل خليفة، قامت اللجنة الخدمية بالمحافظة برئاســة 
القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية، رئيس قسم التنمية االستثمارية محمد الرميحي بجولة ميدانية في منطقة 
الرفــاع الشــرقي بحضــور مديــر المشــاريع بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني كميــل زكريا، وممثــل الدائرة 

الخامسة بالمجلس البلدي عبداللطيف سليمان وعدد من ممثلي الجهات التنسيقية والمتعاونة.

اللجنــة  تفقــدت  الجولــة،  بدايــة  وفــي 
الرفــاع  لمنطقــة  العامــة  االحتياجــات 
الشرقي ورصدت االحتياجات الخدمية 
ومتابعــة تنفيذهــا مــع الجهــات المعنيــة 
األهالــي  وتطلعــات  رؤى  تحقــق  التــي 
مــن خــالل ســرعة التجــاوب مــن جانــب 
البنيــة  ارتقــاء  اللجنــة، والحــرص علــى 
التحتيــة والتنمويــة فــي منطقــة الرفاع 

الشرقي.
كما قامت اللجنة، خالل الجولة الميدانية 
األهالــي  متطلبــات  علــى  باالطــالع 
الخطــط  واالتفــاق علــى ضــرورة وضــع 
المستقبلية بالتعاون مع المعنيين بوزارة 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 

العمرانــي في هذا الشــأن وتقديم أفضل 
احتياجــات  علــى  والوقــوف  الخدمــات 
التطويريــة  الخطــة  ضمــن  المنطقــة 

الشــاملة التي تبنتها المحافظة الجنوبية 
للمشاريع الخدمية المتعددة في مختلف 

القطاعات.

تزويــد الموقــع بطفايــات الحريــق واإلســعافات األولية “الخدميــة” ترصد االحتياجــات تنفيذا لتوجيهات ســمو محافــظ الجنوبية

افتتاح برك متنزه عين عذاري و“أم الشعوم” وضع الخطط المستقبلية لتطوير الرفاع الشرقي

اختتمت فعاليات برنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي للعام 2019 بنجاح كبير، والذي أقيم بتوجيهات محافظ الجنوبية 
ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة بالتنســيق مع اإلدارة العامة للمرور واإلدارة العامة لمكافحة الفســاد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني في الفترة من 20 يونيو وحتى 9 يوليو الجاري بمشاركة 60 مشاركا ومشاركة للفئة العمرية من 14 

إلى 25 عاما، بمختلف مناطق المحافظة.

وساهم البرنامج في تطوير قدرات الشباب 
البحرينــي ورفــع مســتوى الوعــي والثقافة 
األمنية لديهم وذلك من خالل ورش العمل 
والــدورات التدريبيــة والزيــارات الميدانية 
التــي ســلطت الضــوء علــى أهــم متطلبــات 
الســالمة المروريــة والحــد من الســلوكيات 

الخاطئة أثناء القيادة، كما ســاهم البرنامج 
فــي تعريف الطلبة المشــاركين على الطرق 
الحديثــة ألمــن المعلومــات كالتوعيــة ضــد 
التواصــل  لوســائل  الخاطــئ  االســتخدام 
االســتخدام  تعزيــز  وســبل  االجتماعــي، 

األمثل لتلك الوسائل.

وثمنــت المحافظــة الجنوبية دور الشــراكة 
اإلدارات  جهــود  خــالل  مــن  المجتمعيــة 
األمنيــة المشــاركة فــي البرنامــج والتعاون 
األهلــي  القطــاع  مــع  المثمــر  المجتمعــي 
أهــم  علــى  التعــرف  ومــدى  والشــبابي، 
التحديــات التــي تواجه الناشــئة والشــباب 

بمــا يســهم في تأهيلهم للمســؤولية األمنية 
والمجتمعية.

مــن جهتهم، عبر المشــاركون فــي البرنامج 
البرنامــج  فــي  للمشــاركة  امتنانهــم  عــن 
تحقيــق  فــي  نوعــه  مــن  األول  يعــد  الــذي 
النفــع والفائــدة مــن خــالل تأهيلهــم أمنيــا 
التحديــات  لمواجهــة مختلــف  واجتماعيــا 
المســتقبلية، مثمنين جهود ســمو المحافظ 
والمحافظة وجميع اإلدارات المساهمة في 
وزارة الداخليــة علــى هــذه التجربة البّناءة 
الوعــي  مســتويات  جميــع  حققــت  التــي 

والفائدة.

المنامة - وزارة الداخلية

برنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي يختتم فعالياته

يشرفنا
أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه اهلل

رئيس الوزراء الموقر

والى

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة حفظه اهلل

نائب رئيس مجلس الوزراء

بمناسبة تخرج 

سمو الشيخة منوة بنت علي آل خليفة

من جامعة لندن البريطانية

 

 

للجد  تستكين،  ال  وإرادة  يلين،  ال  عزما  يعكس  ومتميزة،  مشرفة  تحصيل  وبنتائج  البريطانية،  الجامعات  أعرق  من  المعرفة  لمشعل  سموها  حمل  إن 

واالجتهاد في سبيل اإلسهام بتقدم الوطن، مستلهمة سموها هذه الرؤية السديدة من قدوة البالد الكبرى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والذي 

يدأب على التوجيه السامي بالتسلح بالعلم، باعتباره عماد المستقبل الواعد لوطننا، الذي قاد سموه نهضته، ويؤازره بذلك رعاية والدها سمو الشيخ علي 

بن خليفة آل خليفة، من أجل استكمال خطوات النجاح والتفوق والتميز، ومتمنين لسموها دوام التوفيق والنجاح في خدمة البحرين .
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المنامة - بنا المنامة - وزارة الصحة

أعمــال  فــي  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  شــارك 
الجلســة النقاشــية التــي نظمتهــا بعثــة مملكــة 
علــى  الضــوء  لتســليط  جنيــف  فــي  البحريــن 
مــا تــم تحقيقــه علــى المســتوى الوطنــي فــي 
مجــال تقــدم المــرأة البحرينيــة وارتبــاط ذلــك 
بأجنــدة وأهــداف التنميــة المســتدامة 2030، 
الــدورة  هامــش  علــى  تنظيمهــا  تــم  والتــي 
الحاديــة واألربعيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان 
التابــع لألمــم المتحدة في مقر األمــم المتحدة 
فــي العاصمــة السويســرية جنيــف، وقــد حضر 
وأعضــاء  رؤســاء  مــن  غفيــر  جمــع  الجلســة 
البعثــات الدبلوماســية والوفــود المشــاركة في 
الــدورة وممثليــن عن المجتمــع المدني الدولي 
وبعــض األكاديمييــن والطلبــة المهتميــن ومــن 

ذوي االختصاص.
وزارة  وكيــل  ألقــت  الجلســة،  مســتهل  وفــي 
للمــرأة   األعلــى  المجلــس  وعضــو  الخارجيــة 
الشــيخة رنــا بنت عيســى بن دعيــج آل خليفة 
كلمــة تناولــت مــن خاللهــا التجربــة البحرينيــة 

فــي  المــرأة ومســاهماتها  نهــوض  فــي مجــال 
تنمية واستقرار المجتمع. 

التــي  اإلنجــازات  مــن  عــددا  واســتعرضت 
تحققت للمرأة العاملة في السلك الدبلوماسي 
وضمن كــوادر وزارة الخارجية، كتعيين وكيل 
للمعهــد  الخارجيــة، ومديــرة تنفيذيــة  لــوزارة 
الدبلوماســي، و5 مديرات يتولين مهام نوعية 
تتمثل فــي متابعة وإدارة العالقات والشــؤون 
الدبلوماســية حــول العالــم، إضافة إلــى تعيين 
ســفيرات بحرينيــات فــي عــدد مــن العواصــم 
المتحــدة،  المملكــة  بلجيــكا،  كفرنســا،  المهمــة 

الصيــن والواليــات المتحــدة األمريكيــة، الفتة 
إلى أن المرأة البحرينية تشكل اليوم ما نسبته 
33 ٪ مــن موظفــي الــوزارة، فيمــا تبلــغ نســبة 

الدبلوماسيات 31 ٪.
مــن جانبها قدمت مدير عام قطاع السياســات 
والتطويــر في المجلس األعلى للمرأة الشــيخة 
دينا بنت راشــد آل خليفة عرضا واســتعرضت 
مــن خالله الحضور البارز للمرأة البحرينية في 
جميــع المجــاالت التنمويــة وفــي الشــأن العام، 
وجهــود المجلس األعلى للمرأة في تعزيز ذلك 

الحضور.

أكــدت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح حــرص 
رئيــس  بتوجيهــات  االلتــزام  علــى  الــوزارة 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
مختلــف  تطويــر  فــي  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
الخدمات الصحية والعالجية، وتعزيز الشراكة 
والتنســيق مــع مختلــف الجهــات ذات العالقة؛ 
مــن أجــل تطويــر الخدمــات المقدمــة للمرضى 

في المراكز والمستشفيات الحكومية.
بمحافــظ  الصالــح  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
آل  عبدالرحمــن  بــن  هشــام  الشــيخ  العاصمــة 
خليفة ومدير الخدمات الهندســية بالمحافظة 
مــن  الكوهجــي  وأحمــد  الرويعــي،  جميــل 
بــوزارة األشــغال؛ بهــدف بحــث  إدارة الطــرق 
االســتعدادات لتنفيــذ مشــروع المنامة عاصمة 
صحيــة، ومناقشــة مرئيات وتوصيــات اللجنة 
التــي شــكلتها المحافظــة بالتعاون مــع وزارات 
األشــغال والصحــة والداخليــة، والتــي قامــت 
بزيــارة جميــع المراكــز والمستشــفيات الواقعة 
في المحافظة؛ لدراســة الســبل الممكنة لزيادة 

عدد مواقف السيارات للمرضى والمراجعين.
العاصمــة  الصحــة ومحافــظ  وزيــرة  وبحثــت 
الجهود المبذولة والمشــتركة؛ من أجل التوسع 
فــي مشــروع المــدن الصحيــة لتشــمل جميــع 
مناطــق العاصمــة، وذلك بعد حصــد أم الحصم 
للقــب المدينــة الصحيــة مــن منظمــة الصحــة 

العالمية في العام 2018.
عــدد  لزيــادة  المقترحــة  الحلــول  بحثــا  كمــا 
مواقف الســيارات في المراكز الصحية التابعة 
للمحافظــة، ســواء مــن خــالل اســتمالك بعــض 
األراضي وتحديد الميزانية المطلوبة ومراعاة 

اشــتراطات الســالمة والمــرور والتنســيق مــع 
كمــا  الشــأن.  هــذا  فــي  العالقــة  ذات  الجهــات 
ناقش الجانبان المواقف في مجمع الســلمانية 
الطبــي والحلــول المقترحــة لزيــادة المواقــف 

للمرضى.
وأعربــت الصالــح في ختــام اللقاء عــن ارتياح 
واطمئنانهــا لقيــادة المحافــظ لمشــروع المــدن 
مــن  والكثيــر  المشــروع  أن  الصحيــة، مؤكــدة 
نفذتهــا  التــي  والمبتكــرة  الجديــدة  األفــكار 
البحرين في المجال الصحي هي محل اهتمام 

ومتابعة جميع دول التعاون.

السيدات يشلكن 33 % من موظفي “الخارجية” والدبلوماسيات 31 % والمستشفيات المراكز  في  السيارات  مواقف  لزيادة  الحلول  دراسة 

شرح منجزات البحرينية في “نقاشات جنيف” بحث االستعدادات لـ “المنامة عاصمة صحية”

منصة تفاعلية لتدريب 400 متطوع
والمواطـــن المجتمـــع  لخدمـــة  المؤسســـي  بـــاألداء  االرتقـــاء  حميـــدان: 

في إطار التعاون بين وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ومعهد 
اإلدارة العامــة “بيبــا”، تــم أمس، وبحضــور وزير العمــل والتنمية 
االجتماعيــة جميــل حميــدان، التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم بين 
الوزارة والمعهد؛ لتنفيذ مبادرة المنصة اإللكترونية لتدريب 400 
متطــوع مــن المنظمــات األهلية عن ُبعــد لمنح شــهادة احترافية 

في إدارة أموال المنظمات األهلية، وذلك على مدى 12 شهرا.
وتــم التوقيــع خــالل اجتمــاع مشــترك بيــن الجانبين فــي مكتب 
الوزيــر، وقــام وكيــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة صبــاح 
الدوســري، بالتوقيــع على المذكــرة عن جانب الــوزارة، في حين 
قــام مديــر عام معهد اإلدارة العامة رائد بن شــمس بالتوقيع عن 

جانب المعهد. 
ويأتــي توقيــع المذكــرة بنــاء علــى تعــاون وثيــق بيــن عــدد مــن 
تنفيــذ  بــدء  عــن  اإلعــالن  عــن  أثمــر  مــا  الرئيســيين  الداعميــن 
المبادرة، وفي مقدمتهم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال 
وتمويــل اإلرهــاب بمصــرف البحرين المركــزي، واللجنة الوطنية 
لتنفيــذ قرارات مجلس األمن بوزارة الخارجية، اللتان تمارســان 
دورهمــا المميــز فــي متابعــة تنفيذ بنــود االتفاقــات الدولية ذات 
العالقــة بمكافحــة غســيل األمــوال، كمــا حضــر مراســم التوقيــع 

عــدد من الداعمين الرئيســيين، وهم عبدالغفار الكوهجي رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة مبرة عبدالرحيم الكوهجي، حيث قامت 
المؤسســة بالتعاقــد مــع أحــد بيــوت الخبــرة المختصــة فــي هذا 
المجــال، ورئيــس جامعــة العلــوم التطبيقية غســان عــواد، حيث 
قامــت الجامعــة بتقديــم الدعــم الفني للمبــادرة واإلشــراف على 
المواد التدريبية وأســاليب التقييم، ورئيس جمعية المحاســبين 
والمراجعيــن عباس رضي، ورئيس جمعية الكلمة الطيبة حســن 

بوهزاع.

وفــي كلمة افتتاحيــة، أكد الوزير حميدان أهمية الشــراكة 
المجتمعيــة القائمــة بيــن المؤسســات الرســمية ومنظمــات 
المجتمع المدني، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تعزيز 
دورهــا الخدمــي في المجتمــع لتمكينها من القيــام بدورها 
الهــام فــي خدمــة المجتمــع والمواطــن، وذلــك مــن خــالل 
التطويــر واالرتقــاء بمســتوى األداء المؤسســي والخدمــي 
لهــذه المنظمــات فــي العديــد مــن المجــاالت، وأبرزهــا فــي 

مجال اإلدارة المالية.

من التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومعهد اإلدارة العامة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقوة دفــاع البحرين في القيادة العامة المشــير 
الممثــل  أمــس،  صبــاح  خليفــة  آل  أحمــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الركــن 
الشــخصي لجاللــة الملــك رئيــس المجلــس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ 
عبــدهللا بــن حمد آل خليفة، بحضور رئيس االتحاد الملكي للفروســية 
وســباقات القــدرة نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئة ســمو الشــيخ 

فيصل بن راشد آل خليفة.

 وخــالل اللقــاء، رّحب القائد العام 
لقوة دفاع البحرين بســمو الممثل 
الشــخصي لجاللــة الملــك رئيــس 
للبيئــة، مشــيًدا  المجلــس األعلــى 
بجهود سموه المبذولة في حماية 
الحيــاة  البيئــة والمحافظــة علــى 

الفطرية في مملكة البحرين.
حضــر اللقــاء وزير شــؤون الدفاع 
الفريــق الركــن عبــدهللا النعيمــي، 

العامــة  القيــادة  ديــوان  ومديــر 
اللــواء الركــن حســن محمد ســعد، 
األركان  هيئــة  رئيــس  ومســاعد 
الركــن  اللــواء  لإلمــداد والتمويــن 
بحري يوســف مال هللا، والرئيس 
التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئة 
محمــد بــن دينــه وعــدد مــن كبــار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

تقدير جهود “األعلى للبيئة” 
بالحفاظ على الحياة الفطرية

تعزيز التعاون مع السعودية في رعاية الموهوبين
اتفاقيـة لتأهيــل الطلبــة للقبــول في الجامعــات العالميــة المرموقــة

انطالًقــا مــن العالقــات األخوية الوثيقــة بين مملكة البحريــن والمملكة العربية الســعودية، 
وّقع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي واألمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله 
للموهبــة واإلبــداع “موهبــة”، ســعود المتحمــي مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة التربيــة والتعليم، 

ومؤسسة “موهبة” في مقر المؤسسة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 وتهــدف المذكــرة إلــى تعزيــز التعــاون بيــن 
الموهوبيــن،  رعايــة  مجــال  فــي  الجانبيــن 
بمــا فــي ذلــك تطويــر برامــج إثــراء الطلبــة 
وتدريبهــم  المــدارس،  فــي  الموهوبيــن 
وتأهيلهــم للمشــاركة في المســابقات العلمية 
وإقامــة  والدوليــة،  واإلقليميــة  المحليــة 
المعارض والندوات والمؤتمرات والملتقيات 
واالبتــكار،  واإلبــداع  الموهبــة  مجــال  فــي 
والتعــاون في اإلنتــاج العلمي والترجمة، إلى 
جانــب تأهيــل الطلبــة للقبول فــي الجامعات 

العالمية المرموقة. 

كمــا زار وزيــر التربية والتعليــم جامعة الملك 
سعود، لالطالع على برامج مؤسسة “موهبة” 
وحــدة  تشــمل  والتــي  الصيفيــة،  اإلثرائيــة 
التشــريح  وقســم  المعلومــات،  أمــن  تشــفير 
فــي كلية العلــوم الطبية التطبيقيــة، ووحدة 
التقنية الطبية والحيوية، والتي يشارك فيها 
عــدد مــن طــالب وطالبــات مملكــة البحريــن 
الذيــن تــم ترشــيحهم مــن قبــل مركــز رعايــة 
التربيــة  لــوزارة  التابــع  الموهوبيــن  الطلبــة 
والتعليــم، إلــى جانــب الطلبــة الموهوبين من 
المملكــة العربية الســعودية، ودولــة اإلمارات 

العربية المتحدة، ودولة الكويت.
وأشــار الوزيــر إلــى أن مشــاركة طلبــة مملكة 
البحريــن في البرامج المتنوعــة التي تنفذها 
مؤسســة “موهبــة”، والتــي تســتمر لعــدة أيام 
فــي جامعــة الملــك ســعود، وجامعــة األميــرة 
وخبــراء  أســاتذة  عليهــا  ويشــرف  نــورة، 

لهــؤالء  حقيقيــة  فرصــة  تعــد  متخصصــون 
الطلبــة لالطــالع علــى أحــدث المســتجدات 
العلميــة، كمــا تنفــذ مؤسســة “موهبــة” برامج 
متميــزة في مجــال رعايــة الموهوبين، وتعد 
أنموذجــًا راقيًا حقق نتائج مشــرفة تســتحق 

كل التقدير واالهتمام.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الخارجية المنامة - وزارة الخارجية

أقامــت وزارة الخارجيــة، أمــس، بالديــوان 
العــام للــوزارة، حفــل توديــع لســفير المملكة 
المغربيــة لــدى مملكة البحرين أحمد رشــيد 
خطابــي، وذلــك بمناســبة انتهاء فتــرة عمله 

لدى المملكة.
وزارة  وكيــل  أشــادت  الحفــل،  وخــالل   
بــن  عيســى  بنــت  رنــا  الشــيخة  الخارجيــة 
دعيــج آل خليفــة، بالجهــود الدؤوبة الطيبة 
التــي قــام بهــا خطابــي خــالل فتــرة عملــه 
الدبلوماســي في مملكة البحرين مما أســهم 
فــي تطويــر العالقــات الثنائيــة بيــن البلدين 
الشقيقين والنهوض بها إلى آفاق أرحب بما 
يلبي الطموحات واآلمال المشتركة للبلدين 

والشعبين الشقيقين.
 مــن جهتــه، عّبــر أحمــد رشــيد خطابــي عــن 
وزارة  لوكيــل  وتقديــره  شــكره  خالــص 

الخارجية وللمســؤولين في مملكة البحرين 
كافــة علــى مــا قوبل بــه من حفــاوة وتكريم 
وما لقيه من تعاون ودعم أسهم في إنجاح 
ا لمملكة البحرين وشــعبها  مهام عمله، متمنيًّ

الشقيق المزيد من الرقي واالزدهار.
وفي نهاية الحفل، قدمت الشــيخة رنا بنت 
عيســى بن دعيج آل خليفة لســفير المملكة 

المغربية لدى مملكة البحرين هدية تذكارية 
التوفيــق  كل  لــه  متمنيــة  المناســبة،  بهــذه 

والنجاح في مهام عمله المستقبلي.
 كمــا حضــر الحفــل عــدد مــن ســفراء الدول 
الشــقيقة والصديقة المعتمديــن لدى مملكة 
البحريــن، وعــدد من المســؤولين فــي وزارة 

الخارجية.

اجتمعــت وكيــل وزارة الخارجيــة الشــيخة رنا 
بــن دعيــج آل خليفــة بالديــوان  بنــت عيســى 
العــام للوزارة بوكيل وزارة الشــؤون الخارجية 
بجمهوريــة الفلبين لشــؤون العمــال المهاجرين 
ســارة لــو أريوال، فــي زيارتهــا الرســمية لمملكة 
البحرين.وأثنــت الشــيخة رنــا بنــت عيســى بن 
دعيــج آل خليفــة علــى الــدور الفعــال للجاليــة 
الفلبينيــة ومســاهماتها فــي عمليــة التنمية في 
مملكــة البحريــن، معربــة عــن خالــص تقديرهــا 
لجهــود ســفارة جمهورية الفلبيــن الصديقة في 
تعزيــز العالقات الثنائيــة القائمة على األصعدة 

كافة. 
وأكــدت حــرص مملكــة البحريــن علــى تنميــة 
وتعزيــز أوجــه التعــاون الثنائــي مــع جمهوريــة 
الفلبيــن الصديقــة علــى المســتويات كافــة بمــا 
يخــدم المصالح والتطلعات المشــتركة للبلدين 

الصديقين. كما أشــارت وكيل وزارة الخارجية 
إلــى ســعي مملكــة البحريــن لتقديــم مزيــد من 
التســهيالت والســبل المرنة للعيش الكريم إلى 
جميــع الجاليــات المقيمــة علــى أرضهــا، ومــن 
بينهــا الجاليــة الفلبينية بما يضمن عيشــهم في 

أجواء سالم وانفتاح. 
الشــؤون  وزارة  وكيــل  أشــادت  جانبهــا،  مــن 
الخارجيــة بجمهوريــة الفلبيــن لشــؤون العمال 
المهاجريــن بالعالقــات الوطيــدة بيــن البلديــن 

وباالهتمام الذي توليه حكومة مملكة البحرين 
مــن  الجاليــة  تبديــه  ومــا  الفلبينيــة  للجاليــة 
ارتيــاح لوجودهــا في المملكة، مهنئــة البحرين 
علــى حلولهــا ضمــن الفئــة األولى فــي مكافحة 
اإلتجــار باألشــخاص وفقــا للتقرير الصــادر عن 
وزارة الخارجية األميركية للعام 2019، والذي 
جاء لتأكيد اســتمرار وجــود المملكة ضمن فئة 
الــدول المتقدمــة واألكثــر نجاًحا فــي مكافحة 
اإلتجار باألشخاص للعام الثاني على التوالي.

ــي تــطــويــر الــعــاقــات ــادة بــجــهــود خــطــابــي ف ــ إش وكيل الخارجية: مزيد من التسهيات للعيش الكريم للجاليات

“الخارجية” تقيم حفل توديع للسفير المغربي تعزيز أوجه التعاون بين المنامة والفلبين



توجيهات سمو رئيس الوزراء تنشط االقتصاد
“الــمــتــوســطــة” و  ــرة”  ــصــغــي “ال ـــ  ل األفــضــلــيــة  لمنح  إيــجــابــيــة  ــرات  ــي ــأث ت نـــاس: 

أعربــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن عن تقديرهــا واعتزازها واألســرة التجاريــة والصناعيــة البحرينية لمواقف رئيــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة على صعيد دعم مؤسســات القطاع الخاص خاصة الصغيرة والمتوســطة 
منهــا، والتــي جــاء دعمهــا ضمــن محاور سياســة حكومته ورؤيته المســتقبلية للــدور المحوري الــذي تلعبه هذه المؤسســات في دعم 
االقتصاد الوطني، مشيدة في هذا الصدد بقرار سموه بتوسيع دائرة األفضلية التي تمنح حالًيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
فــي مشــتريات ومناقصــات الحكومــة وفــي المرافق الخدمية داخل منشــآت الجهات الحكوميــة، والتي ســتنعكس إيجاًبا على دعم 

وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري القتصاد البحرين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الغرفة سمير ناس 
إن قــرارات وتوجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء 
ســتمكن قطــاع مهم وحيوي مــن القيام بدوره 
التنموي في دعم وتنشــيط االقتصاد الوطني، 
االقتصاديــة،  القطاعــات  جميــع  وســيحرك 
مــن  يمتلكــه  بمــا  الخــاص  القطــاع  أن  مؤكــدا 
خبــرة ومعرفــة وإمكانــات يســتطيع أن يــؤدي 
التنميــة  فــي عمليــة  للمســاهمة  الكامــل  دوره 
بمملكــة البحريــن، مشــيرا إلــى أن هــذا القــرار 
الحكيــم ســيعطي دفعة قوية لتنشــيط الوضع 
هــذه  بأوضــاع  النهــوض  وفــي  االقتصــادي 
المؤسســات وتســيير أعمالهــا وإنعاش الســوق 

المؤسســات  قطــاع  وأن  عمومــا،  التجاريــة 
الفقــري  العمــود  هــي  والمتوســطة  الصغيــرة 
لالقتصــاد الوطنــي، ويعول عليهــا في إحداث 
التنمية المنشودة، ولفت رئيس الغرفة إلى أن 
القــرار يؤكد ما يبديه ســمو رئيس الوزراء من 
حرص على رفع مستوى مشاركة صغار التجار 
في االقتصاد الوطني بفاعلية من خالل تهيئة 
الفرصــة أمامهــم بدعم دورهم وتحســين بيئة 

عملهم وتذليل العقبات والتحديات أمامهم.
واضاف: كما أن توجهات ســمو رئيس الوزراء 
تأتــي جميعهــا؛ لتعزيــز دور وتنافســية القطاع 
العمــل  مرحلــة  فــي  الغرفــة  ودور  الخــاص 

الوطنــي المقبلة بما يرســخ ما لهذا القطاع من 
دور في الرؤية االقتصادية المستقبلية 2030، 
وفي بناء الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.

شــكره  بتجديــد  تصريحــه  نــاس  واختتــم 
رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب  وتقديــره 
يلقــاه  الــذي  المتواصــل  للدعــم  الــوزراء؛ 
االقتصــاد الوطنــي مــن لــدن ســموه، الفتــا إلى 
أن المتابعــة الشــخصية الدائمة لســموه لجميع 
القضايــا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري 
البيئــة  إطــار حرصــه علــى توفيــر  فــي  تأتــي 
واألجنبيــة،  المحليــة  لالســتثمارات  الجاذبــة 
فنحــن مؤمنــون بأننــا فــي ظــل قيــادة حكيمة 

وحريصــة همهــا األكبــر هــو النهــوض بمســيرة 
المتغيــرات  كل  ليواكــب  الخــاص؛  القطــاع 
االقتصادية العالمية واإلقليمية، ودفع الحركة 
االقتصاديــة والتنمويــة إلــى اآلفــاق والغايــات 

التي نستهدفها جميعا.

سمير ناس

المنامة - غرفة التجارة والصناعة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - الجامعة األهليةالعكر - جامعة العلوم التطبيقية

صدد -  المجلس البلدي الشمالي

المنامة - وزارة الداخلية

المدنــي  للدفــاع  العامــة  اإلدارة  أقامــت 
العــام  األمــن  ضبــاط  نــادي  مــع  بالتعــاون 
التوعويــة  المحاضــرات  مــن  سلســلة 
“حملــة  عنــوان  تحــت  النــادي  لعضــوات 
وكيفيــة  الصيــف”  فصــل  فــي  الســالمة 
تفــادي الخطــر قبــل وقوعــه خصوصــا في 
الصيــف مع ارتفاع درجة الحرارة، وكيفية 
التصــرف الســليم فــي حالــة تســرب الغــاز 
فــي المطبــخ  وخطــر األجهــزة الكهربائيــة 
فــي حــال إهمالها وعــدم الصيانــة الدورية 
لهــا ومــا يترتب عليها من مخاطر جســيمة 

بــاألرواح وخســائر الممتلكات.كمــا تتضمن 
الحملــة كيفية اســتخدام طفايات الحريق 
اليدويــة وبطانيــة الحريق وأهميــة اقتناء 
أجهزة الكشف المبكر مثل كاشف الدخان، 
كاشــف الحــرارة ومنظــم الغــاز، حيــث تــم 
إخمــاد  كيفيــة  علــى  المشــاركات  تدريــب 
الحريق بطريقة عملية باستخدام طفايات 
الحريــق اليدويــة وبطانيــة الحريــق تحت 
إشــراف رئيــس فــرع االتصــال والتنســيق 
النقيــب  المدنــي  للدفــاع  العامــة  بــاإلدارة 

فاطمة سعد.

تدريب عضوات “الضباط” على طفايات الحريق

البلــدي  المجلــس  وأعضــاء  رئيــس  التقــى 
الشــمالي، الوكيل المســاعد للخدمات البلدية 
وزيــر  مــن  بدعــوة  مبــارك  وائــل  المشــركة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
إدارة  مركــز  إلــى  خلــف  عصــام  العمرانــي 
النفايــات )اســتدامة( التــي اعتبرهــا أعضــاء 
البلــدي مبــادرة ذات معنــى وبعــد  المجلــس 
فاعلــة  شــراكة  بنــاء  فــي  إســتراتيجي 
ومتفاعلــة مــع غايــات المركــز، وكانت فرصة 
وخطــة  أهدافــه  علــى  لالضطــالع  ثمينــة 
عملــه وتبــادل األفــكار والمرئيــات فــي شــأن 
وفــي  بعملــه،  لالرتقــاء  العمليــة  االتجاهــات 
بنــاء الوعــي بمفاهيم االســتدامة والبدء في 
االشتغال على بناء ثقافة البلديين وموظفي 
والتنمويــة  والخدميــة  البلديــة  اإلدارات 
الحقــا  واالنطــالق  القــرار  وصنــاع  والبيئيــة 
إلــى أفــق أوســع للوصــول إلى تحقيــق النهج 
الشــامل في تعميم مبدأ مفاهيم االســتدامة، 
اإلســتراتيجي  الفكــر  بــأن  المجلــس  مؤكــدا 

يمثل قاعدة مبادئ مشروع استدامة.

إستراتيجية 
متكاملة إلدارة 

النفايات “استدامة”

العــام  لهــذا  الشــمالية فعاليــات برنامجهــا الصيفــي  المحافظــة  اختتمــت 
تحــت شــعار “وطــن ومليكنــا يجمعنــا”، والــذي امتــد لمــدة شــهر واســتفاد 
منــه مــا يقــارب 420 طالبــا وطالبــة، تتــراوح أعمارهــم بين 4 ســنوات إلى 
30 ســنة مــن خــالل 4 برامــج هــي المعســكر الصيفــي للطــالب وضم 200 
طالــب وطالبــة، وبرنامــج صيفــك إبــداع ومرح اســتفاد منــه 150، إضافة 
الــى البرنامــج التدريبــي في مجال الســياحة والطبخ، وتــم خالله تدريب 
40 طالبــا وطالــب والنســخة الثانيــة مــن البرنامــج الصيفــي للتوحدييــن 
بمشــاركة 32 مصابا بطيف التوحد، كما اســتقبلت المحافظة خالل الفترة 
نفســها وبالتوازي مع أنشــطة وفعاليات البرنامج، المشاركين في المعسكر 

الصيفي لألكاديمية الملكية للشرطة.
وبهذه المناســبة، أشــاد مدير إدارة البرامج االجتماعية وشــؤون المجتمع 
الزايــد  محمــد  الصيفــي  للنشــاط  المنظمــة  اللجنــة  ورئيــس  بالمحافظــة 
بمــا شــهده برنامــج هــذا العــام من خــالل اإلقبال علــى البرامج واألنشــطة 
المتنوعــة فــي جميــع فروعــه، والتي وجــه المحافظ لتكريســها بما يهدف 
قيــم  الوطنــي وترســيخ  االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة  تفعيــل  إلــى 
المواطنة، التي تؤكد االهتمام بالشباب والناشئة وتوعيتهم، ومساعدتهم 
بمــا يفيدهــم فــي تخطيــط مســتقبلهم  علــى اســتغالل أوقــات فراغهــم 
العلمــي والعملــي ليكــون الشــاب نافعــا لنفســه ومجتمعــه ووطنــه، مقدمــا 
الشــكر لصنــدوق العمــل “تمكيــن” وشــركة GPIC لدعمهمــا برنامــج هــذا 
العــام وإلــى أعضــاء اللجنــة المنظمــة بالمحافظــة وجمعيــة التوحدييــن 

البحرينيــة وجوالــة نــادي المالكيــة ومديريــة شــرطة المحافظة الشــمالية 
وجميع الجهات والمؤسسات التي استضافت وشاركت في تنفيذ أنشطة 
وفعاليــات البرنامــج، إضافــة إلــى المتطوعيــن خصوصــا األهالــي وأولياء 
األمــور والمتطوعيــن فــي برنامــج التوحدييــن، مبينــا أن اللجنــة المنظمة 

تقوم حاليا باتخاذ اإلجراءات إلقامة الحفل الختامي للبرنامج.
والجــوالت  الزيــارات  مــن  العديــد  ضــم   ، العــام  هــذا  برنامــج  أن  يذكــر 
االستطالعية، وجانبا رياضيا وترفيهيا، إضافة إلى جانب ثقافي وتوعوي 
بالتعاون مع شــرطة خدمة المجتمع بمديرية شــرطة المحافظة الشمالية، 
والمؤسســة الوطنيــة لحقوق اإلنســان واختتم البرنامــج بمحاضرتين في 
مجال التوعية والسالمة المرورية أقامتها إدارة الثقافة المرورية باإلدارة 

العامة للمرور.

تحــت رعاية رئيس جامعة العلوم التطبيقية 
غســان عــواد تقيــم الجامعــة حفــل لــم شــمل 
الخريجيــن واللقــاء الســنوي الثالــث ألعضاء 
نــادي الخريجيــن بحضور منتســبي الجامعة 

وخريجيها. 
إلى تأكيــد  الحفــل  مــن  الجامعــة  وتهــدف 
أهميــة التواصــل بيــن الجامعــة والخريجيــن 
ممثــل  الجامعة وخيــر  ســفراء  باعتبارهــم 
لهــا بعلمهــم وثقافتهــم التي اكتســبوها خالل 
ســنوات دراســتهم.ويقام الحفــل بتنظيم من 
مكتــب التطويــر المهني وشــؤون الخريجين 
فــي عمادة شــؤون الطلبة، والتــي تعمل على 
توفيــر الفعاليات والبرامــج والمبادرات لربط 
الحالييــن  وطلبتهــا  خريجيهــا  مــع  الجامعــة 

بالتعاون مع نادي الخريجين. 
يعكــس  الحفــل  أن  الجامعــة  رئيــس  وأكــد 

الجامعــة  بيــن  والفعــال  المثمــر  التعــاون 
وخريجيها من خالل بناء عالقات مســتدامة 
بيــن الطرفين بما يتناغم مع توجيهات إدارة 
الجامعــة للمضي قدمــا نحو تنفيذ المزيد من 
خريجــي  تدعــم  التــي  واآلليــات  المبــادرات 
الجامعــة واســتقطاب طلبــة جــدد لالنضمــام 

إليها.  
ومــن المقــرر أن يقام اللقاء الســنوي ألعضاء 
نــادي الخريجيــن، الذي ينظمــه مجلس إدارة 
نــادي الخريجين بدورتــه الثالثة على هامش 
شــيراتون  فنــدق  فــي  ســيقام  الــذي  الحفــل 

البحرين.

أعلنــت الجامعــة األهليــة عــن فتــح بــاب القبــول 
المســتجدين  للطلبــة  األكاديميــة  برامجهــا  فــي 
فــي الفصــل الدراســي األول مــن العام الدراســي 
األكاديميــة  للوائــح  2019/2020 طبقــا  الجديــد 
لألمانــة العامــة لمجلــس التعليــم العالــي، وذلــك 
بالتزامــن مــع تدشــين منصــة تعريفيــة بالبرامــج 
األكاديميــة للجامعــة فــي مجمــع ســيتي ســنتر، 
بالطابــق األرضــي بالقــرب مــن مدخــل 3، ابتــداء 
مــن اليــوم )الخميــس( ولمــدة 5 أيام فــي تعريف 
البكالوريــوس  ببرامــج  والمهتميــن  الزائريــن 

والماجستير والدكتوراه.
لشــؤون  الجامعــة  رئيــس  مســاعدة  وأوضحــت 
ثائــرة  والتســويق  العامــة  والعالقــات  اإلعــالم 
الجــدد  للطلبــة  القبــول  أبــواب  أن  الشــيراوي 
الخميــس  اليــوم  مــن  بــدءا  مفتوحــة  ســتكون 
وطــوال شــهري يوليــو وأغســطس 2019، فيمــا 
ستكون األولوية لألسبقية وخصوصا في برامج 

الدراســات العليا، مؤكــدة أن الجامعة تطمح في 
اســتقبال عــدد مــن الطلبــة الباحثيــن عــن التميز 
واالبداع واالنفتاح على تعليم يتصف بالمستوى 

العالمي.
األهليــة  الجامعــة  أن  إلــى  الشــيراوي  ونوهــت 

المؤسســي  األداء  فــي  الجــودة  قوائــم  تتصــدر 
التــي  الجامعــات  أولــى  واألكاديمــي، وهــي مــن 
أدرجــت في اإلطــار الوطني للمؤهالت، مشــددة 
التعــاون  علــى  الجامعــة  قيــادة  حــرص  علــى 
المســتمر مع المؤسسات ذات العالقة وخصوصا 
التربيــة  وزيــر  بقيــادة  العالــي  التعليــم  مجلــس 
والتعليم وكذلك هيئة جودة التعليم والتدريب”.

وأوضحــت أن الجامعــة وبهــدف اجتذاب الطلبة 
تقــدم  الرائــد،  بالتعليــم  والجديريــن  المتميزيــن 
المرحلــة  فــي  للمتفوقيــن  جزئيــة  تخفيضــات 
الثانويــة، فتقــدم للطلبــة الحاصليــن علــى نســبة 
80 % تخفيضــات جزئيــة تعــادل 20 %، وللطبة 
الحاصليــن علــى نســبة 90 % تخفيضات جزئية 
تعــادل 25 %، وللطلبــة الحاصليــن علــى نســبة 
95 % تخفيضــات جزئيــة تعــادل 50 %، ولمــن 
يحصــل على نســبة 97 % فمــا فوق له الحق في 

التقدم إلعفائه من كامل الرسوم الدراسية.

االنتمــاء مبــادئ  ترســي  الوطنيــة  الخطــة  مبــادرات 

الطرفيــن بيــن  مســتدامة  عالقــات  بنــاء  الشــيراوي: تخفيضات لمن يحققون تميزا دراســيا تصل إلى 50 %عــواد: 

“الشمالية” تختتم برنامجها الصيفي

“األهلية” تفتح باب القبول وتنظم معرضا في “سيتي سنتر”“العلوم التطبيقية” تقيم حفل “لم الشمل” لخريجيها

06local@albiladpress.com

الخميس
11 يوليو 2019 

8 ذو القعدة 1440

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

الوطنيــة  المؤسســة  قامــت 
لحقــوق اإلنســان بزيــارة معلنــة 
والتأهيــل  اإلصــالح  مركــز  إلــى 
الخاص بالنســاء، حيــث تم لقاء 
عــن  لالطــالع  النزيــالت  بعــض 
قرب علــى أوضاعهن وظروفهم 
إطــار  فــي  وذلــك  المعيشــية، 
القيــام  علــى  المؤسســة  حــرص 
المعلنــة  الميدانيــة  بالزيــارات 
أوضــاع  لرصــد  المعلنــة؛  وغيــر 
حقوق اإلنســان في المؤسســات 
االحتجــاز  وأماكــن  اإلصالحيــة 
والــدور  العماليــة  والتجمعــات 
الصحية والتعليمية، أو أي مكان 
عــام آخــر يشــتبه فــي أن يكــون 
موقعــا النتهــاك حقوق اإلنســان، 
اختصاصاتهــا  بموجــب  وذلــك 
إنشــائها  قانــون  فــي  الــواردة 
المعــدل   2014 )26( لســنة  رقــم 

بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 
)20( لسنة 2016.

المؤسســة  وفــد  اطلــع  كمــا 
الوطنيــة علــى نظام ســير العمل 
الخدمــات  وتابــع  واإلجــراءات، 
المركــز،  لنزيــالت  المقدمــة 
التــي  والفعاليــات  واألنشــطة 
يتــم تقديمهــا لهــن، ولــم ترصــد 
المؤسسة الوطنية خالل الزيارة 
أيــة انتهــاكات لحقــوق اإلنســان 

في المركز.
الوطنيــة  المؤسســة  وستســتمر 
فــي القيــام بالزيــارات الميدانية 
ضمن خطتهــا الهادفة إلى زيارة 
أكبــر عــدد مــن مراكــز اإلصــالح 
االحتجــاز  وأماكــن  والتأهيــل 
الرعايــة  ودور  والتوقيــف 
الصحيــة والتعليميــة خالل هذا 

العام.

ال انتهاكات بمركز إصالح وتأهيل النساء

تشكيل المحاكم للعام القضائي الجديد
2019  -  2018 فــي  دعـــوى   78506 حسم  للقضاء”:  ــى  ــل “األع

عقــد المجلــس األعلى للقضاء اجتماعــه الدوري االعتيادي برئاســة رئيس محكمة 
التمييــز نائــب رئيس المجلس األعلى للقضاء المستشــار عبدهللا البوعينين، صباح 

أمس في مكتبه في المنطقة الدبلوماسية.

وقد رحب المستشــار عبدهللا البوعينين 
فــي بدايــة االجتمــاع بأعضــاء المجلس، 
وهنــأ النائب العــام علــي البوعينين على 
النــواب  لجمعيــة  عامــا  أمينــا  اختيــاره 
العمــوم العــرب خــالل اجتمــاع الجمعية 
فــي القاهــرة؛ تقديــرا لــدور النائــب العام 
الريــادي وجهــوده المثمــرة فــي توثيــق 
العالقــات الدوليــة فــي الشــأن القضائــي 
وإرســاء التعاون القضائــي على الصعيد 

اإلقليمي والدولي.
كمــا ناقــش أعضــاء المجلــس عــددا مــن 
المواضيــع المدرجة في جــدول األعمال 

والتصديــق  بشــأنها  القــرارات  التخــاذ 
وفــي  الســابق،  االجتمــاع  علــى محضــر 
االجتمــاع صــدر عــن المستشــار عبــدهللا 
البوعينين قرارا بتشــكيل المحاكم للعام 

القضائي الجديد 2019/ 2020. 
أعضــاء  شــكر  االجتمــاع،  نهايــة  وفــي 
المجلس األعلى للقضاء أعضاء الســلطة 
العــام  فــي  جهودهــم  علــى  القضائيــة 
أداء  كفــاءة  وعلــى  المنصــرم  القضائــي 
المحاكــم التــي اتســمت بســرعة اإلنجــاز 
القضائــي  العــام  فــي  تــم  إذ  والحســم، 
2018/  2019 حســم مــا يقــارب 78506 

دعــوى، كمــا انتهــت محكمــة التمييز من 
الفصــل في 2154 طعنــا من أصل 2219 
يعكــس  مــا  وهــو  تداولــه،  جــرى  طعــن 
التطويــر  لمبــادرات  المثمــرة  النتائــج 

القضائيــة؛  الخدمــات  أفضــل  لتقديــم 
بمــا  العدالــة  إجــراءات  لفعاليــة  تعزيــزا 
يســهم فــي تحقيــق العدالــة الناجزة في 

المجتمع.

جانب من االجتماع الدوري للمجلس األعلى للقضاء

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

نطــل علــى قرائنــا األعــزاء بمســاحة اليوم مــن عمود )فجــر جديــد(، بثماني 
رسائل كالتالي:

Û  باقة ورد للقضاء البحريني؛ إلدانة الخطيب الذي أســاء للخلفاء الراشــدين وحبســه لمدة )ســنة(، وباقة
ورد أخرى للجهات األمنية المختصة لســرعة القبض عليه بعد إلقائه الخطبة المســمومة، وتقديمه ليد 

العدالة لينال جزاءه.
Û  أتابع بإعجاب بالغ التطور التجاري للشــاب حســين علي صاحب فكرة بناء مقطورات المطاعم، وكنت

قــد التقيــه قبــل عاميــن أو أكثر بلقاء صحفي نشــرته “البالد”، حيث كان حينهــا بالبدايات، لكن طموحه 
وثباته لتحقيق أحالمه، والتوكل على هللا من قبل، قادته لنجاح منقطع النظير، حسين مثال يفخر به 

للشباب البحريني العصامي.
Û  تداولت المواقع اإلخبارية أخيرا، خبرًا مفاده أن الممثل األمريكي )المصري األصل( رامي مالك، الحائز

على جائزة األوسكار، رفض تجسيد شخصيه إرهابية مسلمة بفيلم جيمس بوند الجديد، ليقوم بعدها 
صانعوا الفيلم بتغيير السيناريو لتكون الشخصية اإلرهابية به من نوع آخر، فشكرا لمالك.

Û  ،أثنــاء حضــوري مؤتمــر الــزكاة والــذي عقد أخيــرا بمبنــى وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف
تفاجأت بالحال المتهالك لمبنى الوزارة، والذي يتوســط منطقة تضج باالزدحام والســيارات، نأمل من 

الدولة أن تسارع بشراء أو بناء مبنى جديد، يتناسب مع مكانة وجهد وعمل هذه الوزارة المباركة.
Û  التدهــور األخالقــي لبعــض الســائقين، يتطلب من الجهــات المختصة النظر جديا فــي هذا األمر، ووضع

الحلول العاجلة له، ولو كانت بالغرامات المغلظة.
Û  يالحظ بوضوح الُخلق الرفيع، الذي يتسم بها أبناء الطائفة البهائية الكريمة، حسن الخلق نعمة ربانية

كبيرة، ال ينالها إال من يستحقها.
Û  أن تطــال المشــاكل التــي يعانيها المواطن بشــكل متســارع ألكياس القمامة أيضا، طامــة كبرى، إلى أين

نحن ذاهبون؟
Û  ال يــزال البعــض يشــكك فــي مصداقيــة الجمعيات الخيريــة، ويكذبها ويكيل عليهــا االتهامات، دون أي 

حجة أو دليل، وبذلك ظلم وجور وخروج عن أخالق اإلسالم.
 ودمتم بخير.

رسائل 
الخميس

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ثائرة الشيراوي



قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى ببــراءة معلمة “29 عامــا” متهمة بتســريب امتحان مــادة االجتماعيات للصــف األول اإلعدادي 
بنشره عبر مجموعة “واتس آب” تضم عددا من أولياء أمور طلبة، والتي قررت أنها لم تكن تعلم أن االمتحان لم يبدأ بعد عندما أرسلته 
ألولياء األمور، وأن هدفها فقط طمأنتهم بشــأن ســهولة األســئلة، وأكدت أقوالها مديرة المدرســة، خصوصا وأن جميع من في المدرسة 

لم يكن على علم بأن موعد االمتحان قد تم تأجيله عن المعتاد.

وأكــدت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا علــى 
أنــه وبعــد تمحيصهــا الدعوى، فإنهــا رأت أن 
أســانيد االتهــام التــي قدمتها النيابــة العامة 
تدليــا علــى مســاهمة المتهمــة فــي ارتكاب 
الواقعــة غير جديــرة باطمئنانهــا وثقتها؛ لما 
شــابها من القصور، وخلو األوراق من توافر 
القصــد الجنائــي للمتهمــة، ممــا ال ترقــى إلى 

مرتبة الدليل المعتبر في اإلدانة.
لديهــا  الجنائــي  القصــد  بــأن  ذلــك  وبــررت 
المجلــس  أن  كــون  انتفــى؛  المعنــوي  بركنــه 
التأديبــي بــوزارة التربيــة والتعليــم أقر بأنه 
ثبــت لديــه بعــد ســؤال المتهمــة أنهــا كانــت 
تظــن أن امتحان مادة االجتماعيات ســيبدأ 
في الســاعة 7:30 صباحا كما هو معهود في 

الســابق، وأنــه مــا إن رّن الجــرس فــي ذلــك 
للقاعــات  الطلبــة  جميــع  وانصــرف  الوقــت 
المخصصــة لامتحــان توجهــت هــي لغرفــة 
أســئلة  نمــوذج  علــى  لاطــاع  الكنتــرول؛ 
أي  بــه  كان  مــا  إذا  ومناقشــته  االمتحــان 
خطــأ إمائــي أو غيره مــن األخطاء، فقامت 
بتصويره ونشرته عبر “الواتس آب” الساعة 
7:43 صباحــا ظّنــا منهــا أن جميــع الطلبة قد 
إلــى صفوفهــم، وأن هدفهــا طمأنــة  دخلــوا 
أوليــاء األمــور بــأن االمتحان كان ســها وال 

داعي للقلق.
وعزز صدق نيتها وظنها أن مديرة المدرسة 
قــررت أنهــم أبلغــوا أوليــاء أمــور الطلبــة أن 
االمتحــان ســيبدأ فــي 7:30، إذ أدخلوا فعا 

بذلــك  االمتحــان  قاعــات  الطالبــات  جميــع 
الوقــت؛ تمهيدا لتوزيع أوراق االمتحان، كما 
أن لجنــة الكنتــرول قامــت بفتــح المظاريف 
التــي بهــا االمتحــان موضــوع الدعــوى فــي 
الساعة 7:30 ظّنا منهم بأن االمتحان سيبدأ 

بهذا الوقت.
عندمــا  المتهمــة  أن  إلــى  المحكمــة  ولفتــت 
علمت أن االمتحان سيبدأ في الساعة 8:00 
قامت مباشرة بحذف ما نشرته بالمجموعة، 
وكان ذلك في تماما الساعة 7:48، أي خال 
5 دقائــق فقــط، وهــو األمــر الــذي ثبــت لدى 
مجلــس التأديــب بــأن الركــن المعنــوي وهــو 

القصد الجنائي لم يثبت بحقها.
وقالــت المعلمة إنها توجهــت لغرفة معلمات 

المادة وصــورت ذلك االمتحان، لرغبتها في 
قــراءة األســئلة عبــر هاتفهــا النقــال؛ لبحــث 
عمــا إذا كان بــه أيــة أخطــاء إمائيــة أو مــا 
شــابه، ولتتــرك ورقــة أســئلة االمتحــان لدى 
المعلمات، والذين كانوا يطلعون عليه للتأكد 

من وضوح األسئلة بالنسبة للطلبة.
لامتحــان  تصويرهــا  بعــد  أنهــا  واعترفــت 
أرســلت صورتــه إلــى مجموعــة تضــم عــددا 
التواصــل  مــن أوليــاء األمــور عبــر برنامــج 

االجتماعي “واتس آب”، والذين لديهم أبناء 
فــي ذات المرحلــة حتــى يطمئنــوا لســهولة 
األسئلة، معتقدة أن االمتحان قد تم توزيعه 
بالفعل على الطلبة، إال أنها تلقت رســالة من 
ولــي أمــر طالــب أبلغها أن االمتحــان لم يبدأ 
بعــد، فمــا كان منهــا إال أن مســحت الصــورة 

عن الجميع على الفور.
بوضــع  قــام  مــن  تعلــم  ال  أنهــا  أفــادت  كمــا 
إجابــة ســؤالين مــن أســئلة االمتحــان علــى 
ورقة األســئلة التي قامت بإرسالها رغم أنها 
حذفت تلك الصورة، وعلى ما يبدو أن أحد 
أوليــاء األمــور قــام بحفظهــا وإعادة نشــرها 

مجددا بعدما أضاف اإلجابة عليها.
وبالنظر ألوراق الدعوى قال عضو في لجنة 
التحقيق المشــكلة من جانــب وزارة التربية 
المتهمــة  أن  إلــى  توصلــوا  إنهــم  والتعليــم 
هــي مــن نشــرت االمتحــان بعدمــا تــم تتبــع 
صورة االمتحان المســربة عــن طريق القيام 

اإلعداديــة  المــدارس  علــى  حمــات  بعــدة 
الخاصــة بالبنــات، خاصــة أن اليــد الممســكة 
التوصــل  وتــم  فتــاة،  يــد  هــي  باالمتحــان 
للمدرســة والتحقيــق مــع أعضائهــا وأعضاء 
المظاريــف  بفتــح  الخاصــة  الفنيــة  اللجنــة 
)الكنتــرول( وصــوال إلــى أن المتهمة هي من 
ارتكبت الواقعة بعد دخولها إلى غرفة لجنة 
فتــح المظاريــف علــى الرغم مــن أن دخولها 
لتلــك الغرفة مخالف إداريا وقامت بتصوير 

االمتحان.
علــى  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهــا 
 2018 ديســمبر   27 بتاريــخ  أنهــا  اعتبــار 
حــال كونهــا موظفــة أفشــت ســرا اســتودع 
بــأن  وذلــك  تأديتهــا وظيفتهــا  أثنــاء  لديهــا 
وزارة  مــن  صــادر  ســري  امتحــان  صــّورت 
بإرســاله  نشــره  وقامــت  والتعليــم،  التربيــة 
إلــى أحد المجموعات عبــر برنامج التواصل 

االجتماعي “واتس آب”.

براءة معلمة من تسريب امتحان االجتماعيات

اإلعــدام للــعــربــي قــاتــل اآلســيــوي بــالــحــورة

براءة محام معــروف مــن اختــالس 17 ألف ديــنــار

ــقــا ــده ســاب ــ ــاه ــ ــم “أكــــشــــن” ش ــل ــي ــن ف ــ ــا م ــاهـ ــتـــوحـ ــة اسـ ــرطـ ــشـ ــل الـ ــي ــل ــض ــرة ت ــكـ فـ

ــاب الــمــتــأخــرة ــعـ ــداد األتـ ــ ــرف الــمــهــنــة يــســمــح بــحــبــس األمـــــوال لــحــيــن س ــ ــم: ُع ــي غــن

أجمــع أعضــاء هيئة المحكمة الكبرى الجنائيــة األولى على إيقاع عقوبة اإلعدام بحق عربي “41 
عاما – يحمل شــهادة هندســة طبية” اعترف بأنه تعّمد قتل آســيوي لمجرد أن شاهد األخير وهو 
بحال ســكر، فلحق به مصمما على قتله حتى وصل إلى مســكنه، إذ تعدى عليه بالضرب والخنق 
حتــى لفــظ المجنــي عليــه أنفاســه األخيرة بيــن يديه حــال كونه مربوطــا من اليديــن والرجلين، 
وتعمــد القاتــل إخفــاء آثــار جريمتــه بمــواد كيميائية، وحــاول تضليــل المحققين بكتابــة عبارات 
)هللا أكبر، يا حسين، أحبك، ال “لدولة المجني عليه”( على جدار مسكن المجني عليه، ليوحي لهم 

بأن دوافع ارتكاب الجريمة دينية وطائفية، وأن القاتل شيعي المذهب على خالف الحقيقة.

كمــا قضــت المحكمــة بحبس الجانــي والذي 
طــوال  وظيفــة  علــى  بالحصــول  يفلــح  لــم 
فتــرة تواجــده فــي المملكة التي لــم تتجاوز 
5 أشــهر فقــط قبــل ارتكابــه الواقعــة؛ وذلــك 
لمــدة 3 ســنوات عن تهمة الســرقة لمنقوالت 
القتيــل لعــدم ارتباطها بباقي التهــم، وأمرت 
بإبعــاده نهائيا عن الباد عقب تنفيذ العقوبة 

المقضي بها.
أنهــا  أســباب حكمهــا  فــي  المحكمــة  وقالــت 
اســتمعت إلــى جميــع الشــهود فــي القضيــة 
كمــا اســتمعت إلــى األطبــاء النفســيين، كمــا 
ورد بخطاب مستشــفى الطب النفســي الذي 

أكــد أن المتهــم ال يعانــي أيــه أعــراض خــال 
ارتكابه للواقعة، وأنه كان مدركا لما يقوم به 
وقادر على التمييز ما بين الصواب والخطأ.

وأضافــت أن نيــة القتــل كانــت متوافرة لدى 
المتهــم وذلــك بالمظاهر الخارجيــة، إذ تمكن 
مــن تقييــد المجنــي عليــه، مســتغا عجــزه 
كونــه فــي حال ســكر ثم خنقه بواســطة يده 
وجلوســه علــى ظهــره ولــم يقــم إال بعــد أن 
تأكــد أن روح المجنــي عليــه أزهقــت، ممــا ال 
يــدع مجــاال للشــك بتوافر نية إزهــاق روحه 
وينم عن وحشــية الجانــي ال حد لها، مؤكدة 
وال  الدعــوى  فــي  اإلثبــات  ألدلــة  اطمئنانهــا 

مجال للتشكيك في صحتها.
واكتشــفت الســلطات األمنيــة الجريمــة بعــد 
تلقيهــا باغــا مــن ابــن خالــة المجنــي عليــه، 
والذي أفاد أنه عثر على جثة نســيبه بداخل 
شــقته، موضحا أنــه كان قد تلقى اتصاال من 
أحــد أصدقائــه العاملين في صالــون حاقة، 
مبينــا لــه أنه ولمدة يوم كامــل لم ير المجني 
عليه، مؤكدا أنه كان قبل يوم واحد يتحدث 
معه هاتفيا وفجأة سمع صوت صراخ صادر 
مــن شــخص مجهــول تجــاه المجنــي عليــه، 
إثبــات هويتــه، وانقطــع  منــه  والــذي طلــب 

االتصال ببينهما بعد تلك الصرخات.
أنــه  للمبلــغ  الحاقــة  عامــل صالــون  وأشــار 
اعتقــد أن الشــرطة قــد اســتوقفت المجنــي 

عليه، خصوصا أنه كان دائما بحال سكر.
وأوضــح المبلــغ أنــه علــى إثــر ذلــك االتصال 
توجــه مباشــرة إلــى مســكن المجنــي عليــه 
وبرفقتــه صديقــه العامــل بصالــون الحاقة، 
إال أنهمــا تفاجــآ بــأن بــاب الشــقة غيــر مغلــق 
ومفتــوح قليــا، فدخــا وشــاهدا أن الشــقة 
فــي حال غير طبيعية، وصدما بمشــاهدتهما 
لجثــة المجنــي عليــه ممــدا على ســريره، فما 

كان منهما إال أن أبلغا الشرطة بالواقعة.
وتوصلــت تحقيقــات النيابــة العامــة حســبما 
ورد فــي اعترافــات المتهــم الذي لــم تتجاوز 
فترة إقامته في الباد أكثر من 5 أشــهر، أنه 
في يوم الواقعة فجرا كان واقفا مع عدد من 
األشخاص، وقد التقى المجني عليه أثناء ما 

ن. كان األخير بحالة سكر بيِّ
وأضــاف أنه تحدث مع المجني عليه وطلب 
منــه تســليمه بطاقــة هويته ثم اعتــدى عليه 
بالضــرب، وعندهــا الذ المجنــي عليــه بالفرار 
مــن المــكان، فلحــق بــه لحيــن وصولهمــا إلى 
مقر ســكن اآلســيوي وواصل االعتــداء عليه 
بالضــرب، بعــد أن قّيــد يديه، وخنقــه إلى أن 

تأكد من مفارقته للحياة.
ولفت إلى أنه حاول تشويه مسرح الجريمة 
بالبعثــرة والتخريب في شــقة المجني عليه، 
إذ ســكب الصابــون والمبّيــض “الكلوروكس” 
المجنــي عليــه  البــودرة علــى جثــة  وبعــض 
لتشويهها لحماية ما قد يكون من أدلة اتهام 

ضده في حال تم القبض عليه.
فــي  عليــه  المقبــوض  الجانــي  اعتــرف  كمــا 
أقــل مــن 24 ســاعة، أنــه تعمــد كتابــة عبــارة 

لتضليــل  الشــقة؛  جــدار  علــى  حســين”  “يــا 
المحققيــن في الواقعة، ولإليحاء بأن دوافع 
القتــل كانــت طائفيــة وأن مرتكــب الجريمــة 
حقيبــة  ســرق  كمــا  الشــيعية،  الطائفــة  مــن 
خاصة بالمجني عليه وارتدى بعض مابســه 

والذ بالفرار من تلك الشقة.
علــى  للبــاد  حضــر  الــذي  المتهــم  وأوضــح 
أن  كــون  الطبيــة  العيــادات  إحــدى  كفالــة 
شــقيقته تعمــل طبيبــة بأحــد المستشــفيات؛ 
كونــه يرغب فــي العمل بالبحريــن، لكن دون 
جــدوى، أنه ال يعــرف المجني عليه أصا، إال 
أنــه ما إن شــاهده بحال الســكر المشــار إليها 
حتى بادره بالسؤال عن اسمه وديانته وعن 
أنــه ولحبــه  األعظــم )ص(، مدعيــا  الرســول 
لمملكة البحرين ال يقبل بأن يشــاهد شــخصا 

ما يتمشى فيها وهو بحال سكر.
ولفــت إلى أن ســبب ماحقتــه للمجني عليه 
كان فــي البدايــة لنصحــه فقــط، إال أنــه بعــد 
دخوله للمبنى الذي يقطن فيه المجني عليه 
طلــب مــن األخيــر أن يفتــح لــه بــاب الشــقة 
أنــه  البــاب، إال  إليــه  بهــدوء، وبالفعــل فتــح 
وحتى ال يهرب منه المجني عليه تعمد قفل 

البــاب، وعندها تفاجأ بالمجني عليه يضربه، 
فحصل بينهما شجار باأليدي حسبما يدعي.
وأكــد أن ســبب اســتعماله للمــواد الكيميائية 
تذكــر  أنــه  هــو  عليــه  المجنــي  جثــة  علــى 
مشــاهدته فيلمــا تعمــد فيــه القاتــل إخفــاء 
األدلــة بســكب تلك المواد علــى جثة القتيل، 
فحــاول تقليــده وســكب الكيمياويــات علــى 
الشــقة،  أرجــاء  المجنــي عليــه وعلــى  جثــة 
فضــا عــن أنه ســكب كميــة من المشــروبات 

المسكرة عليه أيضا.
للطائفــة  الجريمــة  إســناد  تعمــد  أنــه  وقــرر 
الشــيعية؛ كونه يكرههــا ويحمل الحقد تجاه 
منتســبيها، لذا فإنه اســتعمل أحمر شفاه في 
كتابــة تلــك العبــارة المذكــورة أعــاه حتــى 
شــيعي  الجانــي  أن  الشــرطة  أفــراد  يعتقــد 
المذهــب، وبعــد انتهائــه مــن كل ذلــك غطــى 
رأســه بقطعــة قمــاش ووضــع مابســه التــي 
فــي  الجريمــة  ارتــكاب  وقــت  يرتديهــا  كان 
حقيبــة خاصــة بالمجنــي عليــه ورماهــا فــي 
حاويــة قمامة، لكنه ســرعان ما رجع للشــقة؛ 
للتأكــد مــن أن المجني عليه قــد توفي فعا، 

كما شغل المكيف والمروحة والذ بالفرار.

قــال المحامــي عبدالرحمــن غنيــم إن المحكمــة الصغــرى الجنائيــة األولــى قضــت ببــراءة محــام 
معــروف ممــا نســب إليه من اتهام باالســتيالء على مبلــغ 16672 ديناًرا من أمــوال موكله، والتي 
تحصــل عليهــا تنفيــًذا لحكــم قضائي صــادر لصالح الشــاكي، إذ يدعي األخيــر أن المحامي حّول 
األموال لحســابه الشــخصي وتصرف فيها ورفض تســليمه أمواله، في حين أنه وعلى افتراض 
ذلــك فــإن للمتهــم الحــق بحبــس المال لحين اســتالمه كافــة أتعابه التــي رفض المدعي ســدادها 

حسب عرف المهنة.

 وأوضــح أن النيابــة العامــة كانــت قــد أحالــت 
موكله للمحاكمة على اعتبار أنه من عام 2014 
النقديــة  المبالــغ  اختلــس  عــام2017،  ولغايــة 
المملوكــة للمجنــي عليــه، والمســلمة إليــه علــى 

سبيل الوكالة إضراًرا به.
 وأفــاد أنــه وهيئــة الدفــاع المكونــة منــه ومــن 
ســهوان  ومجــد  البنعلــي  شــيماء  المحاميــن 
ويوســف  الكعبــي  ولولــوة  جمعــان  وفيصــل 
غنيــم، دفعوا أمــام المحكمة بأن ســلوك المتهم 
ال يشــكل فعــل االختــاس، لعــدم ثبــوت إنفاقه 
أو تصرفــه فــي تلــك األمــوال، بــل إنه بــادر بعد 

إلغاء المجني عليه لوكالته إلى إخطار المذكور 
بالحضــور واســتام ماله بعد تصفية الحســاب 
وسداد ما عليه من أتعاب مستحقة للمتهم، إال 
أن المجنــي عليــه لم يحضر، ورّد على الخطاب 
بخطــاب آخــر تضّمــن إهانــة وتشــهير بالمتهــم 
ونعتــه ووصفــه بألفــاظ ال تصح إطاًقــا، فضاً 
عــن رفعــه لدعــوى مدنية لمطالبــة المتهم بدفع 
مبلــغ يصــل إلــى 13 ألــف دينــار، فأقــام المتهــم 
دعــوى متقابلــة مطالًبــا المجنــي عليــه وآخرين 
بتقديــر أتعابه وما زالــت الدعويين متداولتين 
ومحــدد  المختصــة  المدنيــة  المحاكــم  أمــام 

لنظرهمــا جلســة 5/9/2019 للمرافعــة، وبذلــك 
فــا يوجــد اختــاس ولــم يمــس المجنــي عليه 
أي ضــرر كونــه ســيحصل على ما يســتحق -إن 
وجــد- بعد تصفية الحســاب مــع المتهم وفصل 
المحكمــة المدنيــة في النــزاع بينهمــا، وبالتالي 

فا قوام لفعل االختاس أو ركن الضرر.
المجنــي  تســليم  عــن  المتهــم  امتنــاع  وبشــأن 
عليه المبالغ -على فرضه وجوده- يســتند لحق 
الحســاب وهــو حــق  بغــرض تصفيــة  الحبــس 
قانونــي يســوغ للوكيــل حبــس مــا للمــوكل من 
مبالــغ طالمــا أن الحســاب بينهما ما يــزال قائًما 
وال يزال للوكيل حق في هذه المبالغ في صورة 
أتعاب مســتحقة، عما قام به من أعمال لصالح 
المــوكل وهــي علــة مشــروعة للحبــس، خاصــة 
إذا كان هــذا التصــرف يمثــل عرًفــا ســائًدا عنــد 
أهــل المهنة، وكانــت األوراق مفتقــدة لما يقوم 
بــه القصد الجنائي المتمثل في ســوء النية من 
الحبس، وتغييــر القصد من الحيازة والتصرف 
فــي المال تصــرف المال إضراًرا بصاحب الحق 
فيــه، وهــو ما يفضــى لبراءة المتهــم من التهمة 

المنسوبة إليه، وذلك لألسباب التالية:
أوالً: المتهــم أنكر حيازة أي مبالغ للمجني عليه 

بقصد تملكها واإلضرار به.

ثانًيــا: المجنــي عليه لــم يتوّجه لمكتــب المتهم 
لطلــب اســتام أموالــه بعــد تصفيــة الحســاب 
وســداد األتعاب المســتحقة للمتهم عن القضايا 
باشــرها  والتــي  المبالــغ  بهــذه  فيهــا  المحكــوم 
المتهم منذ العام 2014 ولغاية 2017، إذ اعتقد 
أن مجــرد دخول الشــيكات المنفذ بها لحســاب 

مكتب المتهم امتناًعا منه عن التسليم.
أتعــاب  بوجــود  عليــه  المجنــي  إقــرار  ثالًثــا: 
مستحقة في ذمته للمتهم استغرق العمل فيها 
لمدة 8 سنوات ال تتناسب مع ما ادعاه المجني 
عليــه بمبلــغ 888 دينــاًرا فقــط كونــه قــد ترافــع 
عنــه فــي عــدد يصــل إلــى 25 قضيــة متعلقــة 
بالميــراث وأخــرى مدنيــة خــال تلــك الفتــرة، 
ممــا ينتفــي معه القصد الجنائي لجريمة خيانة 
األمانة، ذلك أن مجرد حبس المال لوجود هذه 
المنازعــة يخــرج الواقعــة مــن دائــرة التجريــم 
والعقــاب، خصوًصــا وأن المتهــم لجــأ للمحكمة 
المدنيــة لتقديــر قيمــة األتعــاب المتنــازع فيهــا 

تقديرا لمجهوداته وما أنفق فيها من وقت وما 
حقق فيها من نتائج.

رابًعــا: أن تقريــر الخبير المحاســبي المودع في 
الدعوييــن المدنيتيــن باطــل شــكاً وموضوًعا، 
وال يمكن التعويل عليه بثبوت القصد الجنائي، 
خصوًصا وأن الخبير لم ينتقل لمكتب المدعى 
عليــه ولــم يجتمــع معــه حســبما يدعــي، فضــاً 
عــن أن المحكمــة لــم تحســم أمرهــا فــي تلــك 
الدعوييــن، إضافــة إلــى أنــه لــم يتولــى ســوى 
جانــب واحــد في القضية أال وهــو قيمة المبالغ 
الماليــة التــي تحصــل عليهــا المتهــم مــن ملــف 
التنفيــذ وال نــزاع حولها، في حيــن أغفل بحث 
نقطة الخاف المتمثلة في بيان مقدار األتعاب 
المســتحقة للمتهم عن القضايا التي ســدد عنها 
المبالــغ وعمــل المقاصــة فيمــا بينهم،عاوة عن 
أن الخبيــر ال يعــرف كل القضايــا التــي باشــرها 

المتهم لصالح المجني علي.
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أصــدر وزيــر العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف الشــيخ خالــد بن علي آل خليفــة تعميًما يحظر على مكاتــب المحاماة التي 
تســتعين بقانونييــن مــن غيــر البحرينيين أن تســمح لهم بإبداء المشــورة القانونية مباشــرة لعمالء تلك المكاتب باســم المكتب 
المرخص له أو أن يديروا مكاتب المحاماة بأنفسهم، وكذلك ُيمنع على غير المحامين المقيدين بجداول المحاماة متابعة أية 

إجراءات إدارية لدى أي من إدارات الوزارة وذلك اعتباًرا من تاريخ 1/9/2019.

وزيــر  تعميــم  نــص  يلــي  وفيمــا 
العــدل رقــم )4( لســنة 2019 بشــأن 
نطــاق اختصــاص القانونييــن غيــر 
بمكاتــب  الُملحقيــن  البحرينييــن 

المحاماة المرخص له:
إيماًنا بالرسالة النبيلة التي تضطلع 
بحســبانها  المحامــاة  مهنــة  بهــا 
العدالــة  وجنــاح  القضــاء  صنــو 
لســيادة  الراســخة  الركائــز  وأحــد 

القانــون فــي المملكــة، وفــي إطــار 
اســتراتيجية الــوزارة الراميــة إلــى 
االرتقــاء بمهنــة المحامــاة، وحرًصا 
على إرســاء قواعد وأســس تضبط 
أعلــى  وفــق  المحامــاة  ممارســات 
فــي  األخــذ  مــع  المهنيــة  درجــات 
المجــال  إفســاح  ضــرورة  االعتبــار 
المحامييــن  مهــارات  لصقــل 
البحرينييــن الســيما حديثــي العهد 

بالمهنة.
قــد  المحامــاة  قانــون  كان  ولمــا   
أرســى قاعدة أصولية مؤداها قصر 
المحامييــن  علــى  المشــورة  إبــداء 
البحرينييــن المرخــص لهــم - فيمــا 
عدا مكاتب االستشــارات القانونية 
بموجــب  لهــا  المرخــص  األجنبيــة 
المرســوم بقانــون رقــم )77( لســنة 
أحــكام  بعــض  بتعديــل   2006

قصــر  وحيــث  المحامــاة-،  قانــون 
قانــون المحامــاة المثــول والترافــع 

المحاميــن  علــى  المحاكــم  أمــام 
البحرينيين.

مــن  تقــدم  مــا  بمقتضــى  وأخــًذا   
بمضمونهــا  واســتهداء  اعتبــارات 
واســتلهاًما لغاياتهــا الســامية ُنعمــم 

باآلتي:
المحاميــن  علــى غيــر  أوالً: يحظــر 
المقيدين بجداول المحاماة متابعة 
أيــة إجــراءات إداريــة لــدى أي مــن 
إدارات الــوزارة وذلــك اعتبــاًرا مــن 

تاريخ 1/9/2019.
ثانًيــا: يحظر على مكاتب المحاماة 
التــي تســتعين بقانونييــن مــن غير 
البحرينييــن أن تســمح لهــم بإبــداء 
المشــورة القانونية مباشــرة لعماء 
المكتــب  باســم  المكاتــب  تلــك 

المرخــص لــه أو أن يديــروا مكاتب 
المحاماة بأنفسهم.

مكاتــب  جميــع  علــى  ثالًثــا: 
المحامــاة المرخــص لهــا أن يوافــوا 
وأســماء  بأعــداد  العــام  المســجل 
والمحاميــن  المقيديــن  المحاميــن 
غيــر  والقانونيــن  التدريــب  تحــت 
لديهــم  المســجلين  البحرينييــن 
 ،15/8/2019 أقصــاه  موعــد  فــي 
كمــا يجــب إخطــار المســجل العــام 
للبيانــات  تغييــرات  مــن  يطــرأ  بمــا 

المذكورة.
المحامــاة  مكاتــب  علــى  رابًعــا: 
وموظفي الوزارة -كل فيما يخصه- 
االلتــزام بهــذا التعميــم، وُيعمــل بــه 

من اليوم التالي لصدوره.

المنامة - وزارة العدل

حظر إبداء المشورة القانونية على غير البحرينيين
ـــ “الـــــــوزارة” ــدل: مــنــعــهــم مـــن مــتــابــعــة أي إجـــــــراءات إداريــــــة بـ ــعـ وزيــــر الـ

عباس إبراهيم

عبدالرحمن غنيم

الشيخ خالد بن علي

المدرسة أبلغت 
أولياء األمور 

بالخطأ أن االمتحان 
سيبدأ في 7:30
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محافظ العاصمة: “االستشــاري” يرّكز على “تقنية المعلومات”

دعم رواد األعمال بتلبية احتياجات “الحاضنات”

كشــف محافــظ العاصمــة، الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة، عــن زيــارة لبعــض 
حاضنــات األعمــال بعــد موســم الصيــف بهــدف تحفيــز رواد األعمــال والوقــوف علــى 

احتياجاتهم.

للصحافييــن  تصريــح  فــي  وأوضــح   
العالمــي  باليــوم  االحتفــال  هامــش  علــى 
أن  والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات 
يقــوم  للحاضنــات  االستشــاري  المجلــس 
المشــاريع  مجــال  فــي  المحافظــة  بدعــم 
والفعاليــات والبرامج وفهــم الجيل الجديد 
وتقديــم البرامــج المناســبة للشــباب، الفًتــا 
ببــدء  قــام  الشــباب  مــن  الكثيــر  أن  إلــى 
العمــل  صنــدوق  مــع  بالتعــاون  مشــاريعهم 

“تمكين” والمؤسسات الراعية.
المجلــس  أن  هشــام  الشــيخ  وأضــاف 
االستشــاري للحاضنات ســيركز على مجال 
تقنيــة المعلومــات، إضافــة إلــى خلــق بيئــة 
محفــزة للشــباب للدخــول فــي هــذا المجال 
الذي يدر بأرباح كبيرة ويخلق عدة وظائف 

ويتناسب مع فئة الشباب.
 فيمــا أكد أن النســخة الجديدة من أســبوع 
المنامــة لريــادة األعمــال بنســخته الجديدة 
ســينطلق في أكتوبر المقبــل، حيث أضحى 

منّصة مثالية تعمل على إلهام رواد األعمال 
والمنفــردة  الجديــدة  باألفــكار  الشــباب 
بالحداثــة مــن قبــل متحدثين يســتعرضون 
تجاربهــم وقصــص نجاحهــم، والتــي تعمــل 
على تحفيز الشباب نحو إطالق مشاريعهم 
وإتاحــة الفرصــة أمامهم لتحقيــق أحالمهم 
ملمــوس  واقــع  إلــى  أفكارهــم  وترجمــة 
ليكونــوا قادريــن علــى خوض مجــال ريادة 

األعمال حسب معايير الجودة العالمية.
 وأكــد محافــظ محافظــة العاصمــة أهميــة 
دعــم المشــاريع الشــبابية وتطويــر مهــارات 
كل  وتوفيــر  الطموحيــن  األعمــال  رواد 
احتياجاتهــم ليكونــوا رواد أعمال ناجحين، 
للمســاهمة فــي إعداد جيل متميــز من قادة 
المســتقبل البحرينــي، مشــيًرا إلــى أن مثــل 
هــذه الفعاليــات تمنــح الشــركات الصغيــرة 
فرصــة ومجاالً لعرض ومشــاركة إبداعاتهم 
وإيصالهــا إلى أكبــر عدد ممكن من الجمهور 
انطالقــًا من جهــود المحافظــة الحثيثة في 

خدمــة المجتمع وتحقيق شــراكة مجتمعية 
والتواصل مع كافة أفراده.

الصغيــرة  المؤسســات  أن  إلــى  وأشــار   
إجمالــي  مــن   % 93.3 تمثــل  والمتوســطة 
عــدد الشــركات العاملــة في البحريــن، وهذا 
يــدل علــى أهميــة هــذا القطــاع وال شــك أن 
صاحب السمو الملكي ولي العهد يهتم بهذا 
القطاع فشكل مجلس المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة.
ســواء  للدعــم  برامــج  هنــاك  أن  وأضــاف 
أو  “تمكيــن”  العمــل  صنــدوق  خــالل  مــن 
للتنميــة، والبحريــن تمتلــك  البحريــن  بنــك 

تســاعد  التــي  الخدمــات  مــن  مجموعــة 
الصغيــرة  المؤسســات  قطــاع  نمــو  علــى 
والمتوســطة، بدليل أن الكثير من الشركات 
تقصــد المملكة فــي مجال تقنية المعلومات 
الــذي نقــوم باالهتمــام بــه، الفًتا إلــى أنه تم 
ســيتم  وأيًضــا  الحاضنــات  بعــض  رعايــة 
االنطــالق  فــي  الشــركات  بعــض  مســاعدة 
فــي  العمــل  أن  بمشــاريعها خاصــة  والبــدء 
والتقنيــة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
العاليــة أصبح ســوق مرغــوب وموجود من 

خالل التطبيقات في العالم كله.

الشيخ هشام بن عبدالرحمن يلقي كلمة في االحتفال 

السعودية ُتصنِّع المحركات 
والمضخات البحرية

قالت الشركة العربية السعودية لالستثمارات 
موقعهــا  علــى  بيــان  فــي  “دســر”  الصناعيــة 
اإللكتروني إنها وقعت اتفاق مشروع مشترك 
مــع أرامكــو الســعودية وهيونــداي للصناعات 
والمضخــات  المحــركات  لتصنيــع  الثقيلــة 
ومحطــات  الســفن  تشــغل  التــي  البحريــة 
الكهرباء.  وأضاف البيان أن المشروع سيقام 
فــي مدينــة رأس الخيــر بالمنطقــة الشــرقية 
المحــركات  منشــأة تصنيــع  بالســعودية، وأن 
البحريــة ســتكون األولــى فــي منطقة الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
80 كــم   يذكــر أن مدينــة رأس الخيــر تبعــد 
الصناعيــة،  الجبيــل  مدينــة  شــرق  شــمال 
وتديرها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتضم 
ــا مكوًنــا مــن 4 أرصفــة  المدينــة مينــاًء بحريًّ

متخصصة لتصدير المعادن.

دبي - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

تطلق بورصة البحرين فعالية المستثمر الذكي الصيفية والتي تتضمن سلسلة من 
األنشــطة الترفيهيــة والتعليميــة لألطفال مــن مختلف الفئات العمريــة في الجناح 
الغربــي لمجمــع الســيف خــال الفترة مــن 12 إلى 13 يوليــو 2019. وتوفــر الفعالية 
الفرصــة لألطفــال للعــب أدوار مختلفة عبر عدة أنشــطة مصممة لمســاعدتهم على 

اكتساب المعرفة المالية.

وســيتعين على األطفال المشاركين في 
المحطــات  جميــع  اســتكمال  األنشــطة 
الســت للحصــول على شــعار “المســتثمر 
أنشــطة  المحطــات  وتتضمــن  الذكــي”. 
مختلفــة منهــا: تحدي المســتثمر الذكي، 
ســوق المســتثمر الذكــي، متجــر بضائــع 
اآللــي  الصــراف  الذكــي،  المســتثمر 
للمستثمر الذكي، ركن التلوين للمستثمر 
الذكــي، مكتبــة المســتثمر الذكــي، لعبــة 

تركيب المستثمر الذكي. 

للبورصــة،  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم آل خليفــة 
“إن برامــج التوعيــة ال تشــكل جــزءا ال 
يتجــزأ مــن اســتراتيجيتنا فحســب بــل 
تهــدف أيًضــا إلــى أن يكــون لهــا تأثيــرًا 
مســتوى  علــى  المــدى  طويــل  إيجابيــًا 
الوعــي المجتمعي و المشــاركين. ويأتي 
البورصــة  لبرامــج  اســتكماال  البرنامــج 
التوعوية األخرى الموجهة لفئة الشــباب 

مستهدفًا فئة عمرية أصغر”.

“البورصة” تطلق “المستثمر الذكي”

11 يوليو 2019 الخميس
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زينب العكري

بالبحريــن االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  مــع  بالتعــاون 

“ المركزي” و“القضائية” يناقشان “المعامالت المضمونة”

نظــم كل مــن مصرف البحرين المركزي ومعهد الدراســات القضائية والقانونية بالتعاون 
مع مجلس التنمية االقتصادية ورشتي عمل حول مشروع قانون المعامات المضمونة، 

إذ حظيت الورشتان بمشاركة من العاملين في سلك المحاماة وفي القطاع المصرفي.

االقتصاديــة،  التنميــة  مجلــس  وينظــر 
بالتعاون مع شــركائه إلى البيئة التشــريعية 
المتماســكة والمتطــورة للمملكــة باعتبارهــا 
الجاذبــة  التنافســية  المقومــات  إحــدى 

لالستثمار.
بشــأن  التوعيــة  إلــى  الورشــتان  وهدفــت 

المضمونــة  المعامــالت  قانــون  مشــروع 
الــذي يســتند إلــى القانون النموذجي بشــأن 
المعامالت المضمونة المعتمد من قبل لجنة 
األمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي 
الجمعيــة  أقرتــه  والــذي  “األونســيترال”، 
إلــى   ،2016 العــام  المتحــدة  لألمــم  العامــة 

التــي  بالفــرص  المشــاركين  جانــب تعريــف 
يتيحها مشــروع القانــون للقطاع المصرفي 
فــي مجال تقديم االئتمان، وشــرح األحكام 
تكــون  أن  التــي يجــوز  باألمــوال  المتعلقــة 
محال لحق الضمان، فضالً عن أحكام إنشاء 
حــق الضمان فــي القانون وجعلــه نافذا في 
الغيــر وإنفــاذه فــي حــال إخــالل  مواجهــة 

المدين.
مــن  عــدد  العمــل  ورشــتي  فــي  وتحــدث 
وهــم  المختصيــن،  والقانونييــن  الخبــراء 
شــركة  لــدى  المحامــي  شــورير  جوزيــف 

“كيركالند أند إيليس” العالمية، والتي تتخذ 
مــن مدينــة شــيكاغو األميركيــة مقــرا لهــا، 
وجاي سانغ لي الخبير القانوني الذي يعمل 
مــع “األونســيترال”، وهــي الهيئــة القانونيــة 
الرئيســة التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة 
فــي مجــال القانــون التجــاري الدولــي، إلــى 
جانب اختصاصي البرنامج الدولي لتطوير 
القانون التجاري بــوزارة التجارة األميركية 
بليــك كاندليــر، والمستشــار القانونــي األول 
بمجلس التنمية االقتصادية جميل العلوي.

المنامة - مجلس التنمية

دبي - العربية.نت

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، 
مجموعــة  اتفــاق  إن  األربعــاء،  أمــس 
“أوبك+” على تمديد تخفيضات إنتاج 
مــن  األول  الربــع  نهايــة  حتــى  النفــط 
2020، ســيقلص المخزونــات ويســاعد 
بالســوق  االســتقرار  تحقيــق  علــى 

ويعالج تقلبات األسعار.
ســؤال  علــى  ردًا  الغضبــان  وقــال 
األســعار  بشــأن  “أوبــك”  موقــف  عــن 
دوالرًا   70 أن  هــو  العــام  التوجــه  إن 
للبرميــل أو أكثر ســعر مقبــول، مضيفًا 
عادلــة  ألســعار  تســعى  المنظمــة  أن 

حــد  علــى  والمنتجيــن  للمســتهلكين 
سواء.

وقــال علــى هامــش مؤتمــر طاقــة في 
بغــداد إن العــراق يأمــل فــي أن “تبقــى 
حريــة المالحــة فــي مضيــق هرمــز من 

ثامر الغضباندون انقطاع وسالكة”.

المنامة - البنك األهلي

المتحــد تبرًعــا بقيمــة  البنــك األهلــي  قــّدم 
الســعودي  المعهــد  إلــى  دينــار  آالف  ثالثــة 
البحرينــي للمكفوفين دعًما ألنشــطة المعهد 
الكافيــة  الرعايــة  ســبل  لتقديــم  الســاعية 
ا من خــالل التعليم  لألفــراد المعاقيــن بصريًّ
والتدريب لتمكينهم من العيش باستقاللية 
ومســاعدتهم على المســاهمة فــي المجتمع، 

وذلــك في إطــار مبادراتــه المتواصلة لدعم 
البــالد  فــي  اإلنســانية  الخيريــة  المشــاريع 
علــى اختــالف أنشــطتها وفعالياتهــا. وقــام 
الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  أول  مديــر 
بالبنــك األهلي المتحد بســام التتان بتقديم 
مبلــغ التبــرع إلــى مديــر المعهــد الســعودي 

البحريني للمكفوفين عبدالواحد الخياط.

“األهلي المتحد” يدعم “السعودي للمكفوفين”
أثناء تقديم الدعم المالي للمعهد

وزير النفط العراقي: 70 دوالراً للبرميل أو أكثر سعر مقبول

اتفاق أوبك+ سيحقق استقرار األسعار

”eKYC“ الوطني” أول بنك ينضم لمنصة“
ــت” ــف ــن “ب إدارة  ــت  ــح ت ــا  ــي ــرون ــت ــك إل الـــعـــمـــاء  ــى  ــل ع ــرف  ــع ــت ــل ل

عــن  أمــس  الوطنــي  البحريــن  بنــك  أعلــن 
لمعرفــة  الوطنيــة   eKYC لمنصــة  انضمامــه 
العمــالء إلكترونيــا والقائــم على إدارتها شــركة 
بنفــت وذلك وفــق توجيهات مصــرف البحرين 
المركزي، ليكون بنك البحرين الوطني أول بنك 
في البحرين ينضم للمنصة، والتي ستســتخدم 
مــن قبــل المؤسســات الماليــة لتســهيل التحاق 
العمــالء الجــدد إلــى البنــك والوفــاء بمتطلبات 

معرفة العميل إلكترونيا. 
العمــالء  لمعرفــة   eKYC بنفــت  منصــة  تعتبــر 
الحوســبة  علــى  مبنــي  تقنــي  حــل  إلكترونيــا 
يوفــر  والــذي  تشــين  البلــوك    / الســحابية 
اســتخراج  علــى  القــدرة  الماليــة  للمؤسســات 
ومعالجــة البيانــات لمعرفة العميــل وغيرها من 
لتشــمل  العالقــة  الجهــات ذات  مــن  معلومــات 
اإللكترونيــة،  والحكومــة  المعلومــات  هيئــة 
وستتضمن أيضًا التحقق من صحة المعلومات 
الحضــور  إلــى  الحاجــة  دون  دولــي  بشــكل 

أو  الوثائــق  صحــة  مــن  التحقــق  الشــخصي، 
التوثيــق. وقــد نجــح البنــك فــي التعامــل مــع 
المنصــة منــذ دخولهــا حيــز التنفيــذ بتاريخ 30 

أبريل 2019. 
وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، 
نكــون  أن  “يســعدنا  دورانــد  جان-كريســتوف 

أول بنــك يشــارك فــي هــذا المشــروع المبتكــر 
كجــزء مــن التزامنــا بدعــم رؤية بنــك البحرين 
المركــزي لتكــون البحرين رائــدة في التطورات 
الرقميــة بالقطاع المالي وتماشــيا مــع دور بنك 
البحريــن الوطنــي باعتبــاره الرائــد في الســوق 
منصــة  قطعــت  لقــد  الوطنــي.  المملكــة  وبنــك 

eKYC لمعرفــة العمالء إلكترونيا شــوطا كبيرا 
فــي تنظيــم وتيســير العمليــات الداخليــة لــدى 
البنك بغية جلب عمالء جدد وتحديث بيانات 

العمالء الحاليين على أساس مستدام”. 
* طرح الخدمة قريبا

إدارة وإســتراتيجية  رئيــس  قــال  مــن جهتــه، 
الفــروع المصرفيــة فــي بنــك البحريــن الوطني 
نبيــل مصطفــى “لتتــم االســتفادة مــن المنصــة 
بمقــدور  إلكترونيــا،  العميــل  لمعرفــة  الوطنيــة 
العمــالء زيــارة الفــرع الرئيــس لبنــك البحريــن 
الوطنــي وااللتحــاق بفتــح حســاب رئيس دون 
الحاجــة إلــى تزويد البنك بأي وثائق باســتثناء 
التوقيع على وثيقة موافقة على السماح للبنك 
  / بالعميــل  الخاصــة   KYC بيانــات  باســتخراج 
المعلومــات  مــن مركــز تخزيــن هيئــة  العميلــة 
هــذه  طــرح  وســيتم  اإللكترونيــة.  والحكومــة 
الخدمــة علــى جميــع العمــالء في جميــع فروع 

البنك في وقت قريب”.

القدرة على معالجة البيانات لمعرفة العميل

صورة  استقبال رئيس لجنة العقار بالغرفة

المنامة - بنك البحرين الوطني

المنامة - بنا

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
أهمية التنسيق والتعاون بين جميع األطراف المعنية بقطاع التطوير العقاري من 

أجل الحفاظ على بيئة عمل عقارية منظمة وقوية ومستدامة. 

جــاء ذلك خالل اســتقباله لرئيس لجنة 
تجــارة  غرفــة  فــي  واإلنشــاء  العقــار 
وصناعــة البحريــن منــاف حمــزة، حيث 
المســتجدات  أهــم  فــي  التباحــث  تــم 
العقــاري،  بالشــأن  المتعلقــة  والقضايــا 
وأكــد الشــيخ محمــد بــن خليفــة أهميــة 
التنســيق مــع لجنــة العقــار فــي الغرفــة، 
وقــال: إننا فــي المؤسســة نحرص على 
األطــراف  جميــع  رأي  علــى  اإلطــالع 

المعنيــة والمختصــة مــن أجــل الوصول 
لجميــع  ومناســبة  مثلــى  قــرارات  إلــى 

األطراف.
ومــن جانبــه، شــكر رئيــس لجنــة العقــار 
وصناعــة  تجــارة  بغرفــة  واإلنشــاء 
البحريــن الشــيخ محمد بــن خليفة على 
مــا يلقــاه القطــاع مــن تفاعــل وتعــاون 
منه شــخصيًا ومــن جميــع العاملين في 

المؤسسة.

“العقاري” تبحث التنسيق مع “الغرفة”

طوكيو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط، أمس األربعاء، بعد 
أن أظهــرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام 
األميركيــة أكثــر من المتوقع، مما قلص المخاوف من فائض 
معــروض، بينما أخلــى منتجو نفط كبــار بالواليات المتحدة 

منصات في خليج المكسيك قبل عاصفة وشيكة.
دوالر   65.16 إلــى  برنــت  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 

للبرميل، بعد أن بلغ في وقت سابق 64.95 دوالر.

وارتفــع الخــام األميركي وبرنت منــذ بداية العام في الوقت 
الــذي تقلــص فيــه منظمة البلــدان المصدرة للبتــرول )أوبك( 

ومنتجون كبار مثل روسيا اإلنتاج لتعزيز األسعار.
لكــن التوتــرات التجاريــة تثيــر المخــاوف مــن ضعــف فــي 
الطلــب، ويبحــث المســتثمرون عــن أدلــة علــى أن الزيــادة 

السريعة في اإلنتاج األميركي يجري استهالكها.
وأظهرت بيانات معهد البترول األميركي، أمس الثالثاء، أن 

مخزونات النفط الخام تراجعت أكثر من المتوقع األســبوع 
الماضي، بينما تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات 

نواتج التقطير.
وبحســب البيانــات، هبطــت مخزونــات الخــام 8.1 مليــون 
برميــل فــي األســبوع المنتهــي فــي الخامس مــن يوليو إلى 
461.6 مليــون، مقارنــة مــع توقعــات المحلليــن النخفــاض 

قدره 3.1 مليون برميل.

النفط يخترق 65 دوالراً مع تراجع المخزونات األميركية



وضــع مينــاء طنجــة المتوســط )المرحلة الثانيــة( المغرب على خارطة التجــارة الدولية بال منــازع، حيث ربط البالد 
مــع 178 مينــاء فــي 77 دولــة حول العالم بطاقة اســتيعابية ضخمــة تجاوزت الـ 9 ماليين حاوية ســنويا. وبلغ حجم 
االســتثمار فــي المشــروع الــذي ُأطلــق في العام 2003، أكثر مــن 8.8 مليار دوالر، 53 مليارا منهــا من القطاع الخاص، 
فيمــا تكفلــت الحكومــة بالباقــي. وقــّدر نائب مدير الميناء حســن عبقري المدخول الســنوي للميناء بنحــو 338 مليون 
دوالر، وهو رقم يغطي تكلفة التشغيل وتسديد قروض التمويل، ومواصلة مشروعات التجديد والتطوير. وأكد أن 
الطاقــة االســتيعابية للمينــاء بعــد افتتــاح المرحلة الثانية زادت مــن 3 ماليين حاوية إلى 9 مالييــن، وإلى 7 ماليين 

مسافر، و700 ألف شاحنة، ومليون سيارة سنويا.

ويــمــتــد الــمــركــب الــمــيــنــائــي على 
1000هـــكـــتـــار، ويــشــمــل 3 مــوانــئ، 
1 وطــنــجــة  ــط  ــوسـ ــتـ ــمـ الـ طـــنـــجـــة 
المسافرين  وميناء   ،2 المتوسط 
عـــن منطقة  فــضــا  والــشــاحــنــات، 
لألنشطة  أجـــزاء   6 تضم  صناعية 
مطورة على مساحة  1600 هكتار.
الــمــتــوســط، أكبر  ومــيــنــاء طــنــجــة 
ــي إفـــريـــقـــيـــا والـــبـــحـــر  ــ مـــيـــنـــاء فـ
التجارة  ممرات  ــرز  وأب المتوسط، 
ــبـــت جــــدارة  الــعــالــمــيــة، حــيــث أثـ

وقدرة وإمكانات المملكة المغربية في المسافنة والتبادل 
التحويلية  والصناعات  االستثمارات  وجــذب  التجاري 
وخلق فرص العمل، فضا عن تعزيز دورها في المبادالت 

الدولية، واالندماج باالقتصاد العالمي.
 28 يــوم  الثانية  بالمرحلة  المينائية  العمليات  وُدشــنــت 
موالي  األمير  المغربي  العهد  ولي  بحضور   ،2019 يونيو 

الحسن، فيما ُشّغلت المرحلة األولى في العام 2007.
القطاعين  بين  للشراكة  نموذج  الميناء  أن  عبقري  وأكــد 
الــعــام والـــخـــاص، حــيــث ســاهــمــت الــعــديــد مــن الــشــركــات 
من  يعمل  بعضها  التمويل،  عملية  فــي  والبنوك  المالية 

منطقة وأسواق الخليج العربي.

المغرب في الموقع 17 عالميا

وقال عبقري خال استعراض المشروع أمام الصحافيين، 
إن الميناء يمتلك أكبر طاقة استيعابية مينائية بالحوض 
المتوسطي، مشيرا أنه ارتقى بالمغرب من المركز 83 إلى 
17 عالميا، من حيث الربط البحري، بحسب ترتيب مؤتمر 

األمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأكد أن “المشروع تكريس لطموح ونظره ملكية ثاقبة، 
في  الميناء  يقام  أن  الــســادس  محمد  الملك  أراد  حيث 

موقع إستراتيجي مميز عند تقاطع الطرق البحرية”.
الميناء  مــع  تعمل  شــركــة   912 هــنــاك  أن  عــبــقــري  وبــيــن 
وبالمناطق الصناعية المحيطة به، في قطاعات السيارات 
المتجددة،  والــطــاقــة  والنسيج،  والــمــابــس  والــطــائــرات 
والصناعات الغذائية، وشبه الطبية، واإللكترونيك والمواد 
الــفــاحــيــة والــلــوجــســتــيــك، والــخــدمــات وغــيــرهــا، وعلى 
منذ  عمل  فرصة  ألــف   75 خلقت  هكتار،   1600 مساحة 
المغربية.  العاملة  لأليادي  منها   % 98 اآلن،  2003 حتى 
المستثمرة  المساحة  رفع  تقضي في  الفكرة  أن  وأوضح 
إلى 5000 هكتار في األعوام بين 2025 و2030، وبالتالي 
جذب المزيد من الشركات والصناعات وتوفير المزيد من 

الوظائف.
ميناء  أول  كــان  المتوسط  وطنجة 
“إيكو  عــامــة  على  يحصل  أفــريــقــي 
التي  التجهيزات  تميز  التي  بــور”،   –
لمنظمة  الــبــيــئــيــة  الــمــعــايــيــر  تــحــتــرم 

الموانئ البحرية األوروبية.
المجتمعي  الــدور  إلى  عبقري  وأشــار 
المناطق  الميناء ألهالي  يقدمة  الذي 
ويدعم  يــرعــى  حيث  بــه،  المحيطة 
ــات تـــنـــمـــويـــة كـــثـــيـــرة فــي  ــروعــ ــشــ مــ
والمياه  والصحة  التعليم  قطاعات 

وغيرها.
الشركة  مــايــرســك”،  مــولــر  بــي  “إي  مجموعة  واعــتــبــرت 
طنجة  ميناء  إن  المينائية،  المحطات  باستغال  المكلفة 
تطورا ضمن شبكة  األكثر  الموانئ  من  واحــدا  المتوسط 
بمناخ  مشيدة  العالم،  حــول  فيها  تنشط  التي  المرافئ 

األعمال واالستثمار بالمغرب.
 ،2003 بدأ في فبراير  بالمشروع  العمل  أن  المعلوم  ومن 
في   ”1 المتوسط  “طنجة  األولــى  المرحلة  افتتحت  فيما 

العام 2007.

الميناء يربط المتوسط بالعالم

 ويعد الميناء بوابة المغرب البحرية الرئيسة المطلة على 
دولًيا على مضيق جبل  موقًعا  المتوسط، ويحتل  البحر 
المتحدة،  الواليات  أيــام من   10 بعد  طــارق، يجعله على 
و20 يوًما من الصين، وما بين 2 إلى 8 أيام من دول غرب 

إفريقيا، وعلى ُبعد ساعة فقط من أوروبا )إسبانيا(.
المغرب  الثانية(  )المرحلة  الجديدة  التوسعة  ومنحت 
ميناء  المتوسط،  البحر  على  ميناءين  أكبر  على  التفوق 
الخثيراس )الجزيرة الخضراء( وميناء فالنسيا، من حيث 
طاقة استيعاب الحاويات واجتذاب المزيد من االستثمار 

والصناعات التحويلية إلى الباد.
عبر  تمر  التي  الــحــاويــات  مــن   % 90 أن  ــام  األرقـ وتشير 
ميناء طنجة المتوسط هي حاويات “ترانزيت” تسير إلى 

وجهات أخرى حول العالم.
50 كيلومتًرا إلى  التوسعة الجديدة على بعد نحو  وتقع 
المغرب،  شمال  في  الرئيسة  المدينة  طنجة،  من  الشرق 
وهو ما يتيح مجاالً للتوسع في المستقبل، ويحتوي على 
المتوسط  طنجة  مركز  إلى  إضافة  للحاويات،  محطتين 

لألعمال.
البحر  بــحــوض  الــمــيــنــاء  عــلــى  الـــريـــادة  الــمــغــرب  وينتظر 
عالمية  وجــهــة  يــكــون  أن  ويتطلع  الــمــتــوســط،  األبــيــض 

تجارية  ومــنــصــة  واللوجستية  التحويلية  للصناعات 
وصناعية.

يحقق  ــا  ــ أوروب على  المطل  الــجــديــد  الميناء  وبــافــتــتــاح 
خريطة  على  مكانته  لتعزيز  طــمــوحــاتــه؛  أحــد  الــمــغــرب 
التحتية،  البحري وتدعيم بنيته  العالمية للشحن  المراكز 
أَما على المدى البعيد، فهو اجتذاب مزيد من االستثمارات 
إلنتاج  مصنع  أكبر  مؤخرا  افتتح  أنــه  السيما  األجنبية، 
المنطقة ضمن خطة إلنتاج مليون سيارة  السيارات في 

سنوًيا.  
وفيما يخص الصناعة، نجح المغرب في احتال المركز 
األول على مستوى إفريقيا، بعد رفع حجم إنتاج السيارات 
سنة 2018 إلى مستويات قياسية، إذ تمكنت المملكة من 
رفع مستوى إنتاج السيارات بنحو 8 أضعاف في أقل من 
الــصــادرات بقطاع  زيــادة  أمر ساهم في  8 سنوات، وهو 

السيارات بنسبة 300 % في الفترة نفسها، وبالطبع كان 
ميناء طنجة محوًرا رئيسا لهذا التطور.

ويقع طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق في مفترق 
والشمال  والــغــرب  الشرق  بين  الرئيسة  البحرية  الطرق 
واألمريكتين  ــا  وأوروبـ آسيا  بين  يربط  الــذي  الجنوب   /

وإفريقيا )حيث تمر أكثر من 100 ألف سفينة سنويا(.
على  منصة   20 أفضل  بين  مــن  يصبح  بــأن  ملتزم  وهــو 

نطاق عالمي.
بدأها  الــتــي  الديناميكية  المتوسط  طنجة  وســيــواصــل 
دوالر،  مليون   900 بقيمة  جديد  استثمار  برنامج  بفضل 
معالجة  ســعــة  ــادة  ــ زي تستهدف  مــشــاريــع  عــلــى  يشتمل 
نمو  لمواكبة  جــديــدة  تسهيل  مناطق  وتهيئة  الــمــوانــئ 

الصادرات المغربية الصناعية والفاحية.

إنجازات طنجة المتوسط 2018

تعامل الميناء )طنجة المتوسط 1( في العام 2018، مع ما 
يقارب من 3.4 مليون حاوية مكافئة، بزيادة 15 ٪ عن 
طاقته االستيعابية، مما مكنه من احتال المرتبة األولى 
500 ميناء  45 في أفضل  في إفريقيا، فضا عن المركز 

حاويات في العالم. 
وعالج الميناء في 2018 بضائع )استيراد وتصدير( بقيمة 
نحو  تحميل  تم  كما  دوالر.  مليار   31.7 قدرها  إجمالية 

480 ألف سيارة.
مليون مسافر،   2.8 يزيد عن  ما  الميناء  وعبر من خال 

و327 ألف وحدة نقل دولي.
وبلغت قيمة صادرات المنطقة الصناعية نحو 8 مليارات 

دوالر.

“ميناء طنجة” يضع المغرب على خريطة التجارة الدولية
ــم ــ ــال ــ ــع ــ ال حــــــــول  دولــــــــــة   77 فــــــي  مـــــرفـــــأ   186 بـــــــ  ربــــطــــهــــا 

حسن عبقري

مازن النسور من طنجة

الخميس 11 يوليو 2019 
8 ذو القعدة 1440 09

ارتقى بالمملكة 
للموقع 17 عالميا من 

حيث الربط البحري

كلفته 8.8 مليار دوالر 
بشراكة بين القطاعين 

العام والخاص

9 ماليين حاوية 
و7 ماليين مسافر 

ومليون سيارة سنويا
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Call.

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - 92045( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - 92866( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - 22802( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد احمد علي عبدهللا محمد

االسم التجاري الحالي: صالون الوالء للحالقة الرجالية
االسم التجاري الجديد: محمد احمد علي عبدهللا محمد

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد حسين هاشم احمد هاشم قاروني

االسم التجاري الحالي: إنوفالين العقارية
االسم التجاري الجديد: إنوفالين للتكنولوجيا

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد صادق جالل شبر احمد

االسم التجاري الحالي: النور الساطع لألثاث واألجهزه الكهربائية المستعمله
االسم التجاري: النور الساطع لألثاث واالجهزة المستعملة

قيد رقم: 3-100251

قيد رقم: 3-15315

قيد رقم: 11-83370

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 

الس���يد / MOHAMMAD AAMIR ANSARI  بإعتباره المصفي القانوني لش���ركة 

محمد انصاري للصيانة ش���ركة تضامن بحرينية، المس���جلة كشركة ذات مسؤلية 

مح���دودة بموج���ب القي���د رق���م 124155-1، طالب���ا إش���هار انتهاء أعم���ال تصفية 

الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة محمد انصاري للصيانة شركة تضامن بحرينية

)CR2019-91840( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

)CR2019-92951( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدناه: ورث���ة المرحوم ابراهيم حس���ن س���لطان ال���زري بطلب  
تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد عبدهللا حسن سلطان الزري 

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

تقدم إلينا المعلن أدناه: صادق علي حسين سلمان درباس بطلب  تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ سلمان ابراهيم احمد الناجم 

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

9943-2
رقم القيد

25815-6
االسم التجاري

ورشة االبداع للصياغة
االسم التجاري

تونيستو كافيه

 تاريخ: 10/7/2019 تاريخ: 8/7/2019

بن���اء عل���ى ق���رار  الش���ركاء في ش���ركة الس���الم ميديا سولوش���نس ذ.م.م المس���جلة 
بموجب القيد رقم 1-116170، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/ 

MUHAMMED IQUBAL مصفيا 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:
MUHAMMED IQUBAL :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 33656575 )973+(
magnifiqspaces@gmail.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
 شركة السالم ميديا سولوشنس ذ.م.م

سجل تجاري رقم 116170-1

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 للصباغة

قيد رقم: 11794-7

 تاريخ: 8/7/2019
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قطر..تصادم طائرتي 
تدريب عسكريتين في الجو

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أمس 
األربعاء، تصادم طائرتي تدريب 
عسكريتين، وفق ما نقلت وكالة 

“رويترز”.
وقالت الوزارة في بيان إن طائرتي 

تدريب عسكريتين اصطدمتا في 
الجو، لكن الطيارين تمكنا من القفز 

منهما بسالم.
وتابعت “أثناء رحلة تدريبية حدث 

تصادم بين طائرتين تدريبيتين، 
وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج 
سالمين باستخدام الكرسي القاذف”.

ولم تذكر وزارة الدفاع متى وأين 
وقع التصادم.

طهــران تتحدى.. وتتجــاوز “حد النقاء” بتخصيــب اليورانيوم

ترامب: عقوبات إيران ستتضاعف بشكل كبير قريبا

اتهم الرئيس األميركي دونالد ترامب، إيران بتخصيب اليورانيوم ســرا ولفترة طويلة، محذرا إياها من أن العقوبات األميركية “ســتزيد قريبا”، وذلك بالتزامن مع 
عقد منظمة تابعة لألمم المتحدة اجتماعا طارئا بشأن انتهاك طهران لالتفاق النووي.

وقــال ترامب على تغريدة على تويتر: 
“لطالما كانت إيران تخصب اليورانيوم 
ســرا، في انتهــاك كامل لالتفاق الرديء 
الــذي تكلــف 150 مليــار دوالر، والــذي 
أبرمــه وزيــر الخارجيــة الســابق جــون 
كيري وإدارة الرئيس األميركي السابق 

باراك أوباما”.
وتابــع: “تذكــروا أن أجــل هــذا االتفــاق 
كان ســينقضي خــالل ســنوات قليلــة. 

العقوبات ستزيد قريبا وبشكل كبير”.
وجــاءت تصريحات ترامب بعد إعالن 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، أمس 
األربعــاء، أن إيران تخصب اليورانيوم 
بدرجــة نقــاء 4.5 %، فــي تحــد صارخ 

لالتفاقات الدولية.
وكانت الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، 
التابعة لألمم المتحدة، قد قالت سابقا 
إن إيران تجاوزت حد النقاء المسموح 

به عند 3.67 %.

تنفيــذ  تراقــب  التــي  الوكالــة  وذكــرت 
مخــزون  إن  أمــس،  النــووي،  االتفــاق 
إيــران مــن اليورانيــوم المخصــب يبلــغ 
حاليــا 213.5 كيلوغــرام، أي أنــه يفــوق 
الحــد المســموح بــه فــي االتفــاق وهــو 
ذلــك  يزيــد  كمــا  كيلوغــرام،   202.8
عــن الحــد الــذي تحققــت منــه الوكالــة 
 205 وكان  يوليــو،  مــن  األول  فــي 

كيلوغرامات.

“لــن  إنهــا  إيــران  قالــت  جانبهــا،  مــن 
تتراجــع” عــن قرارهــا زيــادة تخصيــب 
اليورانيــوم بمــا يفــوق مــا نــص عليــه 
تريــد  أنهــا  بذريعــة  النــووي،  االتفــاق 
الكاملــة”  “حقوقهــا  علــى  الحصــول 
بموجــب االتفــاق، الــذي انســحب منــه 
ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
العــام الماضي، حســب مــا ذكرت وكالة 

“أسوشييتد برس”.

اجتمــاع  فــي  األميركــي  البيــان  قــال 
وكالة الطاقة الذرية األربعاء إن سلوك 
النظــام اإليرانــي يعمق عزلتــه الدولية، 
اســتعداد  علــى  أخــرى  مــرة  مشــددا 

واشنطن لعقد مباحثات مع طهران.
وجــاء فــي البيــان األميركــي لمجلــس 
عقــد  عقــب  الذريــة  الطاقــة  وكالــة 
اجتمــاع مغلق بين الــدول األعضاء أن 
“ســلوك النظــام اإليرانــي يعمــق عزلتــه 
الدولية ويزيد المخاطر التي تواجهه”.
وتابع: “توسيع إيران لبرنامجها النووي 
الدولــي”،  المجتمــع  البتــزاز  محاولــة 
مضيفــا أن محــاوالت االبتزاز اإليرانية 
لــن تجــدي فــي تخفيــف العقوبــات عن 

طهران.
وأوضــح البيان أن واشــنطن مســتعدة 
للمحادثــات مع إيران من دون شــروط 
لعالقــات  العــودة  إمــكان  مــع  مســبقة 

طبيعية.

عواصم ـ وكاالت

الدوحة ـ رويترز

اجتماع لوكالة الطاقة الذرية لبحث البرنامج النووي اإليراني

كابول - أ ف بلندن ـ أ ف بالجزائر ـ وكاالت

قــال رئيــس األركان الجزائري الفريق أحمد 
قايــد صالح إن االنتخابات الجزائرية تمثل 

مفتاحًا حقيقيًا لبناء دولة قوية.
مضيفا أن: “الحلول الدســتورية تســتجيب 
لمطالــب الشــعب وتراعــي المصلحــة العليــا 

للوطن”.
وأكمــل صالــح الــذي كان يتحــّدث بالنــادي 
جائــزة  حفــل  أثنــاء  للجيــش،  الوطنــي 
الجيــش الجزائــري: “إنكــم تعلمــون جميعــا، 
بــأن مواقف القيادة العليــا للجيش الوطني 
الشــعبي، هي مواقــف ثابتة وصادقة حيال 
الوطــن والشــعب منذ بدايــة األزمة ومرورا 

بكافة مراحلها وإلى غاية اليوم”.
المقبلــة  الرئاســية  “االنتخابــات  أن  وأكــد 
هي ثمرتها الدســتورية والشــرعية األولى”، 
االنتخابــات  “هــذه  أن:  صالــح  وأوضــح 
حقيقيــا  مفتاحــا  نعتبرهــا  التــي  الرئاســية 
للولــوج إلــى بنــاء دولــة قويــة ذات أســس 
قيــادة  تعمــل  دولــة  وصحيحــة،  ســليمة 
الجيــش الوطني الشــعبي بــكل إصرار على 
ضمان بلوغها في ظروف آمنة ومستقرة”.

المســار  هــذا  تواجــه  التــي  العقبــات  وعــن 
أضــاف قائــد الجيــش: “يحــاول الرافضــون 
كاذبــة  شــعارات  رفــع   )...( المســار  لهــذا 
ومفضوحة األهداف والنوايا مثل المطالبة 
بالدولة المدنية وليســت الدولة العســكرية، 
إنهــا أفــكار مســمومة أملتهــا عليهــم دوائــر 
معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية”.

تســتهدف  عصابــة  هنالــك  أن  مؤكــدا 
أن  “األكيــد  وقــال:  العســكرية،  المؤسســة 
جهــاز العدالــة هــو مــن ســيقوم بالبــت فــي 

مصير هؤالء العمالء”.
وكان قايــد صالــح قــد أكد نهايــة إبريل، أن 
بعــض األحــزاب في الجزائر تحــاول عرقلة 

الحوار.

قدم السفير البريطاني لدى الواليات المتحدة 
كيــم داروش اســتقالته أمــس األربعــاء بعــد 
الجــدل الــذي أثيــر مــع الرئيــس األميركي إثر 
نشــر مذكــرات دبلوماســية مســربة وجه فيها 

انتقادات الذعة لدونالد ترامب.
وكتب السفير البريطاني في رسالة استقالته 
“منــذ تســريب الوثائــق الرســمية القادمــة من 
هذه الســفارة، أطلقت تكهنــات حول منصبي 
ومــدة واليتــي كســفير”، موضحــا أن “الوضــع 
الحالــي يجعــل مــن المتعــذر بالنســبة لــي ان 

أواصل دوري كما أرغب”.
لــن  أنــه  التســريبات  بعــد  أكــد  ترامــب  وكان 
يجــري “أي اتصــال” مع الســفير كيــم داروش. 
وكتــب الدبلوماســي “أعتقد أنــه في الظروف 
الراهنــة، المســار الواجــب اتباعــه هو إفســاح 

المجال أمام تعيين سفير جديد”.
وعبرت رئيســة الــوزراء البريطانيــة المنتهية 
انتقدهــا ترامــب  التــي  مــاي  واليتهــا تيريــزا 
بحــدة بعد تأييدها لســفير بالدها، عن أســفها 

لقرار الدبلوماسي.
وقالــت خــالل جلســة المســاءلة األســبوعية 

لمجلــس العموم “من المؤســف جــدا أن يكون 
رأى أنه من الضروري أن يترك منصبه كسفير 

في واشنطن”.
مــن جهتــه، صــرح زعيــم المعارضــة العماليــة 
جيريمــي كوربــن “آســف أنــا أيضــا الســتقالة 
كيــم داروش”، داعيــا البرلمــان إلــى الوقــوف 

إلى جانبه. 
وفتحــت لنــدن تحقيقــا لمعرفــة المســؤول أو 
المســؤولين الذين سمحوا بنشر تقارير سرية 
نقلهــا كيــم داروش ووصف فيهــا ترامب بأنه 
“غير مســتقر” وغير كفوء” في صحيفة “ميل 
اون صنــداي”. ووصــف الدبلوماســي اإلدارة 
األميركيــة أيضــا بأنهــا “فريــدة فــي اختــالل 

عملها”.

اعتبر الرئيس األفغاني، أشــرف غني، أمس 
“الوقــت  هــو  الحالــي  الوقــت  أن  األربعــاء، 
فــي أفغانســتان،  الســالم  المناســب” لصنــع 
إلــى  طالبــان  حركــة  أخــرى  مــرة  داعيــًا 

التفاوض مع حكومته.
إجــراء  طالبــان  حركــة  رفضــت  ولطالمــا 
محادثــات ســالم مــع غنــي الــذي يعتبرونــه 

“دمية” في يد الواليات المتحدة.
لكــن سلســلة محادثــات جــرت فــي األيــام 
الماضيــة يبــدو أنها غيرت مســار األمور في 
أفغانستان، حيث أعلنت الواليات المتحدة 
خــالل  كبيــر  تقــدم  تحقيــق  عــن  وطالبــان 

مفاوضات جرت في الدوحة.
وحضــر بعــض أعضــاء الدائــرة المقربــة من 
غنــي المحادثــات فــي الدوحــة مــع حركــة 
طالبــان رغم أن وجودهــم كان فقط “بصفة 

شخصية”.
وقــال غنــي خــالل مؤتمــر لمكافحة الفســاد 
نظمــه االتحــاد األوروبــي فــي كابــول: “فــي 
الســنوات الـــ18 الماضيــة، لــم يكــن الوقــت 
مؤاتيــا للســالم، لتحقيــق ســالم فعلي. اآلن 

هو الوقت المناســب”. وأضاف: “إذا خســرنا 
هــذه الفرصــة بالتالــي المســؤولية عــن ذلك 

ستكون كبيرة”.
وشــدد غنــي على أنــه من الضــروري إجراء 
مفاوضــات بيــن حكومتــه وحركــة طالبــان، 
قائالً: “نحن نشكل الطرفين المتخاصمين”.
والتقــى ممثلــون عــن طالبــان وشــخصيات 
أفغانيــة فــي حوار بيــن األطــراف األفغانية 

في الدوحة.
أفغانيــة  شــخصية   70 حوالــي  وتعّهــدت 
شــاركت فــي الحــوار فــي بيــان صــدر فــي 
ختــام محادثات ســالم فــي الدوحــة يومي 
طريــق  “خارطــة  إعــداد  واالثنيــن  األحــد 

للسالم” في البلد الغارق في الحرب.

غني: الوقت مناسب لصنع السالماستقالة السفير البريطاني في واشنطنقايد صالح يشدد على أهمية االنتخابات
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أنقرة ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

أفــادت وســائل إعــالم تركيــة، أمس األربعاء، بأن ســالح الجو التركي شــن غارات 
علــى قواعــد حــزب العمال الكردســتاني في شــمالي العراق، مما أســفر عن ســقوط 
قتلى في صفوف الحزب، في أحدث حلقات عملية “المخلب” التي أطلقتها أنقرة.

الغــارات  أن  التركيــة  التقاريــر  وأوضحــت 
أســفرت عــن ســقوط 15 قتيــال مــن مقاتلي 
“الكردســتاني”.  ولــم يصــدر عــن الفــور رد 
فعــل مــن حــزب العمــال الكردســتاني، الذي 

تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.
وكانــت أنقــرة أطلقــت قبــل أســابيع عمليــة 

عســكرية ســمتها “المخلب”؛ بهــدف القضاء 
إقليــم  فــي  الحــزب  قواعــد  علــى  النهائــي 

كردستان العراق.
الثالثــاء  هاجمــوا  الحــزب  مقاتلــو  وكان 
أهــداف عســكرية فــي جنــوب شــرق تركيا، 
األمر الذي أسفر عن مقتل جنديين تركيين.

أعلنت قوات الحماية المدنية في مصر السيطرة على حريق شب في مقر كنيسة 
األنبا بوال في منطقة حدائق القبة وسط القاهرة.

إن عناصــر  البلــد”  وقــال موقــع “صــدى 
بنشــوب  بالغــا  تلقــت  القاهــرة  إطفــاء 
بــوال  األنبــا  فــي كنيســة  حريــق “هائــل” 

بشارع ترعة الجبل بحدائق القبة.
وقــال موقع “المصــري اليوم” إن القوات 
الكنيســة،  أمنيــا حــول  فرضــت ســياجا 
أن  قبــل  الحريــق  إخمــاد  مــن  وتمكنــت 

يلتهم المبنى بالكامل.

وتمكنــت ســلطات الحمايــة المدنيــة من 
بـــ  الدفــع  بعــد  الحريــق  علــى  الســيطرة 
10 ســيارات إطفــاء و3 خزانــات ميــاه 
إســتراتيجية، ومحاصــرة النيــران قبــل 
امتدادهــا لباقــي أجــزاء الكنيســة. وأكد 
أو  إصابــات  أيــة  وجــود  عــدم  فــاروق 
خســائر في األرواح، فيمــا لحقت أضرار 

بأجزاء من الكنيسة.

غارات تركية تقتل 15 “كرديا” في العراق

حريق هائل في كنيسة األنبا بوال وسط القاهرة

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في اإلدارة األميركية قولهم إن  «
العقوبات ضد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، ستكون وشيكة.

من جهته، قال مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون اإلثنين إن إدارة  «
الرئيس دونالد ترمب ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران، مؤكدا أن 

واشنطن مستمرة في ممارسة الضغط على طهران لوقف سلوكها العدواني.

وجدد بولتون التأكيد على ما أعلنه ترامب مرارا من أنه لن يسمح إليران  «
بالحصول على سالح نووي.

         عقوبات وشيكة على ظريف

الخرطوم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

الســودان  إلــى  اإلفريقــي  الوســيط  قــال 
محمــد الحســن لبــات، أمــس األربعــاء، إن 
اللجنــة الســامية للقانونييــن، انتهــت مــن 
صياغــة االتفاقية بين المجلس العســكري 
االنتقالــي وقــوى الحريــة والتغييــر، داعيا 

األطراف الستالم الوثيقة.
وكان المتحدث باســم المجلس العســكري 
االنتقالــي، الفريــق شــمس الكباشــي، قــال 
إجــراءات  إن  صحفيــة،  تصريحــات  فــي 
النهائيــة  الصياغــة  حيــث  مــن  الوثيقــة 
جاهــزة  ســتكون  أنهــا  مضيفــا  اكتملــت، 
للتوقيــع عليهــا فــي احتفــال ضخــم خالل 

األيام المقبلة.
من جهتها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير 
نحــو  االتفــاق يشــكل مرحلــة فاصلــة  أن 
االنتقال إلى الديمقراطية، مؤكدة مجددا 
أنهــا ســتعمل مــع الجميــع لضمــان تنفيــذ 

االتفاق.
وأشــار القيادي في قوى الحرية والتغيير، 

االتفــاق  هــذا  أن  إلــى  األميــن،  إبراهيــم 
يحتاجهــا  فاصلــة  لمرحلــة  بدايــة  “يعــد 
الفتــرة  مــن  لالنتقــال  الســوداني  الشــعب 
التــي حصلــت فيهــا الكثيــر مــن المظالــم 
إلــى مرحلــة تمهــد للديمقراطيــة واحترام 

حقوق اإلنسان”.
وذكرت مصادر أن حفل التوقيع الرســمي 
اليــوم  يجــري  أن  يتوقــع  االتفــاق  علــى 

الخميس، في العاصمة الخرطوم.
وبحســب المعلــن عن االتفاق، فإنه ســيتم 
تشــكيل مجلــس للســيادة بالتنــاوب بيــن 
العســكريين والمدنييــن لمــدة 3 ســنوات، 
كفــاءات  حكومــة  تشــكيل  إلــى  إضافــة 
مســتقلة، فضــال عــن إنشــاء لجنــة وطنية 
مستقلة للتحقيق في كافة األحداث التي 

شهدتها البالد خالل الفترة األخيرة.

قتــل 11 مدنيــا، بينهــم 4 أطفــال علــى 
األقــل، أمــس األربعــاء في قصــف جوي 
شــمال غربــي ســوريا، أدى إلــى خــروج 
مستشــفى عــن الخدمــة، وفــق المرصــد 

السوري لحقوق اإلنسان.
ومناطــق  إدلــب  منطقــة  وتتعــرض 
مالييــن   3 نحــو  تــؤوي  التــي  محاذيــة 
نســمة لتصعيــد عســكري لقــوات النظام 
وحليفتها روســيا منذ أكثر من شــهرين، 
يترافــق مــع معــارك عنيفــة تتركــز فــي 

ريف حماة الشمالي.
وقتــل منــذ نهايــة أبريــل أكثــر مــن 550 
النظــام  الغــارات وقصــف  مدنيــا جــراء 

وروسيا، وفق حصيلة للمرصد.
مــن جانــب آخــر، أعلنــت دمشــق أمــس 
األربعاء للمرة األولى إحراز “تقدم كبير” 
نحو تشكيل لجنة دستورية تعمل األمم 
المتحــدة علــى تأليفهــا، وفــق مــا أفادت 
وزارة الخارجية الســورية إثر محادثات 

المعلــم  وليــد  الخارجيــة  وزيــر  بيــن 
والمبعوث األممي غير بيدرسون.

وأكد الجانبان “أهمية التنسيق المستمر؛ 
لضمــان نجــاح مهمــة المبعــوث الخــاص 
الســوري  الســوري  الحــوار  تيســير  فــي 

وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور”.

مــن  األول  فــي  أكــد  بيدرســون  وكان 
مايــو أمــام مجلــس األمــن الدولــي ُقرب 
التوّصــل الّتفــاق علــى تشــكيل اللجنــة 
مدخــالً  فيهــا  يــرى  التــي  الدســتورية 
لعمليــة سياســية تنهــي النزاع المســتمر 

في البالد منذ العام 2011.

إعالن اكتمال الصيغة القانونية لالتفاق

جانب من الدمار في إدلب

الكبيــر” “االحتفــال  انتظــار  فــي  األمــام  إلــى  خطــوة  دمشق تعلن “تقّدما كبيرا” نحو تشكيل اللجنة الدستورية

االنتهاء من صياغة “اتفاق السودان” إدلب تحت النار.. مقتل 11 مدنيا بينهم أطفال

الرئيس األفغاني أشرف غنيكيم داروشأحمد قايد صالح



مؤسف أنك تسمع تذمرًا من البعض وبشكل دائم على برامج فضائيتنا، 
كونهــا ال تلبــي احتياجاتهــم الثقافيــة وال حتــى الترفيهيــة، وتســمع مــن 

يقول إنه يطلع على القنوات األجنبية!
ورغم الجهود األخيرة إلنعاش القناة وصرف ميزانية كبيرة، إال أنه وكما 
يبــدو لــم تنتعــش، فمازلنا نشــاهد درامــا قديمة، وبرامج مكــررة ال تمس 

واقع الناس، وال تعكس التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه اليوم.
لســنا بحاجــة إلــى خبراء من هناك حيــث العيون الملونة، ولســنا بحاجة 
إلــى صــرف اآلالف لمن يوهمنا بقدراته الفذة لتطوير ديكورات البرامج، 
نحــن نملــك كل ذلــك في شــبابنا، هناك طاقات شــبابية تحتــاج فقط إلى 
فرصــة إلثبــات مكنوناتهــا، والتي غالبــًا ما يتم تهميشــها وتفضيل كل ما 
هــو أجنبــي عليهــا، نحــن بحاجة إلى مــن يؤمن بأن البحرينــي قادر على 
أن يحدث نقلة في تلفزيونه، كونه الوحيد الذي يعرف ما الذي يحتاجه 
البحرينــي مــن برامج تالمس واقعه وهمومه، وال نريد ميزانية مهدورة 

في برامج ال تختلف عن سابقتها.
نحــن نفتقــد البرامج الحوارية الجــادة، ونفتقد البرامــج الترفيهية التي 
ال تســتغل حاجــة الفقير، ونفتقد البرامج الشــبابية التــي تفجر طاقاتهم 
اإلبداعيــة، وتســتعرض إمكاناتهــم، وبرامــج توجــه الطفــل وتحتضنــه، 
وأخــرى اجتماعيــة تختلط مع الناس، وتشــاركهم حياتهم وتقربهم أكثر 

لقناتهم الفضائية.

ياسمينة: االهتمام بالقشور دون المضمون لن ينعش قناتنا  «
الفضائية.

فضائيتنا

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com
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مــع أن نظــام الفاشــية الدينيــة للماللــي يتخــوف كثيرا مــن التهديدات 
أســلوب  عبــر  لهــا  التصــدي  علــى  ويعمــل  ضــده  القائمــة  األميركيــة 
مــن  يــزال  كان وال  األكبــر  اإليرانــي  النظــام  لكــن خــوف  “االنبطــاح”، 
الشــعب اإليراني وقــواه الوطنية الثورية المتمثلــة في مجاهدي خلق 
والمقاومة اإليرانية، لذلك فإنه عمل وال يزال من أجل الوقوف بوجه 
الشــعب وقــواه الثورية بــكل ما لديه من وســائل وإمكانيات، لكن ومع 
كل تلــك القســوة والممارســات القمعيــة المفرطة وحمــالت اإلعدامات 
المتصاعــدة، فــإن الشــعب - وقــواه الثوريــة  ظــل واقفا بوجــه النظام، 

يتحدى كل أساليبه ووسائله ويصر على إسقاطه مهما كلف األمر.
انتفاضــة 28 ديســمبر 2017، التــي لــم يتمكــن النظــام اإليرانــي مــن 
إخمادهــا كمــا أخمــد انتفاضــة عــام 2009، والتــي يبــدو أنهــا صــارت 
كالشوكة الحادة العالقة في بلعومه جراء نجاح منظمة مجاهدي خلق 
خــالل معاقل االنتفاضة الشــجاعة التي أسســتها فــي جعل االنتفاضة 
تســتمر وتتواصل من خالل التحــركات االحتجاجية المختلفة لمعظم 
شــرائح الشــعب اإليراني، ومنذ ذلك التاريخ والتحركات والنشــاطات 

االحتجاجية ضد النظام قائمة ومستمرة بال هوادة.

ووفقا لتقارير أعضاء معاقل االنتفاضة من أنصار منظمة  «
مجاهدي خلق اإليرانية داخل البالد، أن مواطنين من مختلف 

شرائح المجتمع نظموا أكثر من 164 حركة احتجاجية ضد نظام 
الماللي في 54 مدينة إيرانية، وبموجب إحصائيات حركات 
احتجاجية من قبل مختلف الشرائح في يونيو 2019، فإنها 

توزعت كالتالي: العمال 73 حالة، الطالب والتربويون 12 حالة، 
مواطنون منهوبة أموالهم 11 حالة، سائر الشرائح: 63 حالة، 

إضراب السجناء السياسيين عن الطعام 5 حاالت، وهذا يدل 
على أن الغضب الشعبي ضد النظام الذي انفجر في انتفاضة 28 

ديسمبر، ال يزال متأججا ومستمرا وأن الشعب ال يمكن أن يتخلى 
عن خيار المواجهة والوقوف بوجه النظام الذي لم يعد يثق به 

وصار يناضل بقيادة السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية 
المنتخبة من جانب المقاومة اإليرانية، من أجل إسقاط هذا 

النظام والتخلص منه إلى األبد. “الحوار”.

حدث في شهر يونيو
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هل زيادة هذه السلع 
منطقية؟

مازالــت أســعار بعض الســلع في أســواقنا تتفاوت بشــكل ملحــوظ، وهذا 
دليــل علــى “مــزاج التجــار” وعــدم االلتــزام بأحــكام الســوق، وربما ضعف 
جهاز الرقابة، ويبقى السؤال الذي يكشف لنا األسباب الحقيقية للمشاكل 
هــو... بيئــة صغيــرة بحجــم البحريــن وال نســتطيع ضبــط عمليــة مراقبــة 
األســعار، حيــث كل جهة “تضرب ضربتهــا” على المواطن، فكيف لو كانت 

مساحة بلدنا كبيرة!
قبــل أيــام دخلــت “برادة” لشــراء كارتون ميــاه معدنية مــن نوعية معينة 
وأعــرف ســعرها مســبقا، لكنني تفاجأت أن الســعر في هــذا المحل مرتفع 
300 فلــس، فــي حيــن كنــت أشــتريه من محــالت أخرى بـــ 700 فلس، أي 
أن هــذا المحــل يبيع الكارتون بدينار واحــد وبقية المحالت تبيعه بـ 700 
فلــس، ولم أدخل في تفاصيل واستفســارات مــع العامل الذي من المؤكد 
أنه يسير وراء ثغرة كبيرة في األسعار ويستند على توجيهات “األرباب”.
السندويتشــات  مطاعــم  بعــض  أن  األقــارب  أحــد  مــن  عرفــت  كمــا 
“الكافتيريــات” المنتشــرة فــي مختلــف المحافظــات، تتالعــب فــي ســعر 

بعــض أنــواع “الهمبورغــر”، فتجــد هــذا المطعــم يبيــع الســاندويتش الذي 
يحتــوي علــى تلــك النوعيــة مــن “الهمبورغر” بـــ 500 فلس، وهنــاك مطعم 
آخــر بـــ 350 فلســا، علمــا أن المطعمين بنفس المســتوى ويقدمان الخدمة 
نفســها أيضــا، والمطعمــان يشــتريان كارتــون الهمبورغر من المورد بســعر 
واحــد، لكــن الفــرق هنــا الخلــل فــي الذمة، والخاســر فــي هــذه الحالة هو 
المواطــن الــذي كتــب عليــه الجلوس على ضفــاف اليأس العميــق مع هذا 

الجشع واليوميات الكاذبة من التجار.

ال أعرف، ولكنني أتصور أن الجوالت الرقابية لرصد األسعار في  «
أسواقنا ال تلتفت إلى مثل هذه األرقام الصغيرة، فزيادة 300 فلس 

في سلعة ما هي نقطة عدمية ال تتطلب اإليجابية، أو أنها ليست 
معضلة تستدعي اليقظة المستمرة، لكنها بالنسبة إلى المواطن 

البسيط مدخل إلى الظمأ وريح تقتلع أشرعته يوما بعد يوم، 
والسؤال األخير... هل زيادة هذه السلع البسيطة منطقية؟.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

مكافحة خطاب الكراهية... 
أين السبيل؟ )2(

لــم يعــد محتــوى الكراهيــة الذي يروجــه البعض، في الدين اإلســالمي الحنيف ســوى 
أســاطير تــروج للقتــل والترويح، ويتناســى تمامًا ســماحة اإلســالم وتعاليمــه الربانية 
التــي تفــوق كل نصــوص حقــوق اإلنســان ومواثيقهــا العصرية، ولم يجــد المتطرفون 
في المســيحية ســوى ما ارتكبه أتباعها من أخطاء بحق المسلمين، ويتجاهل الجميع 
السياقات التاريخية والزمنية للنصوص الدينية ويقفزون إلى أحكام نهائية تتجاهل 
دور العلمــاء الحقيقييــن، ويخلعــون علــى بعضهم البعض مســميات وألقابا تســهم في 

تأجيج نار الفتن ونشر التطرف الديني والتحريض على الكراهية.
الخطورة الكبرى تكمن في محاكم األديان على ممارسات وأفكار أتباعها، أو االحتكام 
للتفســيرات والتأويــالت باعتبارهــا الناقــل األمين للنصــوص اإللهية، فكيــف يعقل أن 
تتعــارض وتتضــارب النصــوص التي تنزلــت من لدن إله واحد خالق البشــر أجمعين؟! 
أليــس فيكــم رجــل رشــيد؟! كيف يحرض من خلــق على خلقه؟ وكيــف نتجاوز النص 

لمصلحة التفسير؟
الكراهيــة مفهــوم وإطــار أوســع مــن التنابــذ بيــن أتبــاع األديــان والمحســوبين عليهــا، 
وعندمــا نطرحهــا للنقــاش نقصد المفهوم األشــمل واألوســع، فالتعايش والتســامح لن 
يتحققا ســوى عبر نبذ كل أشــكال الكراهية ومظاهرها وممارســاتها، ابتداء بالكراهية 
الدينية وشموالً ألي محتوى ينشر ويبرر أو يحرض على الكراهية العرقية أو كراهية 
األجانــب أو األشــكال األخــرى للكراهيــة القائمــة علــى عــدم القبــول باآلخــر ومعــاداة 

األقليات والمهاجرين وذوي األصول المهاجرة.

وقــد أعجبتنــي شــخصيًا حملــة تفنيــد األســاطير، التــي تنفذهــا إحــدى المنظمات في 
أوروبا تحت عنوان “اختر االحترام” وتتصدى لألساطير حول المهاجرين والالجئين، 
وتهــدف إلــى مــا تصفــه بكســب “المعركــة األخالقيــة”، فإحــدى أخطــر أدوات نشــر 
الكراهيــة تكمن في نشــر األكاذيــب واالفتراءات والتالعب بالعقــول وتزوير الحقائق 
وتزييــف التاريــخ، وبــات هــذا األمــر صناعــة ضخمــة تنفــق في ســبيلها المليــارات من 
الدوالرات ليس فقط الستهداف الدول والشعوب واألمم، لكن أيضًا إلشعال الحروب 
والصراعــات والفتــن لمصلحــة جماعــات ضغــط وشــركات عابــرة للقارات وغيــر ذلك، 
وهــذه الممارســات ال تقتصــر على منطقة جغرافية بعينها، أو تســتهدف المســلمين أو 
غيرهم فقط، ويكفي اإلشــارة إلى أن تقريرا أوروبيا رســميا حول انتخابات البرلمان 
األوروبــي التــي جــرت فــي مايو الماضي، كشــف أن مئات الحســابات على “فيســبوك” 
و”تويتر” وأكثر من 100 قناة على يوتيوب تروج لخطاب الكراهية وتنشــر معلومات 
كاذبة ورســائل متطرفة، وحســب التقرير فإن أحزابا شعبوية تلعب دورا محوريا في 
هــذا األمــر، وهنــا خطــورة االعتمــاد علــى محتوى نشــر الكراهيــة في تحقيــق أهداف 

سياسية أو دينية أو ذاتية!

التصدي لخطاب الكراهية والتحريض بأشكاله كافة، دفاع عن مستقبل  «
البشرية جميعها وهو دفاع عن مستقبل أجيالنا المقبلة، بل هو معركة 

أخالقية بامتياز. “إيالف”.

سالم الكتبي

البقاء لألشرس
فــي المماحــكات السياســية، يحــاول البعــض اســتمالة مــن يســميهم بـــ “األغلبيــة 
الصامتة”، أي القطاع األعرض من الناس الذي ال يعبر صراحة عن رأيه، وال يشارك 
بقــوة فــي المنتديــات، جماعة يغلب عليها االنســحاب إما خوفًا مــن االصطدام، أو 
ألوضــاع وظيفيــة أو اجتماعيــة أو اقتصادية، فال تريد أن “تتغّبر” هذه الوضعيات 

فيما لو دخل الفرد من “الصامتين” إلى المعترك العام.
أفــراد “األغلبيــة الصامتة” لم يكونوا ليمســكوا مايكروفونًا، ال ينبرون في مناظرة، 
وإذا حضر أحدهم فعالية تراه في آخر المحاضرة، أو قبيل انتهائها يتسلل محنّي 
الظهر كي ال يالحظه الحضور، وينسلُّ خارجًا، ربما يطلق تعليقًا مكتومًا في بضع 
كلمات إذا ما صادف من يعرف وهو في سبيله إلى ركوب سيارته، فال أحد سمعه 
يخــرج عــن صمتــه، وتظــل هــذه الشــريحة تكبــر حتى تــكاد، مــع كثــرة المحددات 

والمدّونات السلوكية، تعّم المجتمع بأسره.
ومــا إن ظهــرت وســائل التواصــل االجتماعي في النصف األول مــن العقد الماضي 
حتى ظنت هذه “األغلبية الصامتة” أنها ستجد الفضاء الذي ستعّبر فيه عن آرائها 
بشــيء مــن الحريــة المســؤولة، لكنهــا ما كادت تفعــل حتى الحقتهــا المدونات بعد 

أن طّورت نصوصها وكذلك فعل الناشــطون و”الباشــطون” بأسوأ ما كانوا يعملونه 
فــي الفضــاء العــام، إذ أخــذ الكثيــر مــن هــؤالء يســتعرض قواميســه مــن الســباب 
والقذارات وخطابات تكاد تكون خطابات كراهية، أو هي كذلك فعالً، حتى جعلت 
هــذه األغلبيــة الصامتــة تعــود إلــى صمتها مجــددًا، وتنكفــئ على نفســها، وتحفظ 
نفســها وكرامتهــا مــن الســحجات اإللكترونيــة، وإما أنهــا هجرت وســائل التواصل 
االجتماعي، كما قالت دراســة أجريت على خطاب الكراهية في ألمانيا، أو هجرت 

النقاش على منصات التواصل ألنها ترنو إلى أساليب أكثر تحّضرًا وال تجدها.

ستعمل األصوات الشرسة في منصات التواصل االجتماعي على إعالء  «
دورها خصوصًا أنها ترى أن تطيح بخصومها الواحد بعد اآلخر، وفي 

معظم األحيان ال يمكن إثبات الكراهية في الخطاب، كما ال يمكن مقاضاة 
أحدهم ألن أسلوبه كان جافًا... وفي النهاية فهذه األصوات المرشحة 

للبقاء على منصات التواصل االجتماعي، والتي ال يجد المرء مكانًا فيها إال 
إن كان ذئبًا أطلسيًا كثير األذى!.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي
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قــام وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن بــن توفيق المؤيد بزيــارة لنادي ســترة، وذلك في نطاق 
سياسة التواصل التي تنتهجها وزارة شؤون الشباب والرياضة مع األندية الوطنية بغية الوقوف 

على احتياجاتها والعمل على تعزيز إسهاماتها في منظومة العمل الرياضي والشبابي. 

 والتقــى وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة خالل 
زيارتــه لنادي ســترة مــع الرئيس الفخــري للنادي 
الدكتور المحامي حســن رضــي، والمدير اإلداري 
العالــي وعــدد مــن أعضــاء  للنــادي علــي حســن 
الخطــط  علــى  اطلــع  حيــث  ومنتســبيه  النــادي 
والبرامــج الحالية للنــادي والرامية إلى احتضان 

الشباب وتوجيه طاقاتهم الرياضية والشبابية.
الشــباب  شــؤون  وزيــر  قــام  الزيــارة  وخــالل   
والرياضة بجولة في أنحاء النادي حيث اســتمع 
إلــى تطلعات النــادي لتطوير المنشــآت الرياضية 
وزيــادة حجمهــا والعمــل علــى صيانتهــا لتكــون 
قــادرة على احتضان الكم المتزايد من منتســبي 
النــادي، كمــا اطلــع الوزيــر على مقترحــات النادي 
الشــيخ  ســمو  مبــادرة  ضمــن  ملعــب  الحتضــان 
ناصــر بــن حمد آل خليفة إلقامــة 100 ملعب في 
الفرجان بسترة، كما اطلع على مقترحات النادي 
عبــر  متميــزة  بصــورة  مــوارده  اســتثمار  حــول 

الخطة االستثمارية المستقبلية للنادي. 
  وقــام وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة بتفقــد 

ســيتم  والتــي  ســترة  بنــادي  الرياضيــة  الصالــة 
تطويرهــا وتركيــب أرضيــة جديدة لهــا بالتعاون 

مع االتحاد البحريني لكرة السلة.  
 وأشــاد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة خــالل 
الزيــارة بدور نادي ســترة في اســتقطاب طاقات 
الشباب وتنمية ميولهم المختلفة إلى جانب رفد 
الحركة الرياضية بالالعبين القادرين على تمثيل 
المملكــة بصــورة مشــرفة، مؤكــًدا حــرص وزارة 
الشــباب والرياضــة علــى دعــم لألنديــة  شــؤون 
الوطنيــة حتــى تواصل تأديــة أدوارهــا الحيوية 

في إثراء مسيرة الحركة الرياضية والشبابية.
 وبيــن وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أن نادي 
ســترة وبمــا يمتلكــه مــن طاقــات إداريــة وفنيــة 
يعتبــر من األنديــة الوطنية الطامحة إلى التطور 
المستمر في مسيرة عمله عبر تقديم المقترحات 
واألفــكار التــي تنمــي النــادي وجعلــه قــادًرا على 
االرتقــاء  فــي  الوطنيــة  أدواره  تأديــة  مواصلــة 
بالرياضة البحرينية مشــيًرا إلى أن وزارة شؤون 
الشباب والرياضة تضع على رأس أولوياته دعم 

قطــاع األنديــة فــي المملكــة لمــا تمّثلــه مــن دور 
ريادي في وضع اللبنة األساسية الزدهار ونهضة 
القاعــدة  وهــي  والشــبابية،  الرياضيــة  الحركــة 
التطــور  مســيرة  معهــا  تنطلــق  التــي  األساســية 

الرياضي في المملكة. 
 وأشــاد أيمن المؤيد بالجهود الطيبة التي يبذلها 
أعضــاء النــادي فــي المحافظــة على المكتســبات 
التــي تحققت وتعزيزها عبــر العديد من الخطط 
التطويريــة المســتقبلية التــي ســتكون لهــا آثــار 

إيجابية على النادي وتطوره وازدهاره.  
 ومــن جانبــه، أشــار المديــر اإلداري بنادي ســترة 
إلــى أن سياســة التواصــل التــي ينتهجهــا وزيــر 
شــؤون الشــباب والرياضــة مــع األنديــة الوطنية 

يــدل على مــدى اهتمامه الكبيــر بتطوير الجانب 
الرياضــي والشــبابي فــي األنديــة ودعمهــا حتــى 
تواصل مســيرتها الوطنية في االرتقاء بالجانب 
بزيــارة  مشــيًدا  الشــباب،  واحتضــان  الرياضــي 
وزير شــؤون الشــباب والرياضة للنــادي للوقوف 
الراميــة  ومشــاريعه  النــادي  احتياجاتــه  علــى 
لتطويــر البنيــة التحتية الرياضية والمشــروعات 
االســتثمارية األمر الذي ســيمثل دافًعا لمنتســبي 
النــادي من أجل مواصلــة العمل بكل جد لتطوير 

أركان النادي المختلفة.  
 وفي نهاية الجولة اســتلم وزير شــؤون الشــباب 
والرياضــة هديــة تذكاريــة مــن الرئيــس الفخري 

لنادي سترة والمدير اإلداري للنادي.

من زيارة المؤيد لنادي سترة

الســلة اتحــاد  مــع  بالتعــاون  الرياضيــة  الصالــة  تطويــر 

المؤيد يزور نادي سترة ويبحث احتياجاته
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ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

حققــت البطلة العالمية ســلوى عيد ناصر 
 400 فــي ســباق  لإلعجــاب  مثيــًرا  فــوًزا 
متــر للســيدات بملتقى “جيوالي اســتفان 
أنهــت  بعدمــا  بالمجــر   ”2019 ميموريــال 
بزمــن  األول  بالمركــز  الســباق  مســافة 
50:13 ثانيــة وبفــارق 20 متًرا تقريًبا عن 

أقرب منافسيها.
  وتفوقــت ســلوى عيــد علــى األميركيــة 
آشــلي سبنســر التــي جــاءت فــي المركــز 
الثاني بعدما أنهت مســافة الســباق بزمن 
الجامايكيــة  والعــداءة  ثانيــة،   55.36
“جانيــف راســل” التــي جاءت فــي المركز 

الثالث بزمن 55.65 ثانية.
  واستطاعت عيد أن تفوز على منافسيها 
بعدمــا ســيطرت علــى مجريــات الســباق 
وتمكنــت من التقدم على منافســاتها في 
األمتــار األخيــرة بخطــوات رائعــة وقوية 
لكنهــا لم تســجل بصمة جديدة بالســرعة 
التــي كانــت قــد ســجلتها قبــل عــدة أيــام 
فــي ذات الســباق بملتقى لــوزان بالدوري 
جديــًدا  رقًمــا  ســجلت  عندمــا  الماســي 

)49:17 ثانية(.
اســتفان  “جيــوالي  ملتقــى  وشــهد    
ميموريــال 2019” تألًقــا جديــًدا للعــداءة 

المركــز  حققــت  التــي  يوســف  أمينــات 
حواجــز  متــر   400 ســباق  فــي  الثالــث 
للســيدات بعدمــا أنهــت مســافة الســباق 

بزمن 56:21 ثانية.
  وعلــى مســتوى الرجــال، شــارك العــداء 
عباس أبوبكر في سباق 400 متر للرجال 
وأنهــى مســافة الســباق في المركــز الرابع 
مــن  كان  أنــه  رغــم  ثانيــة   45:66 بزمــن 
المفتــرض أن يحتــل المركــز الثانــي لــوال 
تباطؤه في المراحل األخيرة من الســباق 

مما سمح بمنافسيه بالتفوق عليه.

سلوى عيد تفوز بملتقى المجر

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

الملــك  جاللــة  ممثــل  لتوجيهــات  تنفيــًذا 
لألعمال الخيرية وشــئون الشباب، رئيس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، وّجه 
رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة 
سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
تحــت  المنضويــة  الوطنيــة  األنديــة 
فــي  بالمشــاركة  الســلة،  اتحــاد  مظلــة 

دورة اإلنعــاش القلبــي فــي اإلســعافات 
األولمبيــة  اللجنــة  تنظمهــا  التــي  األوليــة 

 7 حتــى   6 مــن  الفتــرة  خــالل  البحرينيــة 
أغسطس المقبل.

 ووّجــه االتحاد البحريني لكرة الســلة دعــوة إلزامية إلى 
األنديــة الوطنية بضرورة مشــاركة اختصاصيــي العالج الطبيعي 
أو المدربيــن فــي هــذه الــدورة والتــي ســيحاضر فيهــا نخبــة مــن 
االختصاصييــن والمدربيــن المتخصصيــن فــي مجــال اإلنعــاش 

القلبي.
 وســيتكفل اتحــاد الســلة بتكاليــف مشــاركة اختصاصــي العــالج 
الطبيعــي أو المدربيــن في األنديــة المنضوية تحت مظلته بدورة 

اإلنعــاش القلبــي، مؤكــًدا أن هــذه الــدورة 
تأتي ضمن مبادرات سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة للتصــدي لظاهرة 
المــوت المفاجــئ للرياضيين والتي 
حصــدت أرواح العديــد مــن النــاس 
األنشــطة  يزاولــون  كانــوا  الذيــن 
أو  الترويحيــة  ســواء  الرياضيــة 
الــدورة  التنافســية، حيــث إن تلــك 
مــن  أعــداد  تهيئــة  فــي  ستســاهم 
أســاليب  علــى  للتعــرف  الرياضييــن 
ومهــارات اإلنعــاش القلبــي بمــا يســهم في 

إنقاذ حياة العديد من الناس مستقبال.
وســتضمن الــدورة علــى جانــب نظــري وعملــي ومــن 
ســيجتاز الدورة ســيحصل على رخصة إنعاش قلبي وإســعافات 

أولية معتمدة من الواليات المتحدة األمريكية لمدة سنتين.
وأخذ اتحاد السلة على عاتقه مهمة تنفيذ توجيهات سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، بضــرورة توفير اشــتراطات الســالمة 
والحــد مــن أســباب المــوت المفاجــئ للرياضييــن، لتترجــم هــذه 

الخطوة بشكل عملي جهود سموه في هذا الصدد.

ــن حــمــد ــ ــر بـ ــ ــاص ــ ــات ن ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ تـــنـــفـــيـــًذا لـ
“السلة” يوّجه للمشاركة بدورة اإلنعاش القلبي

باالتحــاد  المنتخبــات  لجنــة  رئيــس  أشــار 
إلــى  باقــر  إســماعيل  اليــد  لكــرة  البحرينــي 
األول  المنتخــب  وتحضيــر  إعــداد  موعــد  أن 
المزمــع  اآلســيوية  التصفيــات  فــي  للمشــاركة 
المقبــل  أكتوبــر  منتصــف  قطــر  فــي  إقامتهــا 
والمؤهلــة إلــى أولمبياد اليابان 2020 ســيكون 

في األول من أغسطس المقبل.
 وقــال باقــر فــي تصريح لـــ “البالد ســبورت” أم 
المــدرب آرون قــد غيــّر البرنامــج المســبق مــن 
المعســكرات،  وإقامــة  التدريبــات  بــدء  حيــث 
أغســطس  بدايــة  ســيكون  ذلــك  إثــر  وعلــى 
“األحمــر”  إلعــداد  عليــه  المتفــق  الموعــد  هــو 
أن  باقــر  وأضــاف  الخارجــي.  لالســتحقاق 
لجنــة المنتخبــات ســتجتمع مــن أجل مناقشــة 
الجديــد  المــدرب  برنامــج  حــول  والتباحــث 

ووضع النقاط على الحروف للمرحلة المقبلة.
مــدرب  أن  المنتخبــات  لجنــة  رئيــس  وبيــن 
المنتخب آرون ســيكون متواجًدا في البحرين 

خالل األيام األولى من شــهر أغســطس، وذلك 
بحســب انتهائــه مــن إجــراءات الحجــز، علــى 
أن يكــون المــدرب المســاعد أو مــدرب اللياقــة 
البدنيــة هــو مــن يتولــى قيــادة المجموعــة في 
وتكملــة  االيســلندي  وصــول  لحيــن  التدريــب 

المشوار مع األحمر.
وكان االتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد قــد أعلــن 
عن القائمــة األولية للمنتخب األول للتصفيات 
اآلســيوية والتــي تضــم 20 العًبــا وهــم )محمد 

ميــرزا،  محمــد  شــهاب،  حســن  عبدالحســين، 
علــي عيــد، حســين الصيــاد، مهدي ســعد، بالل 
بشــام، علــي ميــرزا )النجمــة(، محمــد حبيــب، 
عيســى خلــف، أحمــد المقابــي، أحمد موســى ) 
باربــار(، حســن الســماهيجي، علــي عبدالقــادر) 
األهلي(، جاسم الســالطنة )الوحدة السعودي(، 
أحمــد جــالل، عبدهللا الزيمور )الشــباب(، أحمد 
حســين  التضامــن(،   ( ميــرزا  حســن  حســين، 

محفوظ )توبلي(.

منتخب البحرين األول لكرة اليد

الــدوحــة ــي  ف اآلســيــويــة  التصفيات  ــي  ف الــمــشــاركــة 
1 أغسطس إعداد منتخب رجال اليد

اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد بمكتبه النائب ســيد 
فالح هاشم عضو مجلس النواب، حيث تم خالل اللقاء بحث سبل التعاون المشترك 

فيما يتعلق بخطط وبرامج الوزارة تجاه القطاعين الشبابي والرياضي. 

 وخالل اللقاء تم استعراض وزير شؤون 
هاشــم  النائــب  مــع  والرياضــة  الشــباب 
مبــادرات الــوزارة تجــاه األنديــة الوطنية 
الــوزارة  وتطلعــات  الشــبابية  والمراكــز 
لتحقيــق التطــور فــي منظومتهــا كمــا تــم 
االطــالع علــى مقترحــات إنشــاء مالعــب 
الفرجان ضمن مبادرة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة إلنشــاء 100 ملعــب 

واحتضــان الدائــرة الخامســة بالمحافظــة 
الشــمالية لبعــض تلــك المالعــب باإلضافة 
إلــى دعــم وتطويــر مركز شــباب أبوصيبع 
واحتياجاتــه عــالوة على متطلبــات نادي 

باربار. 
 ومــن جانبــه، أعــرب ســيد فــالح هاشــم 
عــن تقديــره التــام لوزيــر شــؤون الشــباب 
مــع  المســتمر  تعاونــه  علــى  والرياضــة 

أجــل  مــن  التشــريعية  الســلطة  أعضــاء 
االرتقاء بالعمل الشــبابي والرياضي مثنًيا 
علــى جهــود الوزير فــي تقديــم المبادرات 

التــي من شــأنها تحقيق التطــور لمنظومة 
والرياضــة  الشــباب  قطــاع  فــي  العمــل 

بالمملكة.

المؤيد يستقبل النائب سيد فالح هاشم

بحــث احتياجــات الشــباب والرياضــة بخامســة الشــمالية

... ويستقبل النائب فالح هاشم

حسن علي

علي مجيد

نادي المحرق

إدارة  مجلــس  حــرص  إطــار  فــي 
نادي المحرق برئاسة الشيخ أحمد 
خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  علــي  بــن 
علــى الشــراكة المجتمعيــة، والتــي 
هــي انعــكاس لفلســفة ومضاميــن 
النهج اإلصالحــي لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى  آل 
خليفــة عاهل البالد المفدى حفظه 
للعالقــة  وتجســيدًا  ورعــاه،  هللا 
ورجــال  المجتمــع  بيــن  الوثيقــة 
المحــرق  نــادي  احتضــن  األمــن 
الداخليــة  وزارة  مــع  وبالتنســيق 
توزيــع أحــدث النســخ مــن مجلــة 
“وطنــي” علــى العبي مدرســة كرة 

القدم بنادي المحرق.

مجلة “وطني”

الرفاع ــ االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أكــد الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة رئيــس 
االتحــاد البحرينــي للكرة الطائــرة رئيس اللجنة 
المنظمــة العليا لبطولة العالم تحت 21 عاًما في 
نسختها الــ 20 التي ستحتضنها مملكة البحرين 
مــن 18 لغايــة 27 يوليــو الجــاري، أكــد اســتفادة 
العالميــة  البطــوالت  احتضــان  مــن  المملكــة 
والقاريــة على مدار الســنوات الماضية لالرتقاء 
بمنتخــب المســتقبل بدعم من اللجنــة األولمبية 
البحرينية برئاسة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
 وأضــاف أن مــن أهــم المكتســبات الســتضافة 
البطــوالت العالميــة والقارية اســتمرارية تواجد 
منتخبنــا في االســتحقاقات الخارجيــة وهذا ما 
مّكــن الالعبين من زيادة احتكاكهم بالمنتخبات 
المتقدمة ومعرفة موقعهم الحقيقي واكتســاب 
المزيــد مــن الخبــرات علــى المســتوى اإلقليمــي 
والقــاري والعالمــي، حيــث ســيخوض منتخبنــا 
اســتحقاقه العالمــي الثانــي خــالل ثالثــة أعوام 
بجانــب مشــاركاته اآلســيوية والعربيــة، وهــذا 

االتحــاد  إدارة  لمجلــس  يحســب  شــك  دون 
الــذي وســع من دائرة مشــاركاته بهــدف تحقيق 
اللعبــة  لتطويــر  الراميــة   2020 اســتراتيجية 
شــعبية  وزيــادة  جديــدة  مكتســبات  وتحقيــق 
صــارت  حتــى  المحلــي  المســتوى  علــى  اللعبــة 
البحرينــي،  الرياضــي  الشــارع  اهتمــام  محــط 
البحريــن  اســتضافة  اســتمرار  أن  مشــيًرا 
لالســتحقاقات الخارجيــة طورت وبشــكل كبير 
من الكوادر التنظيمية البحرينية بجانب السعي 
لتحســين تصنيف الكرة الطائرة البحرينية على 

المستوى القاري والعالمي.

إشادة بدعم اللجنة األولمبية

تســحب قرعــة البطولــة العربيــة الخامســة عشــرة للناشــئين للكــرة الطائــرة التــي 
ســتحتضنها المملكة األردنية الهاشــمية من 3 لغاية 14 سبتمبر المقبل في الخامس 

من شهر أغسطس المقبل بمملكة البحرين.

فقــد  الماضيــة  القليلــة  الفتــرة  ولغايــة   
تســلمت األمانــة العامــة لالتحــاد العربــي 
دول   8 مشــاركة  تأكيــد  الطائــرة  للكــرة 
فــي االســتحقاق العربــي وهــي البحرين، 
ســلطنة عمان، السعودية، الكويت، مصر، 
لبنــان، العراق إلى جانــب األردن المنظم، 
فيما ســيغلق باب المشــاركة 3 أغســطس 

المقبل.
باالتحــاد  المســابقات  لنظــام  ووفًقــا 
حــال  فــي  فإنــه  الطائــرة  للكــرة  العربــي 
مشــاركة 12-8 فريًقــا يتــم توزيعهم على 
مجموعتين، حيث يلعب الدور التمهيدي 

بــكل  واحــد  دور  مــن  الــدوري  بنظــام 
مجموعــة، علــى أن يقــام فيما بعــد الدور 
ربــع النهائي ثــم نصف النهائــي والنهائي. 
هــذا ويســتعد منتخبنــا بقــوة للمشــاركة 
فــي البطولــة العربيــة حيــث ســيخوض 
دورة دوليــة فــي تونس من 10 لغاية 18 
أغســطس المقبــل علــى أن يتوجــه فيمــا 
بعــد إلــى جمهوريــة مصر العربيــة إلقامة 
تقريبــا  أســبوع  لمــدة  تدريبــي  معســكر 
مــن 19 لغايــة 27 أغســطس المقبــل على 
أن يعــود المنتخــب فيمــا بعد إلــى مملكة 
المحليــة  تدريباتــه  ويواصــل  البحريــن 

لحين المغادرة إلى األردن للمشــاركة في 
البطولة العربية.

 ويشــارك منتخب الناشــئين في البطولة 
العربيــة القادمــة بهــدف المحافظــة على 
اللقــب الــذي أحرزه في النســخة األخيرة 
رقــم 14 التــي أقيمــت فــي األردن كذلــك 
بعــد فــوزه علــى عمــان بنتيجــة 3/0 فــي 
المــدرب  بقيــادة  ذلــك  وكان  النهائــي، 

الصربــي  ومســاعده  خليفــة  يوســف 
ذاتــه  هــو  المنتخــب  إن  حيــث  بروتــا، 
تتمحــور  الــذي  المســتقبل  منتخــب 
وغالبيــة  االتحــاد  اســتراتيجية  حولــه 
عناصــره هم من الالعبين الشــباب الذين 
سيشــاركون فــي بطولة العالــم تحت 21 
عاًمــا التي ســتقام على أرض المملكة 18 

الشهر الجاري.

منتخبنا أبطال العرب في النسخة الماضية

علي بن محمد

توزيع المنتخبات على مجموعتين

5 أغسطس قرعة البطولة العربية للناشئين



قّرر االتحاد البحريني لكرة السلة وفي خطوة الفتة منح بطل دوري زين البحرين 
ــا مميــًزا للــدوري، وذلــك علــى أقمصــة  للموســم الماضــي 2019-2018 شــعاًرا ذهبيًّ

المباريات الرسمية التي تحمل شعار دوري زين للموسم الجديد 2019-2020.

الســلة  لكــرة  األول  الفريــق  وســيكون   
بنــادي المحرق بطــل دوري زين البحرين 
للموســم الماضي، هو النــادي األول الذي 
ســيرتدي الشــعار الجديــد المميــز باللــون 
الذهبي، فيما ستكون الشعارات بقمصان 

بقية األندية موحدة بألوان الدوري.
وســيزين اتحــاد الســلة شــعار دوري زين 

البحريــن المتواجــد علــى قمصــان العبي 
لبقيــة  خالًفــا  الذهبــي  باللــون  المحــرق 
أندية الدوري التي ســيطبع عليها الشعار 
باللــون العــادي، ويأتــي هــذا التوجــه من 
بطــل  المحــرق  أن  بحكــم  الســلة  اتحــاد 
دوري زيــن للنســخة الماضيــة، وبالتالــي 
أن  علــى  الميــزة،  هــذه  علــى  ســيحصل 

يتعاقب هذا األمر على الفرق الفائزة في 
الســنوات القادمــة بالنســبة لبطــل دوري 

زين السالوي.

اســتضاف علي مســاعد )بو أمل( العمالقين نجمي كرة القدم البحرينية حمود سلطان 
)أبــو حســام( وإبراهيــم زويــد )أبــو حمــد( فــي متحفــه التراثــي فــي منزلــه بالبســيتين 

بحضور عدد من األصدقاء.

 وقــد كان )بــو أمل( في اســتقبال عمالقي 
كرة القدم البحرينية حمود وزويد بباقات 
مــن الــورود، ثــم أقيمــت لهما جلســة شــاي 
تصفحــا خاللها عــدًدا من الملفات الخاصة 
كــرة  وفــرق  الوطنــي  المنتخــب  بالعبــي 
القــدم البحرينيــة، باإلضافة إلى مشــاهدة 
عــدة ألبومــات لصــور الالعبيــن فــي فتــرة 

والثمانينــات  والســبعينات  الســتينات 
حيث اســتعادا شــريط الذكريــات الجميلة 
والمواقــف الوديــة التــي جمعتهمــا طــوال 
المسيرة الكروية مع باقي أفراد المنتخب 
البحرينــي.  بعدهــا، قــام بــو حســام وأبــو 
حمــد بجولــة تفقــدا خاللها أقســام متحف 
علي مســاعد التراثي، واســتمعا إلى شــرح 

النفيســة  القطــع  كافــة  عــن  منــه  مفصــل 
فرصــة  وكان  يضمهــا،  التــي  والنــادرة 
)زمــن  أحاديــث ذكريــات  لتبــادل  ســانحة 
ثــم  الســابق.  لــّول( وبســاطة الحيــاة فــي 
أقيمــت مأدبة عشــاء أعقبهــا تقديم هدايا 
تذكاريــة لكٍل من حمود ســلطان وإبراهيم 
زويــد اللذيــن قاما بالتوقيــع على فانيالت 
وبوســترات خاصة تمت طباعتها بمناسبة 
هــذه الزيــارة.  وفــي ختــام الجولــة تقــدم 
كل مــن عمالقي الكــرة البحرينية بخالص 
الشــكر والعرفــان علــى علــي مســاعد على 

هذه اللفتة الطيبة والدعوة الكريمة.

حمود وزويد في ضيافة متحف مساعداتحاد السلة يمّيز بطل دوري زين

بــدأ العــد التنازلــي النطالق النســخة الســابعة عشــرة من بطولــة العالم أللعــاب القوى، 
والتــي ســتحتضنها العاصمــة القطريــة الدوحــة فــي الفتــرة مــن 27 ســبتمبر لغايــة 26 

أكتوبر المقبلين بمشاركة 3500 رياضي من 213 دولة.

ويســتعد منتخبنــا الوطنــي أللعــاب القــوى بقوة 
للمشــاركة فــي المحفــل العالمي؛ بهــدف تحقيق 
نتائــج إيجابيــة مشــرفة كالعــادة، خصوصا وأن 
منتخبنا هو زعيم آســيا ويضم منتخبي الرجال 
حضورهــم  لهــم  عالمييــن  أبطــال  والســيدات 
القــوي على مســتوى الــدوري الماســي ومختلف 

البطوالت والملتقيات العالمية.
فــي  اقيمــت  التــي  األخيــرة  النســخة  وكانــت 
العاصمــة البريطانيــة لنــدن العــام 2017 شــهدت 
لســباق  الذهبيــة  بالميداليــة  منتخبنــا  فــوز 
العــداءة  احرزتهــا  والتــي  للســيدات  الماراثــون 
روز جيلمــو بعدمــا أنهــت مســافة الســباق بزمــن 
2:27:11 ســاعة لتكون أول عداءة عربية تحرز 
ذهبيــة الماراثــون فــي بطولة العالــم، فيما فازت 
العــداءة ســلوى عيــد بالميداليــة الفضية لســباق 
400 متر بعدما أنهت السباق بزمن 50:06 ثانية 
المركــز  المنتخــب مشــاركته بتحقيــق  واختتــم 

عشــر  والثالــث  آســيويا  والثانــي  عربيــا  األول 
عالميــا. ولغايــة اآلن اســتطاع 25 عداء وعداءة 
العالــم  لبطولــة  التأهيلــي  الرقــم  تحقيــق  مــن 
القادمــة من بينهم 13 عــداء وهم عباس أبوبكر 
)ســباق 400 متر(، أبراهــام روتجي )1500 متر(، 
جــون كيبيــت )3 آالف متر موانع(، بيرهانو باليو 
)5 آالف متــر(، حســن شــاني وداويــت فيــكادو 
أليمــو  العباســي،  الحســن  متــر(،  آالف   10000(
بكيلــي، بنســون ســوري، عبــدي إبراهيــم، زالليم 
)سباق الماراثون(، عباس أبوبكر، موسى عيسى 

)التتابع المختلط(.
أمــا قائمة منتخب الســيدات، فتضــم 12 عداءة 
وهــن ســلوى عيــد، أديدونــج )200 متر(، ســلوى 
عيــد )400 متــر(، وينفــرد موتيلــي )3 آالف متــر 
 10( أشــتي  شــيتاي  متــر(،  آالف   5( و  موانــع( 
آالف متــر(، أمينــات يوســف )400 متــر حواجز(، 
نــورة جاســم )رمي الجلة(، ميمي بليتي، ديســي 

جيسا، مونيكا، شيتاي اشتي )سباق الماراثون(، 
أديدونج، إيمان عيســى، هاجر العميري، ســلوى 
عيــد،  ســلوى  م(،   4x100 التتابــع  )ســباق  عيــد 
علــي  زينــب  عيســى،  إيمــان  يوســف،  أمينــات 
)400x4 م(، ســلوى عيد، أمينات يوسف )التتابع 

المختلط(.
وســيكون عــدد العدائيــن والعــداءات المؤهليــن 
مرشــحا  العالمــي  المعتــرك  فــي  للمشــاركة 
للزيــادة، لكــن االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى 
والجهاز الفني سيشــارك بعــدد أقل من العدائين 
علــى  منصبــا  االختيــار  وســيكون  المتأهليــن، 
أبــرز العناصــر القــادرة علــى المنافســة في بعض 
الســباقات وتحقيــق نتائــج متميــزة، وبالتأكيــد 
ســتكون مــن بينهن البطلــة العالمية ســلوى عيد 
ناصــر الحائــزة علــى لقــب الــدوري الماســي فــي 
ســباق 400 متــر للســيدات فــي العــام الماضــي 
2018 والتي تخطو بثبات في نســخة هذا العام 
للفــوز باللقب كذلك، بعدما تصدرت الســباق في 
أربــع جــوالت ماضيــة لتحصد المركــز األول في 

الترتيب العام بكل جدارة.

ــي لــلــحــدث ــ ــازل ــ ــن ــ ــت ــ ــع بــــــدء الــــعــــد ال ــ مــنــتــخــبــنــا يـــســـتـــعـــد بــــقــــوة مـ

تأهل 25 عداء وعداءة لبطولة العالم أللعاب القوى

سلوى عيد ناصر روز جيلمو صاحبة ذهبية الماراثون في بطولة العالم 2017

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

تتواصــل منافســات بطولــة االتحــاد التصنيفية الثانيــة للبليــارد 2019 والتي 
ينظمهــا االتحــاد البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس، وذلــك علــى صالة 

نادي رونيز للبليارد في قاللي.

 حيث شهدت مباريات يومّي االثنين 
بيــن  محتدمــة  مواجهــات  والثالثــاء 
أضــاف  والــذي  المتباريــن  مختلــف 
وســط  للمنافســات  والمتعــة  اإلثــارة 
العــدد  جيــد  جماهيــري  حضــور 
ومتابعــة حثيثة مــن ِقبل مدير اتحاد 
البليــارد والســنوكر والدارتــس أحمــد 
نبيــل ســعيد  مبــارك وإداري االتحــاد 
وسيدعلي سيد يوسف المشرف على 
والــذي  االثنيــن  يــوم  ففــي  البطولــة. 
أحمــد  فــاز  مبــاراة،   13 فيــه  أقيمــت 
الجابــري علــى محمــود الحنفــي 2/9، 
الفــردان  علــى رضــا  الخبــاز  وحبيــب 
5/9، وحيــدر علــي محمــد على محمد 
علــى  ياســين  وأحمــد   ،0/7 الخيــاط 
أحمــد يوســف ماجــد 3/9، وإبراهيــم 
الســادة علــى محمــد ســند 0/7، وعمر 
الحــرم على عبدهللا محمــد علي 5/9، 
وإبراهيــم القائــد علــى يوســف فوزي 
زكــي  علــى  الظاعــن  ومحمــد   ،5/9
علــى  حاجــي  وعلــي   ،5/9 السيســي 
ناصــر عبــدهللا 4/9، ومعــاذ الخطيــب 
 ،7/9 أحمــد  عبدالكريــم  علــي  علــى 
وعبدهللا عيســى على خليل إبراهيم، 

وإبراهيــم غلوم على حســين الشــايع، 
ورائد أحمد على زكريا الحايكي 1/9.

عــدد  وبنفــس  التالــي  اليــوم  وفــي 
المباريــات، فاز فهد خلف على هشــام 
ميرزا 6/9، وعلي حسين على يوسف 
الكوهجــي  وعــارف   ،4/9 الكبيــس 
ومحمــد   ،1/7 منصــور  صالــح  علــى 
الحايكــي  حســين  علــى  عبدالهــادي 
أحمــد  علــى  الخبــاز  وحبيــب   ،6/7
6/9، وعبــدهللا عيســى علــى  ياســين 
القاســمي  ووائــل   ،2/9 الحــرم  عمــر 
علــى حســن صبــاح 6/9، وعلي محمد 
علي على يوســف حافظ 6/7، وأحمد 
يوســف صباح على محمد أحمد 5/7، 
عبــدهللا  علــى  ســلمان  حســن  وعلــي 
علــى  فيصــل  وأحمــد   ،8/9 بوجيــري 
حســين علــي 6/9 ورائــد أحمــد علــى 
مرتضى بدر 4/9 وفيصل البنكي على 

ناصر عبدهللا 4/7.
وســيخضع كافة الالعبين المشاركين 
اليــوم الخميــس وغــًدا  فــي البطولــة 
الجمعــة للراحــة بعــد 5 أيــام مســتمرة 
تســتأنف  أن  علــى  التبــاري،  مــن 

المنافسات يوم السبت.

مواجهات في تصنيفية البليارد فتح تسجيل المشاركين بالموسم البحري
ــات الــــمــــوروث ــ ــاض ــ ــري ــ ــد ل ــمـ ــر بــــن حـ ــ ــاص ــ فــــي مـــهـــرجـــان ن

أقّرت لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية فتح باب التسجيل 
للمشــاركين فــي مهرجــان ناصــر بن حمد لرياضــات المــوروث البحري في نســخته الثانية يوم 

الخامس عشر من يوليو الجاري )االثنين المقبل(. 

 جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع اللجنــة المنظمــة 
لموســم ناصــر بــن حمــد لرياضــات المــوروث 
البحري برئاسة محمد جناحي أمين سر لجنة 
اللجنــة  رئيــس  الشــعبي  المــوروث  رياضــات 
لرياضــات  بــن حمــد  ناصــر  لموســم  المنظمــة 

الموروث البحري.
 وقد رحب جناحي بالحضور خالل االجتماع، 
حيــث نقــل لهــم تحيــات ممثــل جاللــة الملــك 
المفــدى لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
بجديــة  العمــل  بأهميــة  جناحــي  نــّوه  كمــا   
وإخــالص خــالل النســخة الثانيــة مــن موســم 
ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري نظًرا 

لمــا يحملــه من اســم غال علــى قلوبنــا جميًعا، 
مشدًدا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد 
لتحقيــق تنظيــم مميــز للمســابقات، خصوًصــا 
وأن مملكــة البحريــن باتت من الــدول الرائدة 
الشــعبي  المــوروث  رياضــات  مســتوى  علــى 
مؤخًرا بفضل الرؤية الثاقبة التي يملكها سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي جعل من 
البحريــن واحــدة مــن أفضل الــدول اإلقليمية 

على مستوى الرياضات التراثية.
حمــد  بــن  ناصــر  موســم  تنظيــم  ويهــدف   
زيــادة  إلــى  البحــري  المــوروث  لرياضــات 
االهتمــام بهــذه الرياضات وحث الشــباب على 
ممارســتها بصورة مستمرة وتعريفهم بها، مما 
يســهم إلــى المحافظة على الموروث الشــعبي 

إلــى  والســليمة  الصحيحــة  بصورتــه  ونقلــه 
األجيــال المتعاقبــة والعمــل علــى المحافظــة 

عليه.
 وســيكون بــاب التســجيل مفتــوح للراغبيــن 
في المشــاركة فــي المســابقات المختلفة التي 
لرياضــات  بــن حمــد  ناصــر  موســم  يتضمنهــا 

المــوروث البحــري وذلك ابتــداء من 15 يوليو 
عبــر  فقــط  وذلــك  المقبــل(  )االثنيــن  الجــاري 
الموقــع اإللكترونــي الخــاص بلجنــة رياضــات 
األولمبيــة  للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث 

 .)www. almawroothbh.com( .البحرينية
 ويتضمــن موســم ناصــر بــن حمــد لرياضــات 
الموروث البحــري أربع من الرياضات التراثية 
الرئيســية المتعلقة بالبحر وهي سباق قوارب 
التجديف الشــعبي )الشــاحوف(، مسابقة صيد 
اللؤلــؤ، مســابقة صيــد األســماك، أجمــل صوت 
نهام، حيث يســتمر الموســم لمدة ثالثة أشــهر 

عبر مراحل مختلفة لكل مسابقة.
 ويحتوي الموقع اإللكتروني على  «

استمارة التسجيل للمشاركين 
والشروط الواجب توافرها لدى 

المشاركين، وكافة المعلومات عن 
موسم ناصر بن حمد لرياضات 

الموروث البحري.

محمد جناحي

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي
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سبورت

حسن علي

اتحاد الطائرة يدعم األندية بالتجهيزات
المالية لــأعــبــاء  وتخفيًفا  المقبل  للموسم  متميزة  مــبــادرة  ــي  ف

فــي مبــادرة متميزة تهدف إلى دعــم األندية األعضاء والوقوف بجانبها، قّرر االتحاد 
البحرينــي للكــرة الطائــرة توفيــر تجهيزات فرق الفئات الســنية والفريــق األول لكافة 
األنديــة األعضــاء للموســم الرياضــي المقبــل 2019/2020 وذلــك اســتمراًرا لجهــود 
االتحــاد الراميــة إلــى دعــم األنديــة تقديــًرا لجهودهــا ومــا تقــوم بــه مــن دور هام في 

االرتقاء باللعبة.

 وأكد أمين ســر االتحاد فراس الحلواجي 
أن المبــادرة انطلقــت بمبــادرة مــن األمانة 
العامة وبمباركة وتكليف من مجلس إدارة 
االتحاد برئاســة الشــيخ علي بن محمد آل 
خليفة وهي نتيجة لسلسلة الزيارات التي 
قــام بهــا ســعادة رئيــس االتحــاد لعــدد من 
األندية لتلمــس احتياجاتهم ومتطلباتهم، 
وهــي تهدف إلــى تخفيف األعبــاء المالية 
على األندية ودعمها بما يسهم في قدرتها 
على تسيير نشاط لعبة الكرة الطائرة على 

النحو األمثل خالل الموسم المقبل.
األعضــاء  األنديــة  بــأن  “نؤمــن  وأضــاف   

هي شــريك أساســي وفاعل فــي النهوض 
يضطلعــون  وأنهــم  الطائــرة  الكــرة  بلعبــة 
بــدور حيوي في تخريــج أفضل المواهب 
الوطنيــة  المنتخبــات  لتمثيــل  الواعــدة 
والعمــل علــى نجاح مســابقاتنا وأنشــطتنا 
وهــم الركيزة األساســية في عملنــا، ولهذا 
قــّرر مجلــس اإلدارة تنفيــذ تلــك المبــادرة 
بتوفيــر تجهيــزات جميــع األنديــة من فئة 
المهرجان حتى الفريق األول في الموسم 

القادم”.
 وأكد الحلواجي أن تلك المبادرة تأتي في 
إطار حرص االتحاد على الوقوف بجانب 

األنديــة األعضــاء وتذليل العقبــات أمامها 
وأشــكال  التســهيالت  مختلــف  وتوفيــر 
الدعــم الالزمــة أمامهــم وفــق اإلمكانــات 
المتاحــة للعمــل يــدا بيــد من أجــل تطوير 
اللعبــة، مشــيًرا إلى أن االتحــاد يعتبر تلك 
وتقديــر  األنديــة  تجــاه  واجــب  المبــادرة 

بدورهــا واعتــراف بجهودها الكبيرة وهي 
تســتحق المزيــد مــن الدعــم واالهتمام لما 
تقوم به من مساهمات بارزة تجاه اللعبة.

إدارة  أن مجلــس  الحلواجــي  أكــد  كمــا    
االتحــاد برئاســة ســعادة الشــيخ علــي بــن 
محمد آل خليفة يقّدر عالًيا جهود األندية 
وأن تلك المبادرة حظيت بدعم وتشــجيع 
من رئيس مجلس اإلدارة الذي وقف على 
خــالل  مــن  ميدانيــا  األنديــة  احتياجــات 
هــذا  اتخــاذ  عــن  أثمــرت  والتــي  زياراتــه 

القرار بمساندة من باقي األعضاء.
 وأشار الحلواجي أن االتحاد بصدد  «

إكمال اإلجراءات مع إحدى الشركات 
الوطنية الختيار إحدى الماركات 

المعروفة لتوفير التجهيزات 
المناسبة لكل ناد وتوزيعها عليها 

الحًقا، معرًبا عن شكره وتقديره 
لجميع األندية.

فراس الحلواجي

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي
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اســتقبل رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة المديــر العام 
لشــركة زيــن البحريــن محمــد عبدهللا زيــن العابدين لبحث الشــراكة بين االتحاد وشــركة زين البحرين 

للسنة الثانية عشرة.

وبهذة المناســبة أكد ســموه حرص االتحاد البحريني 
لكرة الســلة علــى مواصلة نهج التطويــر عبر الدخول 
فــي شــراكات وتعــاون حقيقــي مــع مختلــف الجهات 
الداعمة والراعية لكرة السلة البحرينية وتطوير هذه 
الشــراكة عبــر أفــكار وبرامــج مبتكــرة يكــون أساســها 
االحتــراف فــي العمل اإلداري والفنــي بما يعود بالنفع 
والفائدة على كرة السلة البحرينية والجهات الداعمة 

والتي من أبرزها شركة زين البحرين.
وأضــاف ســموه أن الشــراكة بيــن االتحــاد البحرينــي 
لكرة الســلة وشــركة زين البحرين من أقدم الشراكات 
فــي الرياضــة البحرينية، حيث مــن المؤمل أن تدخل 
فــي الموســم الجديــد عامهــا الثاني عشــر، األمر الذي 
يؤكــد حــرص االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة علــى 

الخــاص  القطــاع  مــع  األمــد  طويلــة  شــراكات  بنــاء 
لدعــم رياضــة كــرة الســلة البحرينيــة والتــي حققــت 
بفضــل التعــاون والراعيــة نقــات نوعيــة بــارزة فــي 
مســتوى اللعبة وتسويقها الحضور الجماهيري الكبير 
الــذي فــاق التوقعــات علــى مــدار الســنوات الماضية، 
وخصوصــًا فــي الموســم الماضــي حينمــا بلــغ أقصــى 

مداه.
وبيــن ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة أن 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة بهــذه الشــراكة فــي 
نســختها الثانيــة عشــر يؤكــد أنــه مــاض بشــكل قــوي 
وســريع فــي تنفيــذ اســتراتيجيته الراميــة إلــى بنــاء 
الشــراكة المجتمعيــة مــع القطاع الخاص بمــا يتوافق 
مــع البرنامــج الوطنــي )اســتجابة( واالرتقــاء بالفكــر 

اإلداري االحترافــي الــذي يعمــل بــه االتحــاد والقائــم 
واالســتثمار  الرعايــة  محــاور  تفعيــل  منهجيــة  علــى 
وتســويق المسابقات وتطوير منصات مبتكرة جاذبة 

للرعاة قائمة على اساس المنفعة المتبادلة.
وأشــار ســموه أن التعاون بين الجانبين للسنة الثانية 
عشــرة علــى التوالــي يؤكد النهج الســليم التي تســير 

عليه شــركة زين البحرين في دعم ورعاية االنشــطة 
الرياضية باالتحاد البحريني لكرة السلة مشيدا بدعم 
واهتمام السيد محمد زين العابدين لبرامج االتحاد.

من جانبه، أعرب زين العابدين عن اعتزاز شركة زين 
البحريــن بالتعــاون مــع االتحاد البحريني لكرة الســلة 
للعــام الثانــي عشــر األمــر الــذي يؤكــد اســتراتيجية 
الشركة نحو االرتقاء بشباب البحرين ودعم الرياضة 
باعتبارهــا تمثــل واجهة مشــرقة للمملكــة مؤكدا على 
الــدور البــارز الــذي يقــوم به ســمو الشــيخ عيســى بن 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة والــذي ســاهم فــي نجاح 
الشــراكة بين الجانبين إضافة إلى تطوير كرة الســلة 

البحرينية.
وأضــاف “نفخــر نحــن فــي زيــن البحريــن بمواصلــة 
الدعــم والرعايــة، وهــو مــا يؤكــد وقوف الشــركة في 
ومنهــا  المجــاالت  بمختلــف  البحريــن  شــباب  صــف 
الجانب الرياضي والذي يضم شــريحة شــبابية كبيرة 

جدًا ومن الجنسين وبالذات في لعبة كرة السلة”.

شراكة بين اتحاد السلة و“زين البحرين” للسنة الثانية عشرة
سمو الشيخ عيسى بن علي: مواصلة نهج التطوير بتعاون حقيقي مع مختلف الجهات

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

مركز القادسية

الجهــود  والثقافــي  الرياضــي  القادســية  شــباب  تمكيــن  مركــز  يثّمــن 
لالرتقــاء  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  تبذلهــا  التــي  الحثيثــة 
بالحركــة الشــبابية والرياضيــة فــي عهــد ملكنــا المفــدى حفظــه هللا 

وحكومته الرشيدة.

شــباب  تمكيــن  مركــز  ويؤكــد 
القادســية أن وزارة شؤون الشباب 
والرياضــة تبــدي تعاوًنــا كامــاً مــع 
جميــع األنديــة والمراكــز الشــبابية 
مشــكورة  وتقــوم  بالخصــوص، 
بتذليــل العقبات إن وجدت. وتقوم 
لجميــع  الحلــول  بوضــع  مشــكورة 
مشاكل الشباب في المملكة بجهود 
الوزيــر الشــاب رجــل القانــون أيمن 
المؤيد الرجل المناســب في المكان 
المناســب، ومــا قــام بــه مــن جهــود 
حثيثــة وحقيقيــة لحلحلــة جميــع 
اســتامه  منــذ  العالقــة  المشــاكل 
ضمنهــا  ومــن  الــوزارة،  حقيبــة 

مشــاكل االســتثمارات فــي األنديــة 
ومــا صاحبها من إشــكاالت، ووضع 
ظــل  فــي  لهــا  المناســبة  الحلــول 
توجيهــات ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة ممثل جالة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 

والرياضة.
تمكيــن  مركــز  يرفــض  وبذلــك، 
شــباب القادســية وجميــع منتســبيه 
والتقليــل  المســاس  قاطًعــا  رفًضــا 
مــن إنجــازات وشــأن وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة ووزيرها الشــاب 

واالنتقاص من عمله ووزارته.

القادسية يثمن 
جهود وزارة الشباب

استمرار تدريبات “أحمر الناشئين” للمونديال
ــا ــي ــدون ــق ــة فــــي م ــ ــ ــات دولــــيــــة وديـ ــ ــاري ــ ــب ــ بــــاقــــر: خـــــوض م

اليــد  لكــرة  للناشــئين  الوطنــي  منتخبنــا  يواصــل 
تحضيراتــه المحلية؛ للمشــاركة فــي نهائيات كأس 
العالم والمقرر انطاقها في شــهر أغســطس المقبل 

في مقدونيا.
وقد انطلقت التدريبات منذ شــهرين تقريًبا بقيادة 
المدرب االيســلندي جوهانســون والمدرب الوطني 
محمــد المراغــي مــع مجموعــة من الاعبيــن الذين 
تــم اختيارهم، وقد انقســمت التدريبات بين صالة 
الحديــد وصالــة التدريــب االعتياديــة؛ بهــدف رفع 
المســتوى البدني والفني لاعبيــن المنخرطين في 
التدريبــات. كمــا خــاض المنتخب بعــض المناورات 

الودية مع فرق غير رسمية.
وفي الســياق نفســه، أشــار رئيس لجنة المنتخبات 
باالتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد إســماعيل باقــر أن 
اتحــاد اللعبــة ســعى جاهــًدا فــي الفتــرة األخيــرة 
فــي تأميــن معســكر أو عــدد مــن المباريــات الودية 
لمنتخــب الناشــئين قبــل المشــاركة الرســمية، وقد 
نجح في مساعيه بانضمام منتخبنا مع المنتخبات 

التــي ســتتواجد فــي مقدونيــا والتباري مــع 3 أو 4 
منتخبــات هنــاك ســيتم اإلفصــاح عــن هويتهــا في 

األيام المقبلة.
وأوقعــت القرعــة التــي تــم إجراؤهــا مؤخــًرا عــن 
وقــوع منتخبنا في المجموعة الثالثة، والتي تضم 
كل مــن )الدانمــارك، مقدونيــا، اليابــان، األرجنتيــن 
ونيجيريــا(، وسيســتهل “األحمــر” مشــواره بماقاة 
نيجيريــا فــي 6 أغســطس، وبعدهــا بيومين يلتقي 

اليابــان، وفــي اليوم التالي يواجــه صاحب األرض 
يبــاري  أغســطس   11 وفــي  مقدونيــا،  والجمهــور 
األرجنتين ويختتم مبارياته في المجموعة باليوم 

التالي أمام الدانمارك.
وتضــم قائمة منتخب الناشــئين الحاليــة من )علي 
محمــود، محمــد حميــد، منتظر إبراهيــم، علي رضا 
عبدهللا، علي مســعود، علي العشيري، أحمد عادل، 
هشــام أحمــد، علــي فؤاد، عــادل عبدالرحمــن، علي 

جعفــر، نــوح عبدالشــهيد، مهــدي علي، علــي أحمد، 
حســين علــي خميــس، جاســم خميــس(، مــع العلــم 
أن المنتخــب افتقــد 6 عناصــر التحقــوا بمنتخــب 
الشــباب الــذي يقيــم اآلن معســكره الخارجــي فــي 
البرتغــال ُقبيــل مشــاركته فــي مونديــال إســبانيا، 
وهــم: قاســم قمبــر، محمــد حبيــب، مؤيــد شــعيب، 
مجتبــى الزيمــور، حســين النجار، الحارس حســين 

محمد أمين.

منتخب الناشئين لكرة اليد إسماعيل باقر

16

“كــازا” و“أمريكا” إلـى نــهــائــي دوري “بـي اس اكـشــن”
عـــــــلـــــــى كــــــــــــــأس رئـــــــــيـــــــــس اتـــــــــــحـــــــــــاد الـــــســـــلـــــة

نجح فريق كازا سوق من التأهل لدور نصف النهائي بعد فوزه على فريق الفايكنغز بنتيجة )5850( ضمن مباريات دور الربع النهائي من دوري بي 
اس اكشن لجماهير السلة على كأس سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة.

فــي المبــاراة الثانيــة حقــق فريــق أمريــكا فــوًزا 
ا وصعًبــا علــى منامــة كريــزي بنتيجــة  مســتحقًّ
)5251( فــي الثوانــي األخيــرة من عمــر المباراة 
ليتأهل الفريق األمريكي لنصف النهائي ويقابل 

كازا سوق.
شهدت مباريات دور الثمانية حضور جماهيري 

متميــز يتقــدم هذا الحضور رابطــة نادي الرفاع 
التي حضرت لمؤازرة فريق كازا ســوق، بجانب 
بعــض الجماهيــر المنامية التي وقفت مع فريق 

منامة كريزي.
وتعتبــر هــذه هــي البطولة األولى على مســتوى 
علــى  وتقــام  البحريــن  مملكــة  فــي  الجماهيــر 

الصالة الرسمية لمباريات الدوري البحريني.
وقــّدم محســن حاجــي مقــدم الرســالة الخاصة 
البحريــن  قنــاة  علــى  تعــرض  والتــي  للبطولــة 
للقنــاة  وامتنانــه  شــكره  جزيــل  الرياضيــة 
الرياضيــة بتلفزيــون البحريــن علــى تخصيــص 
بالبطولــة  الخاصــة  الرســالة  لتقديــم  مســاحة 

والتــي تتكلــم عــن مباريــات البطولــة ونتائجهــا 
بجانــب بعــض األخبــار المتنوعــة مــن البطولــة 
واألخبــار ذات الصالــة بالــدوري البحرينــي لكرة 

السلة.
 وقال محسن: هذه البادرة من القناة الرياضية 
محــل تقديرنــا، ال يخفــى علــى الجميــع الــدور 
التــي تقــوم به القناة الرياضية والطاقم الشــاب 
الــذي عمل قفزة نوعية فــي اإلخراج والتصوير 

والبرامج بقيادة المتألقة مريم بوكمال.

وأضــاف: الرســالة تعــرض بعد نهايــة كل جولة، 
بفقــرات متنوعة تتحدث عــن مباريات البطولة 
ومواضع ذات صالة بالبطولة أيًضا، وهذا يؤكد 
حجــم المجهــود الذي يبذله الشــباب في تقديم 

رسالة ذات محتوى جيد.
والجدير بالذكر بأن حساب بي اس اكشن اعلن 
في وقتا ســابق عن تعــاون بين اللجنة المنظمة 
الرســائل  بنشــر  الرياضيــة  والقنــاة  للبطولــة 

الخاصة للبطولة عبر القناة.

اللجنة اإلعالمية

علي مجيد

وكاالت

رحب الشــاب الندو نوريس ســائق بطولة العالم فورموال 1 للســيارات، بإعالن فريق مكالرين تمديد تعاقده، وقال إنه ربما 
يشتري لنفسه بذلة جديد. 

ويقدم السائق البالغ عمره 19 عاًما، وهو أصغر سائق بريطاني 
يخوض ســباقا للجائزة الكبرى، مســتويات رائعة في موســمه 

األول في فورموال 1، لكنه ال يزال يتحلى بالتواضع.
ا على ســؤال حول ما ينوي فعله، بعد إبرام   وقال نوريس ردًّ
عقــد جديــد “الشــيء الوحيــد الــذي أحتاجه حقا هــو محاولة 

شراء بذلة فأنا ال أمتلك بذلة”.
وأضاف الســائق الشــاب “مجرد بذلة عادية وقميص، ال أملك 

بذلة وقميصا، أحيانا أعتقد أنه ينبغي ارتداء )واحدة(”.
وتابع “الشيء الوحيد الذي أملكه هو مابس مكارين، أعتقد 
أنــه أحيانــا يجب أن أرتدي مابس أكثر أناقة، لكن باســتثناء 

ذلك ال يوجد أي شيء ينصب تركيزي عليه”.
وينصــب تركيــز نوريس على أدائه في الســباقات، ســواء في 
الواقــع أو العالــم االفتراضي، وال يملك وقًتا تقريًبا ألي شــيء 

آخر.
ويقيم نوريس في مســكن بالقرب من مصنع فريق مكارين، 

ويملك جهاز محاكاة في غرفة المعيشة.
مــرأب  فــي  الرياضيــة  مكاريــن  بســيارة  الســائق  ويحتفــظ 
أغلب الوقت، بينما يســتعين بســيارة رينو تقليدية في قضاء 

حاجته.

ومن المنتظر أن يبقى راتبه األساســي الذي يبلغ حوالي 400 
ألف جنيه إسترليني )498 ألف دوالر( سنويا دون تغيير.

وقــال نوريس عن تأكيد تمثيــل مكارين إلى جانب كارلوس 
ساينز في 2020 “من الناحية الشخصية ال أفكر كثيًرا في أي 

تفاصيل تتعلق بالعقود”.

الندو نوريس

نوريس بدون “بذلة”
وكاالت

أكــدت نجمــة منتخــب كــرة القــدم األميركي ميغان رابينوي بأنها لــن تلبي الدعوة التي قد يوجها رئيس البالد دونالــد ترامب لفريقها بطل العالم 
لزيارة البيت األبيض وبأن معظم العبات الفريق سيحذون حذوها.

وقالــت رابينــوي هدافة كأس العالم التي شــهدت تتويج منتخب بادها 
بفــوزه علــى هولنــدا 2 - صفــر فــي المبــاراة النهائيــة فــي حديــث لشــبكة 
“ســي أن ان” األميركيــة “لــن أذهــب” في حال ُدعيت الــى البيت األبيض، 

وأضافت “أعتقد بان معظم العبات الفريق لن يذهبن”.
وأضافت “ال أعتقد بأن ذلك )الزيارة( ســيكون لها أي معنى، ال أعتقد بأن 

ا من زمياتي تريد أن تكون في هذه الوضعية”. أيًّ
وكانت رابينوي عبرت عن اعتراضها على سياسات ترامب بالركع خال 
عــزف النشــيد الوطنــي أو وضــع يديهــا خلف ظهرهــا، في حديث ســابق 
“لــن أذهــب الــى )عبــارة نابيــة( البيــت األبيــض. كا، لن أذهب إلــى البيت 
األبيض”. ولم يتردد ترامب في الدخول في جدال مع النجمة األميركية 

مطالبا إياها بعدم “تقليل احترام” الوطن.
وتذمــر ترامــب الــذي لطالمــا دخــل فــي مشــادات إعاميــة مــع رياضيين 
معارضيــن لسياســة اإلدارة األميركيــة الحالية، مما صدر عن رابينو التي 
قالت بأنها لن تزور البيت األبيض في حال وجهت لها الدعوة لاحتفال 
بتتويــج فريقهــا بطــا للعالم. وفي سلســلة تغريدات ســابقة، رأى ترامب 
أن علــى “ميغــان أال تقلل أبدا من احترام بلدها، البيت األبيض، أو علمنا، 
الســيما أن الكثيــر مــن األمــور قــد تحققــت من أجلهــا ومن أجــل فريقها. 

عليك أن تكوني فخورة بالعلم الذي ترتديه”.
وفي نفس سلسلة التغريدات، قال الرئيس األميركي أنه سيدعو منتخب 

الســيدات لكــرة القدم من أجل زيــارة البيض األبيض ألني “معجب كبير” 
بالمنتخــب. وهــذه ليســت المــرة األولى التــي يدخل فيهــا ترامب بحرب 
كامية مع المجتمع الرياضي، إذ لم يتوان الرئيس الجمهوري عن انتقاد 
العبي كرة القدم األميركية )وغالبيتهم من الســود( لركوعهم أثناء عزف 
النشيد الوطني في الماعب احتجاجا على العنف الذي يلجأ إليه رجال 

الشرطة.

ميغان رابينوي

البطالت يرفضن البيت األبيض

محسن حاجي

رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة مستقبال المدير العام لشركة زين البحرين
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إعداد: طارق البحار

“قصة لعبة”... مغامرات خيالية

فيلم  والعالم  البحرين  في  بقوة  بدأ 
 Spider-Man: Far From Home
فبرقم ضخم  يتوقف،  لن  أنه  ويبدو 
ــد فــقــط فــي الترتيب  فــي يـــوم واحـ
العالمي لالفالم وهو الرابع من يوليو 
 Spider-Man: Far From“ حــقــق 
مليون   25 عــلــى  يــزيــد  مــا   ”Home

دوالر في افتتاحية قوية.
فقد  االميركي  لالجمالي  بالنسبة  أما 
أما  دوالر،  مليون   91.5 الفيلم  حقق 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي فــقــد حقق 

 Spider-Man: Far From Home“
ما يزيد على 310 مليون دوالر.

تبدأ أحداث الفيلم بعد أحداث الفيلم 
 ،”Avengers: Endgame“ الشهير 
غير  عدوه  سبايدرمان  يالقي  حيث 
أوروبـــا.  فــي  ــديــار  ال خـــارج  المتوقع 
الــفــيــلــم تــلــقــى حــتــى الــلــحــظــة آراء 
نقدية مذهلة حيث زاد تقييمه على 
10، وعبر الجميع  8 من  IMDB على 
من  الجديدة  بالنسخة  إعجابهم  عن 

البطل المفضل للمراهقين.

”Spider-Man“ نجاح كبير لـ

11 يوليو 2019 الخميس
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مؤسس  ريتشاردسون،  مايك  يسعى 
 ”Dark Horse Comics“ ــة  ــركـ شـ

”The Mask“ ومبتكر شخصية
مــجــدًدا عقب  الفيلم  إحــيــاء  إلعـــادة   

طرح النسخة األصلية بـ 25 عاًما.
ــوربـــس”  ــع مــجــلــة “فـ ــي حــديــثــه مـ وفــ
األمريكية، قال ريتشاردسون أنه حان 
الوقت إلحياء هذا االمتياز وأنه لديه 
خليفة  يكون  أن  يجب  من  عن  فكرة 

الــقــنــاع، كما  ــداء  ــ ــاري فــي ارت لجيم كـ
للنسخة  تشغيل  إعـــادة  أي  أن  يعتقد 

األصلية يجب أن تكون بطلتها أنثى.
وكانت النسخة األصلية من الفيلم قد 
نجاًحا  وحققت   1994 الــعــام  صــدرت 
السينما  صاالت  في  ضخًما  جماهيرًيا 
في  دوالر  مــلــيــون   351.5 مــتــجــاوًزا 
شباك التذاكر العالمي وبتكلفة إجمالية 

بلغت 23 مليون دوالر فقط.

في  السينمائي  العرض  دور  تستقبل 
للسينما  البحرين  شركة  عبر  البحرين 
17 أكــتــوبــر  يــــوم  وفـــوكـــس ســيــنــكــو 
جولي  أنجلينا  النجمة  فيلم  المقبل 
Maleficent: Mistress of Evil، وهو 
األول  للجزء  تكملة  يعد  الــذي  الفيلم 
2014، والــذي تدور  العام  الــذي طــرح 
من  الشريرة  الشخصية  حــول  قصته 
 Sleeping“ المتحركة  الــرســوم  فيلم 

من   1959 عــام  طــرح  ــذى  ال  ”Beauty
إنتاج شركة ديزني.

 الفيلم من بطولة إيلي فانينج، ميشيل 
تيريزا  إيجيوفور،  تشيويتيل  فايفر، 
إيميلدا  ديكنسون،  هاريس  ماهونى، 
الكسندر،  كاي  رايلي،  سام  ستونتون، 
يواكيم  ــراج  إخـ ومــن  مانفيل،  ليزلي 
فيتزرمان  ميخا  تأليف  ومن  رونينج، 

بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.

 Dark Phoenix فيلم  مــخــرج  قـــال 
جديدة  مقابلة  في  كينبرج  سيمون 
KCRW The Busi- برنامج فــي   لــه 

للفيلم:  الـــذريـــع  الــفــشــل  بــعــد   ”ness
ــلــوم عــلــي، أنـــا الــســبــب في  “ضــعــوا ال
ــا الــكــاتــب والــمــخــرج عندما ال  هــذا أن
اللوم  فإن  الفيلم  المشاهدين  يعجب 
الفيلم  أن  المعروف  ومن  علي”.  يقع 
قد حقق أقل إيرادات من بين سلسلة 

 14 حــقــق  حــيــث   ،”X-Men“ أفــــالم 
األول،  يومه  في  فقط  دوالر  مليون 
سيئة  تقييمات  على  حصل  أنــه  كما 
Rot-“ 22 % على موقع  جدا ونسبة

.”ten Tomatoes
الفيلم تقع أحداثه في 1992، قبل 10 
X-Men: Apoca- (أعوام من أحداث 
جــراي(  )جين  انضمام  وبعد   ،)lypse

إلى فريق )المتحولين إكس(.

The Mask 2

Maleficent: Mistress of Evil

Dark Phoenix سبب فشل

أصل  مــن  المنحدر  األمــيــركــي  الممثل  كشف 
مصري رامي مالك الحائز جائزة أوسكار أنه ما 
كان ليقبل بأداء دور الشرير في فيلم جيمس 
بوند المقبل لو كان لهذه الشخصية أي انتماء 

“عقدي أو ديني” محدد.
ــاز بــجــائــزة  ــــذي فـ وقــــال الــمــمــثــل االمــيــركــي ال
أدائــه  الــعــام عــن  أوســكــار كأفضل ممثل هــذا 
ــوري فــــي فــيــلــم  ــركــ ــ ــي شــخــصــيــة فــــريــــدي مــ
تؤدي  أن  يخشى  إنــه  رابــســودي”،  “بوهيميان 
أصـــولـــه الــمــصــريــة إلــــى إعـــطـــائـــه تــجــســيــدا 

لشخصية إرهابي من الشرق األوسط.
نــيــويــورك  فـــي  للصحافيين  مــالــك  ــح  ــ وأوضـ
ــه شـــارك مــخــاوفــه مــع مــخــرج الفيلم كــاري  أن
هذا  فــي  مطمئنا  ردا  أعــطــاه  الــذي  فوكوناغا 
مــيــرور”  ــي  ــل “دي لصحيفة  وفــقــا  الــخــصــوص، 
الوحيد  األمــر  كان  ذلك  وأضــاف:  البريطانية. 
له: ال يمكننا أن  كــاري، قلت  ناقشته مع  الذي 
أو  عقيدة  يعكس  إرهــابــي  عمل  بــأي  نربطه 
فأنا  تــريــده،  مــا  هــذا  كــان  ديــانــة معينة، وإذا 
أرفض المشاركة في الفيلم. وقال مالك الذي 

لوالدين   1981 الــعــام  أنجلس  لــوس  فــي  ولــد 
إنه  المتحدة،  الــواليــات  إلــى  هاجرا  مصريين 

متعلق كثيرا بإرثه المصري.
الــمــاضــي  الــعــام  ــي كــيــو”  وأوضــــح لمجلة “جـ
الموسيقى  إلــى  واستمع  مصريا،  تــرعــرع  أنــه 
والشعب  بالثقافة  جـــدا  ومتعلق  الــمــصــريــة، 
الذي يعيش هناك. ومن المقرر أن يبدأ عرض 
فيلم جيمس بوند الجديد في صاالت السينما 

 8 في  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  بالواليات 
التحضيرات  تستمر  ذلــك،  إلــى   .2020 أبريل 
في جنوب إيطاليا لتصوير الجزء المقبل من 
سلسلة جيمس بوند. واختيرت مدينة ماتيرا 
عاصمة الثقافة األوروبية لعام 2019 وغرافينا 
ــا فـــي مــنــطــقــة بـــولـــيـــا، الســتــضــافــة  ــي ــول دي ب
المواقع  الفيلم، وفق  تصوير مشاهد عدة من 

اإللكترونية للمنطقتين.

متعلق بإرثي المصري وأرفض تقديم الشخصيات النمطية

رامــي مالــك... ضــد اإلرهــاب

شنت نجمة البوب األميركية تايلور سويفت 
ــًا كــالمــيــة مــن خـــالل حــســابــاتــهــا على  حــرب
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وذلـــك فور 
النجوم، سكونر  أعمال  مدير  بشراء  علمها 
براون حقوق ملكية شركتها “بيغ ماشين”، 
وألبوماتها  أعمالها  جميع  أصــدرت  والتي 
الــســابــقــة، واصـــفـــة الــصــفــقــة بــالــســيــنــاريــو 

األسوأ.
وأعربت سويفت عن صدمتها من خالل 
بيان توضيحي نشرته عبر حسابها على 
“مــنــذ سنوات  فــيــه:  جــاء  تامبلر  مــوقــع 
ــغ مــاشــيــن”  ــيـ ــبــت مــــن شـــركـــتـــي “بـ طــل
أعمالي،  ملكية  حقوق  على  الحصول 
لي فرصة  من ذلك قدمت  بــدالً  ولكن 
واحــد  ألــبــوم  حقوق  على  الحصول 
ــارك فــي انتاجه،  عــن كــل ألــبــوم أشـ
االتفاق  انسحبت من هذا  ولكني 
بعد علمي أن مؤسس شركة بيج 
مــاشــيــن يــنــوي عــرضــهــا لــلــبــيــع، مما 

يعني بيع جميع أعمالي الفنية ومستقبلي أيضًا”.
األكثر  القرار  اتخاذ  قررت  “لذلك  وتابعت سويفت: 
عن  وأتخلى  خلفي  الماضي  أدع  أن  وهــو  صعوبة 
كرسته  الــذي  مجهودي  ذلك  في  بما  أعمالي  جميع 
لكتابة عدد من األغاني وأموالي التي دفعتها إلنتاج 

بعض هذه األعمال”.
ــار اســتــيــائــهــا، شــراء  ــ وأضـــافـــت ســويــفــت أن مــا أث
الذي شارك  بــراون،  الفني من قبل سكوتر  أرشيفها 
ــدد من  ــالق حــمــالت تــنــمــر وتـــالعـــب مـــع عـ فـــي اطــ
ضدها  كاردشيان  وكيم  ويست  كاني  مثل  النجوم 

طيلة سنوات، حسبما ما أوردت.
يصبح  “عــنــدمــا  قــائــلــة:  بيانها  سويفت  واختتمت 
الوالء مجرد مفهوم تعاقدي وعندما يدعي أحدهم 
قيمتها  أن  يعني  ذلك  فإن  قيمة  لها  الموسيقى  أن 

مملوكة لرجال لم يشاركوا في إنتاجها”.
وتــضــامــن الــمــاليــيــن مــن معجبي ســويــفــت، الــذيــن 
 ،”we Stand With Taylor Swift“ أطلقوا هاشتاغ 
لدعم مطالبها في الحصول على حقوق ملكية إرثها 

الفني.

تايلور سويفت
            والسيناريو األسوأ

قــال الممثــل تــوم هانكــس، الــذي شــارك بصوتــه في شــخصية وودي في رابــع أجزاء سلســلة )قصة لعبة( والــذي مازال 
يعرض بنجاح في شــركة البحرين للســينما “إن نجاح هذه السلســلة من إنتاج )بيكســار( يرجع إلى العنصر السحري الذي 
يتمثل في ألعاب تدب فيها الحياة، وهو شيء يرغب الجميع في االعتقاد بصحته”. وغذى الممثل األميركي هذا الخيال 
أثنــاء مقابلــة مــع وكالــة )إفــي(، بإضافته أنه ال يمكــن إثبات صحة هذا األمر “ألن األلعاب تــدب فيها الحياة عندما تكون 

بفردها في الغرفة”.

بداخلها،  حياة  لعبة(  قصة  )فــي  األلــعــاب  “تمتلك  وأوضــح 
أحالمنا  في  تــدور  خيالية  ومغامرات  قصص  إلــى  إضافة 
نالقيها  الــتــي  كــافــة  الــتــغــيــرات  عــن  تعبر  أنــهــا  كما  جميعا، 
)فيالدلفيا(  أفالم  بطل  أبرز  وبالمثل،  بالغين”.  نصبح  حين 
و)فورست جامب( أنه “ال وجود للشعوذة أو السحر أو السم” 
في سلسلة أفالم الرسوم المتحركة “بل ألعاب تحصل على 

الحياة وتواجه مشكالتها وهذا هو سر النجاح”.
أثــنــى هانكس على  أيــضــا(،  )أنـــا  وفــي عصر حــمــالت مثل 
من  الرابع  الجزء  في  النسائية  الشخصيات  وقيادية  قوة 
السلسلة، حيث إن “الخبرات التي مرت بها بوبي تسمح لها 
وودي  أما  تكون،  أن  يجب  كما  ذكية  فهي  القيادة،  بتولي 
الصادق فلديه ما يكفي من التجارب كي يدرك أنه ال يعرف 
ال  والتي  بوبي  هي  للقيادة  الطبيعية  المرشحة  وأن  شيئا 
يفصل  الذي  الرفيع  الخط  وعن  أنانية”.  مشكلة  أي  تعاني 
لنزوح جماعي  أدى  والذي  والتلفزيون،  السينما  بين  حاليا 
الصغيرة،  الشاشة  إلــى  والمخرجين  الممثلين  جانب  مــن 
لديها هيكل  “السينما تستغرق ساعتين،  أن  اعتبر هانكس 
المراحل الثالث، بينما يمكن لحلقة في التلفزيون أن تكون 
مدتها ساعة وتستكمل في الحلقة التالية”. وأردف “يتعين 
ذلك  يــقــدم  أن  عــدة  أجــيــال  تغطية  يستهدف  فيلم  على 
بإيجاز، لكن المسلسلة قد يستمر لخمسة أعوام وهذا يشد 
تحتاج  فاألفالم  مالية،  قيودا  هناك  أن  كما  أكثر.  الجمهور 
المقابل  في  شديدة،  بسرعة  المستثمرة  المبالغ  السترداد 

قد يكون المسلسل دائما، ويحقق أرباحا رغم مرور سبعة 
أعوام من عرضه”.

الدائر  الجدل  إلــى  هانكس  تطرق  كما 
بـــشـــأن الــســيــنــمــا ومـــنـــصـــات مثل 

أن هذه  واعتبر  )نتفليكس( 
ــعــد “نـــمـــوذج  ــمــنــصــات ت ال
عمل في حد ذاتها، قدمت 

جيد،  نحو  على  كثيرة  أمــورا 
المسلسالت  تقديم  فــي  رائــعــة  وهــي 

الطويلة، لكنها لم تستطع 
إنــــتــــاج فــيــلــمــا مــدتــه 
ساعتين مثل السينما”. 

من  أنــــه  ــمــمــثــل  ال ورأى 
الجيد أن تقدم المنصات 

مشاهدته  يمكن  شيئا 
بالمنزل مع نظام صوت 

“نتفليكس”  لــكــن  مــمــيــز، 
قاعة سينما  أي  لن تضاهي 

الغرباء  من  مجموعة  تلتف  حيث  ضخمة، 
حول شاشة عمالقة، وينسى الناس أنهم هناك 

ألنهم يخوضون “تجربة من الداخل”.
وبعد مشاركته في أفالم مثل )إنقاذ الجندي 

)الــهــادئ(  مثل  مسلسالت  وإنتاجه  رايـــان( 

الحرب  ألجـــواء  مــجــددا  هانكس  يعود  ــوة(،  األخـ و)عصبة 
الوحوش(،  حديقة  و)في  )سلوقي(  بفيلم  الثانية  العالمية 
واألخير يدور حول أول سفير أميركي لدى ألمانيا النازية. 
وجه  على  الثانية  العالمية  بالحرب  “اهتمامي  واعــتــرف 
الخصوص هو مسألة تتعلق بجيل، ألن والدي عايشا تلك 
التاريخ  من  مرحلة  ألي  “الــعــودة  أن  تأكيده  رغــم  الفترة”، 
عمل  أي  في  الكبرى  “المسؤولية  أن  واستطرد  مثير”.  أمر 
تاريخية  أي حــقــائــق  تــعــديــل  عـــدم  تــاريــخــي هــي 
كــي تــتــالءم مــع الــســيــنــاريــو، بــل يــجــدر االلــتــزام 
حدث  مــا  أثــر  كيف  إدراك  ومحاولة  بــاألحــداث” 
وقتها على الحاضر. وكشف هانكس أنه يروق له 
التاريخية  األعمال  إلــى  واآلخــر  الحين  بين  العودة 
في  التفكير  يــحــب  ألنـــه 
ما الذي كان سيفعله 
“فــــــــي مــــثــــل هــــذه 
ــم  الـــــــظـــــــروف. رغــ
أنك ال تعلم ذلك 
مطلقا”.

توم هانكس..
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تجنب التعرض لعدم االستقرار وخفف من 
الت غير المدروسة. التنقُّ

حاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضّيق.

ال يجوز التأجيل واإلهمال في الحب بعد اليوم.

تجد عدة حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة إلكمال 
خطواتك.

يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين 
مواهبك.

تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر 
صقل مواهبك. 

قد تمر بيوم من الحزن والقلق لكن ال تدع ذلك 
يؤثر في صحتك. 

يوم جميل واستثنائي بامتياز تكثر فيه الفرص 
الثمينة على أنواعها. 

كل ما هو مطلوب منك هو عدم الوقوع ضحية 
التسّرع أو االنفعال.

كن رصينًا وانظر إلى السلبيات بعدل ولطافة 
اليوم.

تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلبًا 
على وضعك.

حذار استفزاز الناس حولك وُكن متفّهمًا وال 
تعترض.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

11 يوليو

1857
 نهاية الحملة الفرنسية 

المسماة “حملة 
جرجرة” على 

منطقة القبائل 
بالجزائر 

بإخماد الثورة هناك 
وأسر حاملة لواء الجهاد 

اللة فاطمة نسومر. 

تخطت إيرادات فيلم 
“Aladdin” حاجز الـ 900 
مليون دوالر، في شباك 

التذاكر العالمي، في أقل من 
شهر ونصف منذ صدوره 

مؤخرا، مما يجعله أحد 
أنجح أفالم التصوير الحي 

التي أنتجتها “ديزني”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

درامــا وقصــص تاريخيــة وجريمــة رائعــة بتقييــم ممتــاز

أهم أفالم “نتفليكس” األصلية

تفتخر شبكة نتفليكس بعرض افالمها الحصرية الخاصة والتي تنتجها وتنافس بها اكبر شركات 
االنتــاج الهوليووديــة، واصبحــت اليــوم تســيطر بقــوة فــي البيــوت. وهــذا اســتعراض علــى أهــم 

األعمال األصلية التي قدمتها الشبكة خالل العام 2019 حتى اآلن:

Polar

سلســلة  عــن  مأخــوذ  فيلــم 
قصص ُمصورة بنفس العنوان 
مــن تأليــف اإلســباني “فيكتور 
أحــداث  وتــدور  ســانتوس”، 
فيــزال”  “دانكــن  حــول  الفيلــم 
وهو قاتل مأجور يعمل لصالح 
األمنيــة  الشــركات  إحــدى 
الذهــاب  وينــوي  الخاصــة، 
إلــى إحــدى البلــدات البســيطة 
الهادئــة في “مونتانــا” للتقاعد، 
يكتشــف  التقاعــد  قبــل  ولكــن 
“دانكن” أن مدير الشركة يقوم 
بقتــل القتلــة بمجــرد تقاعدهم 
حســابات  علــى  لالســتيالء 
التقاعــد الُمخصصةلهم، ويجد 
نفســه في مواجهة العديد من 
الذيــن  الُجــدد  الشــركة  قتلــة 
الشــركة  يتعاقــد معهــم مديــر 

للتخلص منه.
التقييم: 6.5/ 10.

Soni

تــدور  هنــدي  درامــا  فيلــم 
“دلهــي”  مدينــة  فــي  أحداثــه 
حول الشــرطية “ســوني” التي 

عملهــا  مــكان  مــن  نقلهــا  يتــم 
بعــد اتهامها بســوء اســتخدام 
ســلطتها، والتي تحاول دعمها 
ومســاعدتها مديرتهــا “كالبانــا” 
ومــن خــالل حيــاة االمرأتيــن 
النســاء  حيــاة  علــى  نتعــرف 
والصعوبــات  “دلهــي”  فــي 
يواجهنهــا  التــي  والمعوقــات 

لمجرد أنهن نساء.
10v /7.5 التقييم

Velvet Buzzsaw

مــن  عــدد  بطولــة  مــن  فيلــم 
النجــم  رأســهم  علــى  النجــوم 
وتــدور  جيلنهــال”،  “جايــك 
الفنــي  الناقــد  حــول  أحداثــه 
“مورف فانديوالت” وصديقته 
تقودهــا  التــي  “جوزفينــا” 
منــزل  فــي  للتواجــد  الصدفــة 
جــار له توفــي قريًبا لتكتشــف 
لديــه عدد ضخــم من اللوحات 
الفنيــة رائعة الجمــال والغرابة 

في نفس الوقت، 
بســرقة  “جوزفينــا”  وتقــوم   
علــى  وعرضهــم  اللوحــات 
إقامــة  علــى  ليتفقــا  “مــورف” 
وبيعهــا  للوحــات  معــارض 

ولكــن  المــال،  علــى  للحصــول 
الصفقــة تــؤدي لتداعيات غير 
مســبوقة فاللوحــات الملعونــة 
وال  عاديــة  لوحــات  ليســت 
رســام  مجــرد  كان  الرســام 
عــادي، وتطاردهــم لعنــة تقلب 

األمور كلها رأًسا على عقب.
التقييم:” 6/ 10

High Flying Bird

حــول  تــدور  رياضيــة  درامــا 
كواليــس رياضــة كــرة الســلة 
مــن  وهــذا  مهمــة،  كصناعــة 
“راي  الالعبيــن  وكيــل  خــالل 
بــورك” الــذي يواجــه مشــكلة 
ماديــة ُكبــرى، وهــي المشــكلة 
التغلــب عليهــا  التــي يحــاول 
تصنــع  قــد  مجنونــة  بفكــرة 
الصناعــة  فــي  هائــل  تغييــر 

كلها.
ُعــرض الفيلــم ألول مــرة فــي 
مهرجــان “Slamdance” فــي 
27 ينايــر 2019، ثــم عرضتــه 
الشــبكة في 08 فبراير 2019، 
ســاعة  عرضــه  ُمــدة  وتبلــغ 

ونصف تقريًبا.
التقييم:” 8/ 10

 The Photographer

of Mauthausen

فيلــم درامــا تاريخــي إســباني 
أحــداث حقيقيــة  مبنــي علــى 
El fotó� األصلــي  “وعنوانــه 

.”grafo de Mauthausen
فــي  الفيلــم  أحــداث  تــدور   
فــي  النازيــة  المعتقــالت  أحــد 
1943 ذروة  عــام  فــي  النمســا 
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
اإلســباني  الســجين  حيــث 
الــذي  بويكــس”  “فرانســيس 

وجــوده  اســتغالل  يحــاول 
فــي المعتقــل لتوثيــق الجرائم 
عــن  المعتقــل  فــي  تتــم  التــي 
طريق ســرقة نيجاتيف الصور 
فــي  الموجــودة  والملفــات 
المكاتــب اإلدارية التي يتمكن 
مــن التواجــد بهــا نظــًرا ألنهــم 
العديــد  لتصويــر  يســتغلونه 
مــن األحــداث داخــل الســجن 
فُيمكنه التواجد في االستديو 

والمكاتب دون مشاكل.
التقييم: 7.7/ 10 طرحــت الفنانــة ســلمى رشــيد جديدها الفنــي عبارة عن ســينغل باللهجة 

العراقيــة تحــت عنوان “مر قلبــي”، األغنية كلمات “عباس الجبوري”، لحن 
“عالء مهدي” وتوزيع “هيثم سالم”.

 واقتربــت “مــر قلبــي” مــن مليــون 
مشــاهدة خــالل وقــت قصيــر مــن 
طرحهــا عبــر قناتهــا الرســمية علــى 
موقــع رفع الفيديوهــات اليوتيوب، 
مــن  العديــد  معهــا  تفاعــل  حيــث 

جمهورها في الوطن العربي.
أول  وفــي  مختلــف،  ســياق  فــي 
رشــيد  ســلمى  قــررت  لهــا،  تجربــة 

دخــول مجــال التمثيــل عبــر الفيلم 
التلفزيونــي “قلبــي لــي بغــاه”، الذي 
رمضــان  شــهر  خــالل  ســيعرض 
دور  النجمــة  وســتؤدي  المقبــل، 
وقالــت  “زينــب”،  باســم  البطولــة 
ســلمى إن الــدور التــي تجســده في 
هــذا العمــل، قريــب من شــخصيتها 

في الواقع.

سلمى رشيد تفاجئ جمهورها بأغنية عراقية
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1921  
 استقالل منغوليا عن الصين. 

 1924  
ثورة شعبية في مدينة دلهي قام بها مسلمون وهندوس ضد االحتالل البريطاني. 

 1971  
حكومة الوحدة الشعبية بتشيلي بزعامة سلفادور أليندي تؤمم مناجم النحاس.

 
1979  

عودة سفينة الفضاء سكاي الب األميركية إلى كوكب األرض.

1982  
 تتويج المنتحب اإليطالي بكأس العالم لكرة القدم لثالث مرة بتاريخها.
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ســّلم الفنان حاتم العراقي “عندليب األغنية العراقية” أغنيات “الميني 
البــوم 2019” الجديد الذي ســيطرحه متعاونًا في اإلنتاج مع شــركة 
روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك استعداداً لطرحة أمام الجمهور 
مــن خالل المكتبــات الموســيقية واليوتيوب واإلذاعــات العراقية 
والخليجية والعربية المختلفة، وأكد أنه ســيكون قريبًا بعد االنتهاء 

من كافة التجهيزات الالزمة لعرض األغنيات أمام الجمهور.
وكشف حاتم العراقي أن “الميني البوم 2019” سيتضمن خمسة أغنيات 

جديدة باإلضافة الى موال واحد.

بــررت هند صبــري إخفاء مالمــح بناتها عبــر حســاباتها بمواقع 
التواصل االجتماعي بخوفها عليهن من مخاطر الشهرة.

وقالت صبري، ، إنها تحمي بناتها من أخطار الشــهرة المبكرة 
التــي تــالزم أبناء المشــاهير فــي طفولتهــم، مضيفــة أنها 

ستمنحهن حرية االختيار والظهور اإلعالمي بعد أن يكبرن.
وفي سياق مختلف، أعربت هند عن سعادتها بردود الفعل على 

مشــاركتها ضيفة شــرف في فيلم “الممر” للمخرج شريف عرفة، 
مؤكدًة أنها أدت الدور بحب وإخالص.

بعدمــا تم رفــع دعوى قضائيــة ضده مــن قبل مصلحــة الضرائب 
المصريــة، وذلــك بعد تهربه مــن دفع الضرائب لمدة 4 ســنوات، 
كشــف الممثل المصري حسن الرداد أنه أنهى الدعوى القضائية 

بعدما سدد المبلغ المتوجب عليه.
الرداد قام بتسديد ما يقارب مليونين ونصف مليون جنيه مصري، 

بعد االتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية إلنهاء هذه األزمة.
ُيذكر أن الرداد أطل في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل 

“الزوجة 18”.

دفع الضرائبسبب اإلخفاءميني البوم

محرر مسافات



ورش عمل “صيف البحرين” في خيمة نخول

دعت الممثلة التركية هازال كايا زميلتها نسليهان أتاغول لإلقدام  «
على خطوة اإلنجاب، واصفة األمومة بأجمل شعور تشعر به المرأة. 

وقالت هازال: “سمعت بأن نسليهان ترغب في اإلنجاب، أنصحها 
بعدم التردد”. وكانت كايا تزوجت أخيراً من المخرج علي أتاي، وأقاما 
حفل زفاف ضخم حضره عدد من الممثلين األتراك ومنهم كيفانش 

تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزر ونور فّتاح أوغلو.

مــا زال األســبوع الثانــي من مهرجــان صيف 
حيــث  مســتمرًا،  عشــر  الحــادي  البحريــن 
يســتقبل المهرجان زواره ومحبيه في خيمة 
نخول بجانب قلعة الشــيخ ســلمان بن أحمد 
الفاتــح بمدينــة الرفــاع مقّدمــًا باقــة متنوعة 

من ورش العمل واألنشطة األخرى.
يــوم  األطفــال  مــن  المهرجــان  رّواد  وكان 
األربعاء الماضي على موعد مجموعة ورش 
التــي  عمــل هــي: “ســباق الســيارات اآلليــة” 
اقيمــت بالتعــاون مــع وزارة شــؤون الشــباب 
والمقدمــة  الخضــراء”  “البيئــة  والرياضــة، 
للبيئــة،  األعلــى  المجلــس  مــع  بالتعــاون 
“تعــرف على حقوقك” المقدمــة بالتعاون مع 
المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنسان، “صناعة 

الفخار” و”الفن التجريدي المختلط”.
هــذا ويتزامن مهرجان “صيف البحرين” لهذا 
العــام، مــع برنامــج “هيئــة البحريــن للثقافــة 
اإلنســانية  بالمنجــزات  لالحتفــاء  واآلثــار” 
والحضاريــة لمملكــة البحريــن بعنــوان “مــن 
يوبيــل إلى آخــر”، ويتواصل على مدى شــهر 
كامــل حتــى )27 يوليــو( القــادم فــي “خيمــة 
الســاعة 5:00 وحتــى  مــن  بالّرفــاع  نّخــول” 

9:00 مساًء يومًيا ما عدا أيام األحد. 

واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  وتتوجــه 
بجزيــل الشــكر واالمتنــان لداعمــي مهرجــان 
صيــف البحرين وهم: شــركة البداد العالمية، 
ســيباركو )Cebarco(، اســتوديو عّمار بشــير 
كرياتيــف  ديزايــن  شــركة  الفنــي،  لإلبــداع 
شــركة  بابكــو،  شــركة   ،)Design Creative(
AA Car Rentalsوعليــا  كانــو،  إبراهيــم 
فــالورز. كذلــك تشــكر الهيئــة الجهــات التــي 
ســاهمت في إنجــاح المهرجان وهــي: وزارة 
الّصحــة، وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيط العمراني، وزارة شــؤون الشــباب 

لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  والرياضــة، 
المجلــس  الجنوبيــة،  المحافظــة  اإلنســان، 
األعلــى للبيئــة، مركز عيســى الثقافي، مجلة 
وطنــي، مايســترو للصــوت والضوء وشــركة
mii2لإلنتــاج. كذلــك تثّمن هيئة الثقافة دعم 
الســفارات التــي شــاركت فــي إثــراء برنامج 
وهــي  2019م  البحريــن  صيــف  مهرجــان 
ســفارات كل مــن: مصــر، اليابــان، فلســطين، 
المتحــدة  والواليــات  تركيــا  إندونيســيا، 
المتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  األميركيــة 

السودان والمملكة العربية السعودية.

الخميس
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19

tariq_albahhar

يشــهد ســاحل البســيتين ازديــادا ملحوظــا فــي أعــداد المقبليــن عليــه، بعــد التطور 
الجذري الذي حصل فيه، حيث يقع في منطقة نموذجية في شمال المحرق، ويبلغ 
طوله كيلومترين ومســاحته تزيد عن 45 ألف متر مربع وقد بلغت تكلفة المشــروع 
1.8 مليون دينار، والســاحل عبارة عن مشــروع متكامل وجاذب للشــباب وللعائالت 
الحتوائــه علــى العديــد من األكشــاك وســاحة عامــة وممشــى كبير وواجهــة بحرية 
جميلــة وألعــاب لألطفال ومواقف للســيارات، حيث يقصــده البحرينيون واألجانب 

للترفيه عن النفس، ويزداد اإلقبال عليه في أيام العطل. 

جاء ذلك من خالل عدة مشــاريع عملت 
عليها وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي كحديقة المحرق 
الكبــرى، وبنــاء علــى توجيهــات صاحب 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
فمشــروع  الــوزراء،  رئيــس  خليفــة  آل 
تطويــر الســواحل والواجهــات البحريــة 
مــن  تزيــد  التــي  المشــاريع  اهــم  مــن 

السياحة الداخلية. 
بمســاحة  الســاحل  يتمتــع  حيــن  فــي 
شاســعة جــدا للعب الكــرة بــكل أنواعها، 
وفرصــة  المشــي،  رياضــة  وممارســة 
وفرصــة  البحــر،  بجانــب  لشــواء 
لســباحة فــي الميــاه الصافيــة مــع األهل 
واألصدقــاء، وتنــاول المثلجــات في حر 
الصيــف، وبناء بيوت من الرمل من قبل 
األطفال، باإلضافة إلى التنوع في ألعاب 
األطفــال فهنالك “البيت الهزاز” بأشــكال 
وأحجــام مختلفة، ولعبــة الدراجات في 

الحلبة، وألعاب األطفال المتحركة، منها 
المجاني ومنها بمبلغ بسيط.

وتحــدث صالــح الســادة احــد أصحــاب 
الكبائــن فــي الســاحل للبــالد وقــال: “من 
بعد العيد تطور مشــروع عربات الســاية 
تطــورا ملحوظــا وحقق انتشــارا واســعا 
وسريعا، وما يثبت ذلك تواجد العائالت 
بشــكل كبيــر خاصة األخوة مــن المملكة 
الخليجيــة  والــدول  الســعودية  العربيــة 
فقط من فعالية واحدة اســمها “المحرق 
البلــدي  المجلــس  عضــو  برعايــة  غيــر” 
وحيــد المناعــي القائــم علــى المشــروع 
جزاه هللا خيرا، وأحب أن اشكر محافظ 
المحرق سلمان بن هندي، ومدير شرطة 
المحرق فواز الحســن، ومدير عام بلدية 
المحــرق إبراهيــم الجــودر لدعمهــم غير 
المحدود للشــباب البحرينــي وأتمنى أن 
أرى مثل هذه المشــاريع للشباب في كل 

المحافظات أسوة بالمحرق.

المتــرددات  إحــدى  شــهد  أم  وأضافــت 
على الســاحل، إن التغيير الذي طرأ جدا 
جميــل واصبح المكان مناســبا للعائالت، 
ولقضاء وقت ممتع مع األطفال، فتوافر 
المطاعم واأللعاب المتنوعة مع اإلطاللة 
الجميلــة علــى البحــر تســاهم فــي تغيير 
نفســيتنا كأمهــات وآباء ويضيــف المرح 

ألطفالنا بعد نهاية أسبوع شاق.
وتابعت الشــابة كوثر محمد التغيير في 
ســاحل البسيتين كان ضروريا، فقد كان 
وال  الشــباب  لتجمعــات  فقــط  الســاحل 
يمتلــك مقومــات لدفــع العائلــة للذهــاب 
مــن  العديــد  مــع وجــود  اآلن  أمــا  إليــه، 
الكبائــن المتنوعة لألكل مثــل الحلويات 
ووجــود  والمشــويات،  والكوفــي 
ألعــاب عديــدة لألطفــال اصبــح المــكان 
يستقطب أكبر عدد من العائالت لقضاء 

وقت ممتع.

ألعاب متحركة لألطفالبناء بيوت من الرمل

ألعاب الدراجات في الحلبة

“النطاطيات” بأشكال وأحجام مختلفة

خذ لك لفة

استراحات عائلية

ألعاب متنوعة لألطفال

آيسكريم الطيبيين برادة العم بوصالح كشك “تدليع الكرش”

تناول المثلجات في حر الصيف

ساحل البسيتين... وجهة جديدة للشباب
ــب الــبــحــر ــان ــج ــواء ب ــ ــش ــ ــة وال ــاضـ ــريـ ــلــعــب والـ ــة ل ــع ــاس ــة ش ــاح ــس ــم يــتــمــتــع ب

حوراء جعفر
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التوصل لـ“عالج محتمل” لسرطان الرئة
توّصــل باحثــون صينيون عبر دراســة 
حديثــة لطريقــة محتملــة فــي عــاج 
نــوع شــائع مــن ســرطان الرئــة، وذلــك 

باالعتماد على جين معين.
وفــي الدراســة الحديثــة التــي أجراها 
للعلــوم  “خفــي  معهــد  مــن  باحثــون 
الفيزيائيــة” التابع لألكاديمية الصينية 
دور  تأكيــد  العلمــاء  حــاول  للعلــوم، 
التســبب  فــي   ”11 بــي  إم  “إم  الجيــن 
بســرطان الغــدة الرئوية، النــوع األكثر 

شيوًعا من سرطان الرئة.
التعبيــر  بتنميــط  الباحثــون  وقــام 
البيانــات  مجموعــات  علــى  الجينــي 
لمصابي ســرطان الغدة الرئوية، حيث 
لوحــظ زيــادة تمثيــل “إم إم بــي 11” 
في كل من أنظمة األنسجة واألمصال 
عنــد المصابيــن، وفق ما ذكــرت وكالة 

األنباء الصينية “شينخوا”.
وأظهــرت التجــارب أن “إم إم بــي 11” 
ا في تعزيز االنتشــار  لعب دوًرا رئيســيًّ
الــورم  لخايــا  والغــزو  واالنتقــال 

السرطاني.
مضــادا  جســما  الباحثــون  واســتخدم 
لمعالجــة   ”11 بــي  إم  “إم  لمكافحــة 
خطوط خايا ســرطان الغدة الرئوية، 
خايــا  وانتقــال  النمــو  تراجــع  حيــث 

السرطان بشكل ملحوظ.
تــم  التــي  الدراســات  إلــى  وبالنســبة 
يقــدر  الحيوانــات،  علــى  إجراؤهــا 
الجســم المضــاد لمكافحــة “إم إم بــي 
لــكل  11” بجرعــة ميكروغــرام واحــد 

أثبــت  وقــد  الجســم،  وزن  مــن  غــرام 
أنــه قــادر علــى منــع نمــو الورم بشــكل 
المزروعــة  الفئــران  علــى  ملحــوظ 
الرئويــة  الغــدة  ســرطان  بأنظمــة 

البشرية.
وذكــر الباحثون أن الدراســة أكدت أن 
“إم إم بي 11” يعتبر جيًنا حافًزا كامًنا 
مرتبًطا مع سرطان الغدة الرئوية، كما 
يمتلــك إمكانيــة كبيــرة فــي أن يصبح 

هدًفا في عاج سرطان الرئة.

نجحــت عمليــة دوليــة مشــتركة لمكافحة 
الحيوانــات  آالف  ضبــط  فــي  التهريــب، 
المهــددة باالنقــراض، وكميــات هائلــة مــن 

العاج.
وأســفرت العمليــة عن ضبط مــا يقرب من 
10 آالف ســلحفاة، و23 قــرًدا، و30 قطــة 
كبيــرة، والمئــات من أنيــاب الفيلة، ونصف 
طن من العاج، و5 قرون من حيوان وحيد 

القرن.
للجمــارك،  العالميــة  المنظمــة  وقالــت   
الدوليــة  الجنائيــة  الشــرطة  ومنظمــة 
)إنتربــول(، إنهــا نفــذت 1828 عملية ضبط 

في 109 دول بشهر يونيو.
وبحســب المنظمــة الدوليــة، فــإن العمليــة 
المشــتركة أســفرت عــن تحديــد مــا يقــرب 
من 600 مشــتبه بهم، وأدت إلى اعتقاالت 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، بما فــي ذلك 21 

في إسبانيا.
وقــال اإلنتربول، “إن جريمة الحياة البرية 
ال تجرد بيئتنا من مواردها فحسب، وإنما 
لهــا تأثيــر أيًضــا مــن خــال أعمــال العنــف 

المرتبطة بها وغسل األموال واالحتيال”.

عملية دولية تنقذ 
آالف الحيوانات 

المهددة باالنقراض
كشفت لقطات درامية كيف اشتعلت ألسنة اللهب في محرك طائرة تابعة لشركة الخطوط 

الجوية األميركية “دلتا”، في منتصف رحلتها ما أجبر الطيار على الهبوط االضطراري.

الطائــرة،  أقلعــت  أن  بعــد  الحادثــة  ووقعــت 
التي أمضت 32 عاًما من الخدمة، من مدينة 
أتانتــا فــي واليــة جورجيــا، باتجــاه مدينــة 
بالتيمــور في والية مارياند، عندما اكتشــف 
المحــرك انقطعــت،  الــركاب أن أحــد مغــازل 
بعد نحو ســاعة من بدء الرحلة، قائلين إنهم 
ــا عالًيــا تــاه دخــان تصاعــد فــي  ســمعوا دويًّ

المقصــورة.  وكشــف مقطــع فيديــو نشــر عبر 
“تويتــر” عــن الحادثــة المروعة التــي التقطها 
أحد الركاب، حيث ينبعث من داخل المحرك 
إلــى  الطائــرة  واضطــرت  برتقالــي.  توهــج 
الهبــوط االضطراري في مطــار رالي دورهام 
الدولــي فــي واليــة كارولينــا الشــمالية، وكان 

جميع الركاب البالغ عددهم 148، في أمان.

مــع  المســافرين  طرائــف 
الــوزن الزائــد ال حــدود لهــا، 
خصوًصــا إذا كانــت سياســة 
صارمــة  الطيــران  شــركات 
والوزن الزائد ليس بالكثير.

الطرائــف  تلــك  أبــرز  ولعــّل 
عليــه  أقــدم  مــا  مؤخــًرا، 
إيرفيــن  جــون  االســكتلندي 
عندمــا رفض طلب الموظفة 
“إيــزي  طيــران  شــركة  فــي 

جيــت” بمطــار نيــس الفرنســي بدفع مبلغ إضافــي نظير الــوزن الزائد في أمتعتــه، أثناء عودته 
من فرنسا إلى اسكتلندا.

ووفًقــا لصحيفــة “غولــف نيــوز”، وبينمــا كان إيرفين، وهــو أصاً من مدينة غاســكو، في مطار 
نيس، بلغت الزيادة في وزن أمتعته 8 كيلوغرامات.

ولكــي يتجنب دفع رســوم األمتعة الزائدة، ســارع إيرفين إلى فتــح حقائبه وارتدى 15 قميًصا 
فوق بعضها البعض ليصل إلى الوزن المسموح به، وذلك في ظل درجة حرارة بلغت 30 درجة 

مئوية، فيما كان ابنه جوش يصوره بواسطة هاتفه المحمول.

كشفت دراسة أميركية، أن قراصنة المعلوماتية نفذوا حوالي مليوني هجوم في 
2018 في العالم، أسفرت عن خسائر تزيد قيمتها عن 45 مليار دوالر.

ووفــق هيئة الثقــة اإللكترونية التي جمعت 
العالــم،  هــذه المعلومــات مــن كافــة أنحــاء 
قــد تكــون الفديــات جــراء القرصنــة كلفــت 
8 مليــارات دوالر، وفــق مــا نقلــت “فرانــس 

برس”.
عمليــات  مــن  كبيــرة  خســائر  نجمــت  كمــا 
االحتيال من خال خرق البريد اإللكتروني 
ألفراد أو مؤسســات لتوجيه رسائل تحتوي 

على فيروسات )1,3 مليار دوالر(.
ثغــرة   6515 وجــود  أيضــا  التقريــر  وذكــر 
معلوماتيــة كشــفت بيانات خمســة مليارات 

شخص وهو رقم أقل من 2017.
وبحســب جيف ويلبور المدير التقني لهيئة 
الثقــة اإللكترونيــة، فإن األرقــام الواردة في 
التقرير هي أدنى من الواقع ألنه ال يتم نشر 

العديد من الهجمات المعلوماتية.

لحظة رعب.. اشتعال محرك طائرة بمنتصف الرحلة

يرتدي 15 قميًصا لتجنب رسوم الوزن الزائد

خسارة العالم من القرصنة المعلوماتية بالمليارات

نماذج من إبداعات المصمم اإلسباني أوليس ميريدا 
لربيع وصيف 2020 في مدريد. )أ ف ب(

قامــت النجمــة الهندية المعروفة إيشــا غوبتا برفع قضية “اعتداء” غير مســبوقة 
من نوعها، مما جعلها حديث الرأي العام في بادها.

وقالــت غوبتــا عبر حســاباتها في مواقع التواصــل االجتماعي أن رجاً أقدم على 
االعتــداء عليهــا “بنظراتــه” عندمــا كانــت تتنــاول طعام العشــاء في أحــد الفنادق 
الشــهيرة بالعاصمــة الهنديــة.  وأردفــت: “مــا حــدث ليــس عاقة إعجاب شــخص 
بنجمتــه، كنــت أتناول العشــاء مع صديقــات، وجاء بعد ذلــك الرجل وجلس على 
الطاولة المقابلة. لماذا يظن الرجال أن األمور تجري بهذا الشكل”، مشيرة إلى أن 

ذلك الرجل قد “اغتصبها بعينيه”، جراء تحديقه المباشر فيها.
وتابعت: “ما حدث معي يمكن أن تتعرض له أي فتاة. كيف يمكن لهذا الرجل أن 

يكون فوق القانون؟”.
وأشــارت فــي تدوينتهــا إلــى أن “الرجــل الــذي يواصــل التحديــق بامــرأة يجعلهــا 
غيــر مرتاحــة. صحيــح أنــه لــم يلمســني، ولــم يقــل لــي أي شــيء. لكنــه لــم ينظــر 
إلــي كمعجــب، أو ألننــي نجمــة معروفــة، بل ألنــي أنثى هل كوني امــرأة يجب أن 
يكــون لعنــة؟”. ووفًقــا لصحيفة إنديا تايمز، فإن غوبتــا اعتبرت أن وجود حراس 
شــخصيين معهــا لــم يمنــع عنهــا ذلــك “االعتــداء القاســي”، وختمــت كامهــا لذلك 

الرجل: “أنت تستحق أن تتعفن في السجن”.

نجمة هندية ترفع “قضية 
اعتداء” غريبة من نوعها

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلن مستشــفى “كليفاند كلينــك”، إجراء 
الشــمالية،  أميــركا  فــي  أول عمليــة والدة 
وذلــك بعــد عمليــة زرع رحــم مــن متبرعــة 

متوفاة.
ومكنــت عمليــات زرع الرحــم أكثــر من 12 
امرأة من الوالدة، وعادة ما يتم التبرع بها 

من متبرعة حية مثل صديقة أو قريبة.
وكان أطبــاء فــي البرازيــل قــد أعلنــوا عن 
رحــم  باســتخدام  العالــم  فــي  والدة  أول 

متبرعة متوفاة، في ديسمبر الماضي.
وبــدأت عمليــات الــزرع هــذه علــى يد أحد 
األطبــاء الســويديين مــا حقــق أول نجــاح 

منذ 5 سنوات.
وذكر مستشــفى كليفانــد يوم الثاثاء أن 
الرضيعــة ولــدت في يونيــو، وفق ما نقلت 

“األسوشيتد برس”.
للرحــم  زرع  عمليــات   5 العيــادة  وأجــرت 
حيــث  ناجحــة،  عمليــات  و3  اآلن،  حتــى 
بأرحــام  الحمــل  امرأتــان محاولــة  تنتظــر 

جديدة.

المنتخــب  أســطورة  يتــردد  لــم 
األرجنتينــي ليونيــل ميســي، بمــد يــد 
المساعدة للمتضررين من موجة البرد 
القــارس فــي بــاده، وذلك عــن طريق 

توفير الطعام لهم بالمجان.
اإلســبانية  “مــاركا”  صحيفــة  وقالــت   
ميســي  يملكــه  الــذي  المطعــم  إن 
وعائلتــه فــي مســقط رأســه، روزاريو، 
يقــوم بتوفيــر الطعــام الســاخن لمن ال 

يمتلكون مأوى أو منزالً.
عــن  اإلســبانية  الصحيفــة  ونقلــت   
مديــر مطعم “فــي آي بي”، الذي يملكه 
ميســي، قوله: “باإلضافة للطعام، بدأنا 
بتقديــم القهــوة والمشــروبات الغازيــة 

للمحتاجين”.
وبحســب مديــر المطعــم أرييــل ألمادا 
المحتاجيــن  مــن  العديــد  “جــاء  فقــد 
محترميــن  وكانــوا  الطعــام،  لتنــاول 

ا”. جدًّ

أول والدة بـ “رحم 
مزروع” من متبرعة 

متوفاة

مطعم ميسي 
يقدم الطعام 

للمحتاجين في البرد
تصــّدرت المغنيــة تايلــور ســويفت قائمة األعلى أجــًرا في مجال الترفيــه، بفارق ضئيل 

عن اثنين من عائلة كارداشيان وهما كايلي جينر، ومغني الراب كاني ويست.

الســنوية   100 فوربــس  قائمــة  وضمــت 
للمشــاهير األعلى أجًرا نجوم الكرة ليونيل 
ميســي وكريســتيانو رونالــدو ونيمــار بيــن 
العشــرة األوائل، جنًبا إلى جنب مع المغني 
شــيران  إد  البريطانــي  األغانــي  وكاتــب 
فــي  ُشــكل  الــذي  روك  الســوفت  وفريــق 
الســبعينات “ذي إيجلــز”، والــذي بــدأ جولة 

جديدة في 2018.
وعــاد ويســت، زوج كيــم كارداشــيان، إلــى 
القائمة بعد غياب أربع سنوات، حيث تفيد 
تقديرات “فوربس” أن مكاســبه بلغت 150 
مليــون دوالر قبل الضرائب، ليحتل المركز 
الثالــث، فــي حين جــاءت كيم كارداشــيان 

بالمرتبة 26 في القائمة.

نجمة البوب تايلور سويفت أعلى المشاهير أجًرا

المغنية األميركية بيونسيه تصل العرض العالمي األول لفيلم ديزني 
“األسد الملك” في هوليوود )أ ف ب( وكسبت سويفت البالغة من العمر 29 عاًما، بدعم من جولتها وألبومها في 2018 “ربيوتيشن”، ما 

يقدر بنحو 185 مليون دوالر لتحل في المرتبة األولى، وفق ما نقلت “رويترز”.
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8 ذو القعدة 1440

االكتشاف يمّهد لعالج سرطان الرئة

لقطات لألب وهو يرتدي القمصان وسط ضحكات المسافرين وابنه
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