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البيئة الرقابية 
التجريبية 
)أرشيفية(

نشــرت  بيانــات  أحــدث  أظهــرت 
المناقصــات  مجلــس  جلســة  فــي 
مناقصــة  فتــح  أمــس  والمزايــدات 
لتقديــم  للبتــرول  تطويــر  لشــركة 
خدمــات الحفــر البريــة، تقــدم إليهــا 
عطــاء وحيــد لشــركة “هلمريــك أنــد 
لشــركة  فــرع   - انــك  راســكو  بيــن 
أجنبيــة”، بنحــو 29.97 مليــون دوالر 
دينــار(. مليــون   11.27 يعــادل  )مــا 

مناقصــة  المجلــس  فتــح  وكذلــك 
لصيانــة  الخليــج  طيــران  لشــركة 
)إيــه  االيربــاص  طائــرات  محــركات 
320( مــن نــوع )CFM56( تقدم إليها 
5 عطاءات، علق 3 منها، وأقل عطاء 
بـــ 13 مليــون دوالر )مــا يعــادل 4.89 
بـــ  مليــون دينــار( فــي حيــن أكبرهــا 
70 مليــون دوالر )مــا يعــادل 26.32 

مليون دينار(.

جديــدة  “فنتــك”  شــركات   4 انضمــت 
إلــى البيئــة الرقابيــة التجريبيــة وهي 
المنصة التي يوفرها مصرف البحرين 
الحلــول  الختبــار  للشــركات  المركــزي 
الخدمــات  بتكنولوجيــا  المتعلقــة 
الماليــة، وذلــك فــي الربــع الثانــي مــن 

العام الجاري. 
وتعــددت جنســية الشــركات مــا بيــن 

شركات محلية وعالمية ناشئة.

4.9 مليون دينار 
لصيانة محركات 

“طيران الخليج” أسعار مخفضة... وتوقعات بزيادة الحجوزات في أغسطس

موسم برك السباحة... بين “ضعيف” و“نشط”

اتجه العديد من ملك برك السباحة إلى تقديم عروض مخفضة للحجوزات أمًل في استقطاب “المصطافين”؛ لضعف اإلقبال، لكنهم 
يتوقعــون زيــادة اإلقبــال في أغســطس، فيما تشــهد بعض البرك نشــاًطا وإقباًل في بعــض المناطق التي تضم اســتراحات ومزارع، 

وينخفض في مناطق أخرى.

واســتعداًدا للموســم، عمل بعض مالك البرك 
علــى توســعتها وتطويرهــا بإضافــة مرافــق 
والصــاالت  الســيارات  كمواقــف  خدميــة 
المخصصــة للرجال وأخرى للنســاء، وتوفير 
األجهزة والمســتلزمات إضافة إلى االهتمام 
بتخصيــص برك آمنة لألطفال وتزويد البرك 
بالمياه االرتوازية، من باب جذب المواطنين 
والمقيميــن، وتخصيــص مرافق لكــرة القدم 
منهــم  البعــض  أن  إال  والبليــارد،  والطائــرة 
اضطر لتخفيض رســوم التأجير بما يتراوح 
بيــن 30 و50 دينارا فــي األيام العادية، و70 

إلى 100 دينار في إجازة نهاية األسبوع.
ونشــطت كثير من البرك في نشــر اإلعالنات 
عبر وســائل التواصــل االجتماعي من خالل 
األفــالم الجاذبــة والتصاميــم اإلعالنية التي 

تظهر مستوى البركة ومرافقها.
وعمــا إذا كانــت رســوم التأجيــر العاليــة هي 
الســبب فــي ضعــف الموســم، أوضــح عــدد 

مــن المــالك أن معظــم البــرك قدمــت أســعاًرا 
مخفضة على الرغم من المصاريف الباهظة 

التي تكبدوها في أعمال التطوير.

أصحاب البرك يتوقعون زيادة اإلقبال في أغسطس

دبي - مباشر

بعــد مــرور عقــد مــن الزمــن علــى 
الواليــات  فــي  العقاريــة  األزمــة 
المتحــدة، أصبح مــن الممكن اآلن 
نقــرة  عبــر  منــزل  بيــع  أو  شــراء 
واحــدة بفــأرة )الماوس( الحاســب 
اآللي. وفي حالة انتشار مثل هذه 
العملية، فمن الممكن أن تؤدي إلى 
ســوق إســكان أكثــر فعاليــة بكثير 
وبتكلفــة مقبولــة، أو مــا قــد يعني 

بحســب  أخــرى،  مدمــرة  فقاعــة 
كارل  للكاتــب  تحليليــة  رؤيــة 
ســميث نشــرتها وكالــة “بلومبــرج 
ويشــمل  األميركيــة.  أوبينيــون” 
مــا يعــرف باســم “الشــراء الفوري” 
تســتخدم  التــي  الشــركات  مــن 
البائعيــن  لتزويــد  الخوارزميــات 
علــى  الثابــت  الســعر  بعــروض 

منازلهم.

التكنولوجيا قد تطلق الفقاعة 
العقارية العالمية المقبلة

“األحمر” يدشن ودياته في معسكر البرتغالسينمائيات سعوديةتمديد حالة الطوارئ في مصرارتفاع التضخم الخليجي 0.3 %مطرب وعشيقته بوضع مخل
قضت المحكمة الصغرى الجنائية  «

الرابعة بحبس زوجة وصديقها 
)مطرب بأحد الفنادق(؛ سنة واحدة 
بعدما ضبطا إثر بالغ )زوج السيدة( 
وهما في وضع مخل بغرفة فندق، 
كما غرمتهما 100 دينار؛ لحيازتهما 

مقاطع إباحية بهواتفهما.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين  «
)معدل التضخم( في دول مجلس 
التعاون الخليجي باستثناء السكن 

هامشيًا خالل أبريل الماضي 
بنسبة 0.3 % على أساس سنوي، 

حسب بيانات المركز اإلحصائي 
لدول مجلس التعاون الخليجي.

وافق مجلس النواب  «
المصري في جلسة عامة، 

أمس الخميس، على 
قرار الرئيس عبد الفتاح 

السيسي، مد حالة الطوارئ 
في جميع أنحاء البالد لمدة 

3 أشهر.

قدم الناقد السعودي خالد  «
ربيع السيد كتاب “سينمائيات 

سعودية: قراءات في أفالم 
مختارة” عن جمعية الثقافة 
والفنون بالدمام، ضمن كتب 
مهرجان أفالم السعودية في 

دورته الخامسة 2019.

يدشن منتخبنا الوطني األول لكرة  «
القدم سلسلة مبارياته الودية 

بالمعسكر المقام حاليا في 
 farense البرتغال بلقاء فريق نادي

fc البرتغالي، اليوم الجمعة 12 
يوليو الجاري، عند 9 مساء )7 

مساء بتوقيت البرتغال(.
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المنامة - النيابة العامة

ذكــر رئيــس نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة المحامــي العــام المستشــار أحمــد الحمــادي أن 
المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة أصدرت، أمس الخميــس، بإدانة 11 متهما عن تهم 

جنايات تأسيس جماعة إرهابية.
وقــال إن المحكمــة عاقبــت 5 متهميــن بالســجن 10 ســنوات وتغريــم كل منهــم مبلــغ 
100 ألف دينار، ومتهمين بالسجن 5 سنوات، و3 متهمين بالحبس 3 سنوات وتغريم 
كل منهــم مبلــغ 100 ألــف دينــار، ومتهــم آخــر بالســجن 3 ســنوات ومصــادرة جميــع 
المضبوطــات، فيمــا قضــت ببراءة 5 متهمين مما أســند إليهم. وأســندت إلى المدانين 
تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خالفا ألحكام القانون واالنضمام إليها، وتمويل 
جماعة تمارس نشــاطا إرهابيا، والتدرب على األعمال المســهلة والمجهزة الســتعمال 

األسلحة والمواد المفرقعة والترويج لجرائم إرهابية.

إدانة 11 متهًما بجماعة إرهابية

رفــع النظام اإليرانــي من درجة التوتر في المنطقة، 
ضاربــا بعــرض الحائــط كل الجهــود الدبلوماســية، 
خاصــة الفرنســية، بعدمــا حاولــت قــوات الحــرس 
الثــوري الســيطرة علــى ناقلــة نفــط بريطانيــة فــي 
مضيــق هرمــز، فــي حــادث يأتي بعــد ســاعات على 
إيــران  أن  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  إعــالن 
تجاوزت نســبة تخصيب اليورانيوم المحددة وفق 

االتفاق النووي.
وذكــرت واشــنطن، فجر الخميــس، أن قوارب تابعة 
للحرس الثوري اإليراني، أخفقت في احتجاز ناقلة 
نفــط بريطانية في مضيــق هرمز، وفّرت بعد تلّقيها 
تحذيًرا من سفينة حربية بريطانية. وذكر مسؤول 
بــوزارة الدفــاع األميركيــة أن 5 زوارق اقتربــت من 

ناقلة نفط بريطانية، األربعاء، في المضيق.
وأعرب المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية 
تيريــزا مــاي، أمس، عن قلــق بريطانيا من ما وصفه 
الســفن  حركــة  لوقــف  إيرانيــة  ســفن  بـ”تصرفــات 

التجارية”، داعيا إلى “عدم التصعيد”.

للقضــاء  األعلــى  المجلــس  رئيــس  نائــب  التمييــز  محكمــة  رئيــس  أصــدر 
المستشار عبدهللا البوعينين، قراًرا بتشكيل المحاكم خلل العام القضائي 

2019/ 2020، والذي يبدأ العمل به في يوم 1 سبتمبر المقبل.

فــي  التغييــرات  أبــرز  ضمــن  ومــن 
 2019 لســنة   )19( رقــم  القــرار 
بتشــكيل المحاكــم زيــادة عــدد مــن 
الدوائــر القضائيــة بمحاكــم التنفيــذ 
لتصبــح 8 بــدال مــن 6 فقــط، وكذلك 
زادت  الصغــرى  الشــرعية  المحاكــم 
محكمــة واحدة فقط لتصبح 5 بدال 

من 4.
كمــا تــم مــرة أخــرى تعييــن القاضي 
جديــدا  رئيســا  الدســوقي  محمــد 
للمحكمــة اإلداريــة، وانتقال الرئيس 
الصديقــي  أحمــد  القاضــي  الحالــي 
إلى رئاســة المحكمة الكبرى المدنية 
الثانيــة بعــد ســنة واحــدة فقــط مــن 

رئاســتها، فضــال عن تدويــر عدد من 
أنــواع  مختلــف  بيــن  فيمــا  القضــاة 

المحاكم.

زيادة محاكم التنفيذ... 
وصغرى شرعية إضافية

إيران تفشل في احتجاز ناقلة بريطانية
من القوارب إلى اليورانيوم... نظام الماللي يصعد على جبهتين

عواصم ـ وكاالت

زوارق الحرس الثوري حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية

)٠٧(

باريس - أ ف ب

أصبحت فرنسا أمس أول اقتصاد رئيس 
يفــرض ضريبة على المجموعات الرقمية 
العمالقــة بعــد أن أقــر البرلمــان الخطــوة 
بشــكل نهائي في تحد للتحقيق الذي أمر 
الرئيــس دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق 
معاملــة بالمثــل. وكانــت الواليــات المتحــدة 
عــن  تحقيقــا  فتحــت  أنهــا  األربعــاء  أعلنــت 

آثــار الضريبــة التــي ســتفرضها فرنســا أحاديا 
علــى عمالقــة اإلنترنــت، وتعــد أول بلــد يتخذ 
هــذه الخطــوة بانتظــار اتفــاق على المســتوى 
الدولــي حــول فــرض الضريبــة علــى “غوغــل” 
و“أمازون” و“فيسبوك” و“آبل” و“أر بي اند بي” 

و“انستغرام” و“كريتيو” الفرنسية.

فرنسا تفرض ضريبة على “غوغل” و“إنستغرام”

أكــد األميــن العام لالتحــاد العــام لنقابات 
أن  الحلواجــي  حســن  البحريــن  عمــال 
خطيــرا  منحنــى  يشــهد  النقابــي  العمــل 
بســبب تكالــب أصحــاب العمــل فــي عــدد 
من الشــركات الكبرى علــى العمل النقابي 

من أجل إضعافه وتهميشه.
لمــا  تنظــر  العمــل  وزارة  نجــد  وأضــاف: 

وعــدم  والســلبية  العجــز  بعيــن  يحــدث 
اتخــاذ مــا يعبر عن دورهــا الحقيقي الذي 
تنــص عليــه معاييــر العمل الدوليــة كونها 
الطــرف المســؤول عــن حمايــة الحقــوق 
النقابيــة  الحريــات  واحتــرام  العماليــة 
أصحــاب  علــى  االحتــرام  هــذا  وفــرض 

العمل.

الحلواجي: شركات كبرى تحارب العمل النقابي
المنامة - النيابة العامة

ذكــر رئيــس نيابــة الــوزارات والجهــات العامة 
المحامي العام المستشــار حســين البوعلي أن 
المحكمــة الصغرى الجنائيــة، أصدرت حكمين 
هيئــة  قانــون  أحــكام  مخالفــة  قضيتــي  فــي 
تنظيــم ســوق العمــل. وأوضــح أن المحكمــة 
القضيتيــن،  فــي  المتهميــن  بإدانــة  قضــت 
ومعاقبــة متهمة بالحبس 6 أشــهر ومتهم آخر 

بتغريــم كل  فيمــا قضــت  أشــهر،   3 بالحبــس 
مــن المتهميــن جميعا بغرامــات مالية مختلفة 

تراوحت بين 3 آالف دينار و47 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في 
القضيتيــن، وهــم أصحــاب عمــل صــادرة لهــم 
ســجالت تجاريــة؛ الحتفاظهم بتصاريح عمل 

سارية الصالحية.

الحبس بين 3 و6 أشهر وغرامات لتّجار
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علي الفردان
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أمل الحامد سعيد محمد

عباس إبراهيم

عبدالله البوعينين 

محرر الشؤون المحلية
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 بكل مشاعر االعتزاز نتشرف بأن نرفع
إلى

 مقام صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 حفظه الله ورعاه

رئيس الوزراء الموقر
 وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة

 نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
وإلى سمو الشيخة منوة بنت علي بن خليفة آل خليفة

 حفظها الله
 خالص التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج

سمو الشيخة منوة بنت علي بن خليفة آل خليفة بتفوق
  من جامعة لندن وبما يعكس ما تتمتع به سموها من اجتهاد ومثابرة

على تحصيل العلم النافع لها ولمجتمعها.
 داعين الله عز وجل أن يحفظ سموها وان يوفقها فيما تسعى إليه من

 االسهام في خدمة مجتمعها وبلدها في ظل القيادة الحكيمة
 لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه

وزير شئون مجلس الوزراء
ورئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وكافة منتسبيه
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المنامة - مركز دراسات

صــدر عــدد جديد ضمــن سلســلة تقارير 
للدراســات  البحريــن  لمركــز  الطاقــة 
والطاقــة  الدوليــة  اإلســتراتيجية 
)دراسات(، تناول أهم مستجدات قطاع 
التقليديــة والمتجــددة إضافــة  الطاقــة 
الصلــة. ذات  األخــرى  المجــاالت  إلــى 

تقريــر  مــن  األخيــرة  النســخة  وتحمــل 
الطاقة لمركز “دراسات” عنوان “منافسة 
الواليــات المتحــدة لروســيا في أســواق 
بإعــداده  قــام  الــذي  األوروبيــة”،  الغــاز 
العباســي  عبــدهللا  الباحثيــن  مــن  كل 

وعبدالعزيز الدوسري.
ويتناول التقرير قضية دخول الواليات 
الغــاز  أســواق  األميركيــة  المتحــدة 
للغــاز  ومنافســتها  المســال  الطبيعــي 
الروسي في األسواق األوروبية وكيفية 
تطور هذه القضية وأبعادها المستقبلية 

المتوقعة.

ويوضــح التقريــر مراحل تطــور صناعة 
الغــاز الطبيعــي فــي الواليــات المتحــدة 
خصوصــا بعــد طفــرة النفــط الصخــري 
اســتخراج  تقنيــات  توظيــف  وكيفيــة 
النفــط الصخــري فــي مجال إنتــاج الغاز 

الطبيعي في الواليات المتحدة.
حجــم  يفــوق  اإلحصــاءات،  وبحســب 
اإلنتــاج األميركــي للغــاز الطبيعــي علــى 
روسيا منذ 2009 بفضل الغاز الصخري، 
وأيًضــا تظهــر البيانــات تحــول الواليات 
للغــاز  مصــدرة  دولــة  إلــى  المتحــدة 
بذلــك  لتتجــاوز   2017 منــذ  الطبيعــي 

مرحلة االكتفاء الذاتي.
العالقــات  التقريــر  يناقــش  ثــم  مــن 
األميركيــة األوروبيــة في مجــال تجارة 
الغاز المسال والصعوبات التي تواجهها، 
الغــاز  كلفــة  ارتفــاع  أهمهــا  مــن  والتــي 

األميركي.

أميركا تنافس روسيا 
في أسواق الغاز األوروبية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليــم  التربيــة  وزارة  وكيــل  صــرح 
لشــؤون التعليــم والمناهــج رئيــس اللجنة 
الوطنيــة لتقويم المؤهــالت العلمية فوزي 
الجودر بــأن اللجنة تهيب بالطلبة وأولياء 
أمورهــم بضــرورة مراجعــة قســم اإلرشــاد 
فــي  التســجيل  قبــل  بالــوزارة  الجامعــي 
ألي  تجنبــا  وذلــك  خارجيــة؛  جامعــة  أي 
إشكاالت في المستقبل عند طلب التقييم 
أو المعادلة، مؤكدا أن اللجنة ال تتحمل أي 
مســؤولية تجــاه التحاق الطلبــة بجامعات 

أو برامج غير موصى بها.
وأضــاف الجودر أن اللجنــة الوطنية توفر 
خدمة اإلرشــاد الجامعي، ويمكن ألي ولي 
أمــر أو طالــب أن يتقــدم للحصــول علــى 
والجامعــات  البرنامــج  بشــأن  المعلومــات 

المختلفة.

مراجعة “التربية” 
قبل التسجيل 

بالجامعات الخارجية
سفارة البحرين بلنـدن تقيـم احتفالـها السنـوي

ــن الــــــــــــوزراء والــــــنــــــواب الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن ــ ــر مـ ــيـ ــبـ وســــــط حــــضــــور كـ

أقامــت ســفارة مملكة البحريــن لدى المملكة 
البرلمــان  فــي  الســنوية  الفعاليــة  المتحــدة، 
البحريــن  أصدقــاء  لجمعيــة  البريطانــي 
ومجموعــة الصداقــة البحرينيــة البرلمانيــة 
لنــدن  فــي  البحريــن  مملكــة  ســفير  برعايــة 
الشــيخ فــواز بــن محمــد آل خليفــة، وذلــك 
والنــواب  الــوزراء  مــن  كبيــر  عــدد  بحضــور 
واإلعالمييــن وأصدقــاء البحريــن، يتقدمهم 
وزير الدولة لشــؤون الشــرق األوسط بوزارة 
موريســون،  أنــدرو  البريطانيــة  الخارجيــة 
وزيــر الظل لشــؤون الشــرق األوســط بحزب 
العمــال النائب فابيان هاميلتون، وزير الظل 
النائــب خالــد محمــود،  للشــؤون األوروبيــة 
الشــرق  لشــؤون  الســابق  الدولــة  ووزيــر 
األوسط أليستر بيرت، إضافة لمجموعة من 

السياسيين والبرلمانيين.
الترحيبيــة  كلمتــه  خــالل  الســفير  وأشــار 
البلديــن  بيــن  التاريخيــة  العالقــة  ألهميــة 
الصديقيــن، والتــي تظهــر جليــا مــن خــالل 
الــدور المهــم للمجموعة البرلمانيــة وجمعية 
أصدقاء البحرين في إبراز الصورة المشرفة 
للبحرين في المملكة المتحدة والدور الكبير 
الــذي يقومان به للترويج لمنجزات البحرين 
المحققة على األصعدة كافة، حيث وصفهم 
كخير ســفراء لمملكة البحرين في األوســاط 

البريطانية.
ومــن جانبــه، أكــد رئيس مجموعــة الصداقة 
ســتيوارت،  بــوب  الكولونيــل  البرلمانيــة 
حيــث  المجموعــة،  برئاســة  اعتــزازه  عــن 
تعــود  بالبحريــن  شــخصية  عالقــة  تربطــه 

لخمســين عامــا، وشــدد علــى أهميــة العالقة 
مــن  وســعيه  البلديــن  بيــن  االســتراتيجية 
تعزيــز  علــى  المجموعــة  رئاســته  خــالل 
التعاون القائم بما يعود بالنفع والفائدة على 

البلدين الصديقين.
وعلى هامش الحفل، أشار اليستر بيرت بأنه 
يحرص وبشكل دائم على حضور الفعاليات 
التــي تقيمهــا ســفارة البحريــن، حيــث أشــاد 

بالــدور الذي تقوم بــه لدعم الروابط المميزة 
بيــن البلديــن، وذلــك تأكيدا للعالقــة المميزة 
بين العائلتين المالكتين والتعاون التاريخي 

القائم بين البلدين.

المنامة - وزارة الخارجية

الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  بعــث 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة برقية 
تهنئــة إلــى رئيــس جمهورية ســاوتومي 

إيفاريســتو  الديمقراطيــة  وبرينســيبي 
اســتقالل  ذكــرى  بمناســبة  كارفاليــو؛ 
بــالده، أعــرب جاللتــه فيهــا عــن أطيــب 
الصحــة  موفــور  لــه  وتمنياتــه  تهانيــه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ رئيس 
ساوتومي وبرينسيبي الديمقراطية

رجال “الدفاع” حققـوا منجـزات مشرفـة
ــة اليقظـــة ــاء ومالزمـ ــد مـــن البـــذل والعطـ ــو لمزيـ ــام يدعـ ــد العـ القائـ

البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  تفقــد 
المشــير الركــن الشــيخ خليفة بــن أحمد آل 
خليفــة صبــاح المــس عــددا مــن وحــدات 
البحريــن، اطلــع خاللهــا علــى  قــوة دفــاع 
التــي  االســتعدادات العســكرية واإلداريــة 
يقــوم بهــا رجــال تلــك الوحــدات، وزودهم 
بتوجيهاته وإرشــاداته ودعاهــم إلى مزيد 
مــن البــذل والعطــاء ومالزمــة اليقظــة في 
أداء واجباتهــم ومهامهــم فــي الدفــاع عن 

الوطن وصون مقدساته.
وأشــاد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
بالمنجزات المشرفة والمهام العظيمة التي 
دائمــا ما يحققها رجال قوة دفاع البحرين 
منــذ التأســيس، متمنيــا للجميــع التوفيــق 
والســداد فــي كل ما يوكل إليهــم من مهام 
وواجبــات فــي الداخــل والخــارج، مشــيرا 

إلــى أن القيادة العامــة لقوة دفاع البحرين 
منظومــة  متابعــة  علــى  دائمــا  تحــرص 
منتســبيها  لكافــة  والتأهيــل  التدريــب 
وذلــك فــي إطــار تعزيــز وتطويــر مختلــف 
أســلحتها ووحداتهــا؛ لمواكبة جميع المهام 

والمتطلبات العسكرية المسندة إليها.
وأكــد القائــد العام لقــوة دفــاع البحرين أن 
قوة دفاع البحرين بعون من هللا عز وجل 
ثــم بفضــل القيــادة الحكيمــة لعاهــل البالد 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفــة قــد أضحــت قــوة حديثــة تضاهــي 
وهــي  وتدريبــا،  تســليحا  القــوات  أفضــل 
ماضية بســواعد رجالها بكل مقدرة وثبات 
الكفــاءة  درجــات  أقصــى  إلــى  للوصــول 

والجاهزية.

الرفاع - قوة الدفاع

تدشين المشاورات السياسية مع رومانيا
العالم  دول  واســتــقــرار  ــن  أم يهدد  اإلرهـــاب  خطر  أحــمــد:  بــن  عــبــداهلل 

عقــد االجتمــاع األول للمشــاورات السياســية بيــن مملكــة البحريــن، وجمهوريــة رومانيــا فــي 
بوخارســت أمس، برئاســة وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل 

خليفة، وعن الجانب الروماني، وزيرة الدولة للشؤون الدولية مونيكا جورجيتا.

مجــاالت  االجتمــاع  خــالل  الجانبــان  وبحــث 
التعــاون الثنائي وســبل تطويرها، كما تم تبادل 
والتطــورات  األوضــاع  بشــأن  النظــر  وجهــات 
الجاريــة علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة، 

ومكافحة التطرف واإلرهاب.
وأعــرب الشــيخ عبــدهللا بــن أحمد عن ســعادته 
رومانيــا  مــع  السياســية  المشــاورات  بانطــالق 
المشــتركة  الجهــود  تكثيــف  بهــدف  الصديقــة؛ 
التــي  والتعــاون،  الشــراكة  عالقــات  لتعزيــز 
شــهدت فــي اآلونة األخيرة تطورا ملموســا في 
العديــد مــن القطاعــات الحيويــة، خصوصــا أن 
وجهــات نظــر الجانبيــن متطابقــة بشــأن أهمية 
العمــل لســيادة األمــن واالزدهــار، وأن الشــراكة 
االقتصاديــة واألمنيــة تشــكل عامــال مهمــا فــي 

تحقيق هذه الغاية.
وأبــدى الوكيل رغبــة البحرين بتطويــر التعاون 
مــع رومانيــا، علــى األصعــدة كافــة. وأوضح أن 
والنمــو،  بالتنــوع  يتســم  البحرينــي  االقتصــاد 
وتعتبــر المملكــة مركــزا للمــال وريــادة األعمــال 
رئيســة  وبوابــة  الحكومــي  األداء  وتطويــر 
الموقــع  بفضــل  الخليــج  منطقــة  مــع  للتجــارة 
فيمــا  اللوجســتية،  والخدمــات  اإلســتراتيجي 
تأتــي رومانيــا كعاشــر أكبــر قــوة اقتصادية في 
االتحــاد األوروبــي وهي من الــدول الرائدة في 

أوروبا الوسطى والشرقية.
وأكــد أن خطــر اإلرهــاب يهــدد أمــن واســتقرار 
جميــع دول العالــم بال اســتثناء. وســلط الضوء 
على نهج مملكة البحرين في مكافحة التطرف 

هــذا  فــي  رائــدا  نموذجــا  باعتبارهــا  واإلرهــاب 
المجال.

ومــن جانبهــا، أشــادت جورجيتــا باإلصالحــات 
واإلجــراءات التــي تتخذهــا البحريــن بوصفهــا 
دولــة مرموقــة وفاعلــة فــي الشــرق األوســط، 

متمنية للمملكة دوام الرقي والتقدم.
وعلــى صعيــد متصــل، اســتقبل وزيــر خارجيــة 

جمهوريــة رومانيا تيودور ميليشــانكو، الشــيخ 
عبــدهللا بــن أحمــد والوفــد المرافــق؛ بمناســبة 
وتــم  السياســية.  المشــاورات  اجتمــاع  انعقــاد 
خــالل االجتماع بحث أوجــه التعاون المختلفة 
بين البلدين، في إطار توافق الرؤى على تعزيز 
المنافع المشــتركة، إلى جانب مناقشة تطورات 

األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس، ســفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين ســايمون 
مارتن وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.

وخــالل اللقاء، أعرب وزيــر الخارجية 
عن اعتزازه بالمســار المتميز للعالقات 
التاريخيــة الوطيــدة التــي تربــط بيــن 
المتحــدة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة 
تطــور  مــن  تشــهده  ومــا  الصديقــة، 
ونمــاء فــي شــتى المجــاالت، فــي ظل 
الحــرص المشــترك علــي المضــي قدًما 
أوســع  آفــاق  إلــى  الصداقــة  بعالقــات 
من التعاون والتنســيق الثنائي، منوها 
بالجهــود الطيبة التي قام بها الســفير؛ 
مــن أجل تطوير العالقات بين البلدين 
الصديقيــن، متمنًيــا لــه دوام التوفيــق 

والسداد.
مــن جانبه، أعــرب مارتن عــن اعتزازه 
بلقــاء وزيــر الخارجيــة، وتقديــره لمــا 
حظــي بــه مــن اهتمــام ودعــم طــوال 

فترة عمله مما أسهم في تعزيز مهامه 
كســفير للمملكــة المتحــدة لــدى مملكة 

البحريــن  لمملكــة  متمنيــا  البحريــن، 
المزيد من التقدم والرخاء.

الثنائــي والتعــاون  التنســيق  مــن  أوســع  آفــاق  فتــح 

وزير الخارجية يشيد بمسار العالقات مع بريطانيا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتمع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، مع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج علي عبدالخالق القرني، والرئيس 
التنفيذي لمركز “مراس” لالستشارات عمر حلبي، على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وجــاء هذا االجتماع بنــاًء على رغبة مكتب 
للوقــوف  الخليــج،  لــدول  العربــي  التربيــة 
علــى مالحظــات وزارة التربية والتعليم في 
إســتراتيجية  بخصــوص  البحريــن  مملكــة 
المكتب خالل الفترة 2015 - 2020، واآللية 
المطلوبــة مــن قبل المكتــب لتنفيــذ البرامج 

المستقبلية.
تدعــم  البحريــن  مملكــة  أن  الوزيــر  وأكــد 
وتســاند مــا يقــوم به مكتــب التربيــة العربي 
لــدول الخليــج، مــن برامــج ودراســات علــى 
مختلــف األصعــدة؛ بهــدف االرتقــاء بالعمــل 
التربــوي المشــترك، مشــيًرا إلــى ضــرورة أن 
يضــع المكتــب بعيــن االعتبــار أثنــاء إعــداد 
المســتقبلية،  العمــل  وورش  الدراســات 
المســتجدات التي يشــهدها العالم، وبالشكل 
الذي ينســجم مــع احتياجات القــرن الحادي 

والعشــرين، ســواًء علــى صعيــد المؤسســات 
التعليمية، أو المعلمين، أو الطلبة، والمهارات 
المنشــودة، خصوًصــا فــي مجالــي البرامــج 
األكاديمية والمهنية، وكذلك إعطاء المكتب 
اإللكترونــي  بالتعليــم  االهتمــام  مــن  مزيــًدا 

والفني والمهني والتعليم العالي، لما يشــكله 
التعليــم مــن ضرورة واحتيــاج على الصعيد 
التنمــوي، مشــيًدا بمــا حققــه مكتــب التربية 
العربي لدول الخليج من أنشــطة وإنجازات 

جعلت منه مؤسسة تربوية متميزة.

ضــرورة مواكبــة آخر المســتجدات أثنــاء إعداد الدراســات

تأكيد الدعم البحريني لجهود “التربية العربي”

المنامة - بنا



قطار تطوير سوق جدحفص الشعبية.. إلى أين؟

مساحتها 
 ١٦٨٥

مترا مربعا

أنشئت 
عام ١٩٨٤ 

ميالدية

يرتادها 
٥ آالف 

متسوق يوميا

تضم 
فرشات ومحالت لبيع الخضراوات والفواكه 

واألسماك واللحوم والمواد الغذائية

سمو رئيس مجلس الوزراء يوجه لتطوير 
السوق وتوسعتها وتزويدها بكل المرافق 
التي تدعم األنشطة التجارية المزاولة بها.

بلدية الشمالية توقع اتفاقية مع شركتين 
خاصتين بقيمة ١٠ ماليين دينار لتطوير 

السوق مع بداية العام ٢٠١١.

26 أبریل 2010 ١

وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح يعلن في زيارة ميدانية للسوق 
عن بدء وضع التصاميم األولية لتطوير السوق، على أن تبدأ أعمال 

التطوير مطلع العام ٢٠١٨.

أمانة العاصمة تزيل عددا من فرشات السوق غير المرخصة ضمن 
خطتها لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل السوق.

وزير األشغال والبلديات 
يكشف عن وضع الوزارة 

خطة متكاملة لتطوير 
السوق خالل المرحلة 

المقبلة.
صيانة ٣ دورات مياه 
بتكلفة ٢٩٠٠ دينار

إضافة مراوح 
هواء ومصابيح إنارة

االنتهاء من األعمال 
الكهربائية بنسبة ٨٠ ٪

هدم المبنى 
الجانبي لزيادة عدد 

الفرشات

إزالة حاجز األلمنيوم 
لتحسين اإلضاءة 

والتهوية

تحديد مساحة ٩ أمتار 
مربعة لفرشات 
الخضار والفواكه

تكثيف أعمال النظافة 
وزيادة عدد المنظفين

وضع آلية لغسل 
أرضيات السوق 

بصورة دورية

وزارة األشغل والبلديات تعلن عن بدئها 
في تنفيذ  خطة صيانة عاجلة للسوق.

10 أکتوبر 2017

9 أغسطس 2018

٣

مایو 2010 ٢

٤

12 أغسطس 2018 ٥

سمو رئيس الوزراء يوجه لمتابعة تطوير 
وصيانة سوق جدحفص الشعبية، والعمل 

على إحيائها وجعلها ملبياة الحتياجات 
المواطنين في المنطقة.

9 یولیو 2019 ٧

24٦ دیسمبر 2018

محطات تطویر السوق خالل 9 سنوات:

صيانة شاملة لسقف السوق بكلفة 
٣١٫٤ ألف دينار تقريبا

خطط غير منجزة

األعمال المنجزة

ماذا تعرف عن سوق جدحفص الشعبية؟

إنفوجرافیک: 
إسماعیل السقاي

إعداد
سیدعلی المحافظۀ

04local@albiladpress.com

الجمعة
12 يوليو 2019 

9 ذو القعدة 1440

موسم برك السباحة يتأرجح بين “الضعيف” و“النشط”
ــس ــ ــط ــ ــس ــ تــــــوقــــــعــــــات بـــــــــزيـــــــــادة الــــــــحــــــــجــــــــوزات خــــــــــال أغ

اتجه العديد من ملك برك السباحة إلى تقديم عروض مخفضة للحجوزات أمًل في استقطاب “المصطافين”؛ نظًرا لضعف 
اإلقبال، لكنهم يتوقعون زيادة اإلقبال خلل شهر أغسطس، فيما تشهد بعض البرك نشاًطا وإقباًل في بعض المناطق التي 

تضم استراحات ومزارع، وينخفض في مناطق أخرى.

تخفيض رسوم التأجير

واســتعداًدا للموســم، عمــل بعــض مــاك 
البــرك على توســعتها وتطويرها بإضافة 
الســيارات  كمواقــف  خدميــة  مرافــق 
والصــاالت المخصصــة للرجــال وأخــرى 
للنســاء، وتوفير األجهزة والمســتلزمات 
إضافــة إلــى االهتمــام بتخصيــص بــرك 
بالميــاه  البــرك  وتزويــد  لألطفــال  آمنــة 
االرتوازيــة، مــن بــاب جــذب المواطنيــن 
لكــرة  مرافــق  وتخصيــص  والمقيميــن، 
القــدم والطائرة والبليــارد، إال أن البعض 
منهــم اضطــر لتخفيــض رســوم التأجيــر 
فــي  دينــارا  و50   30 بيــن  يتــراوح  بمــا 
األيــام العاديــة، و70 إلــى 100 دينار في 
إجــازة نهاية األســبوع، ونشــط كثير من 
البــرك فــي نشــر اإلعانــات عبــر وســائل 

التواصــل االجتماعــي من خــال األفام 
التــي  اإلعانيــة  والتصاميــم  الجاذبــة 

تظهر مستوى البركة ومرافقها.

المواصفات اآلمنة         
والمرافق المتكاملة

وعمــا إذا كانت رســوم التأجير العالية 
هي السبب في ضعف الموسم، أوضح 
عدد من الماك أن معظم البرك قدمت 
مــن  الرغــم  علــى  مخفضــة  أســعاًرا 
المصاريــف الباهظة التي تكبدوها في 
أعمــال التطويــر، لكــن “ياســر عمــران” 
الــذي يديــر “بركــة الراقيــة” يقــول إن 
حركــة اإلقبــال ال بأس بهــا، وبالتأكيد، 
تــزداد خــال اإلجــازة األســبوعية، إال 

أن هنــاك طلبات لأليام العادية، مؤكًدا 
البــرك  اختيــار  فــي  تدقــق  النــاس  أن 
والمرافقــة  اآلمنــة  المواصفــات  ذات 
المتكاملة وتوافر اشتراطات السامة 
والنظافــة عمومــا، ويتفــق مــع محمــد 
علــي المختــار صاحب بركــة “المختار” 
الســيما  “جيــد”  اإلقبــال  أن  فــي 
تلتــزم  التــي  المرخصــة  البــرك  علــى 
باشــتراطات الســامة والنظافة، وهي 
في الحقيقة دون المســتوى في البرك 

غير المرخصة.
ويضيــف المختــار “الــذي يهمنــا أيًضــا 
هــو االهتمام من جانب األهالي، ولهذا 
نقــوم بتوعية دورية للمســتأجرين مع 
وضع الملصقات الخاصة باإلرشــادات، 
وكذلك يهمنا االلتزام بالعدد المسموح 
ال  المســتأجرين  بعــض  فهنــاك  بــه 

يلتزمون بالعــدد وال يهتمون بالحفاظ 
التــي  المــكان والمرافــق  علــى نظافــة 

تتعرض لبعض العبث أحياًنا”.

تنافس في تقديم العروض

ويتوقــع عبــدهللا العصفور الــذي يدير 
“بركــة ســار” أنــه فــي كل عــام، وخال 
موســم الصيف، تشــهد بعض األسابيع 
إقبــااًل كبيــًرا بحيــث يتــم حجــز أيــام 

األســبوع بالكامــل، فيمــا تأتي أســابيع 
أخرى منخفضة النشاط، ومع ذلك فإن 
البحرينييــن عموًما، وكذلــك المقيمين 
الســيما العوائــل، يختــارون المناســب 
مــن البــرك مــن ناحيــة مســتوى البركة 
وكذلــك الرســوم المعقولــة، أضــف إلى 
ذلــك أن هنــاك برامــج صيفيــة للطلبــة 
بــرك  رحــات  أنشــطتها  ضمــن  تضــع 
الســباحة، وهــذه ربما تكــون منخفضة 
هذا العام، إال أنه من المتوقع أن يكون 

النشــاط خــال شــهر أغســطس أكبــر، 
الفًتا إلى أن البرك تتنافس في تقديم 
اســتقطاب  بهــدف  العــروض  أفضــل 

الناس.
بشــأن  دقيقــة  إحصــاءات  توجــد  وال 
البحريــن،  مملكــة  فــي  البــرك  أعــداد 
يشــير  أرقــام  مــن  المتوافــر  أن  غيــر 
فــي  بركــة   200 قرابــة  وجــود  إلــى 
المرخــص  أن  إال  األربــع  المحافظــات 
منهــا ال يتجــاوز الـــ 50 بركــة، وتشــهد 
المحافظــة الشــمالية العــدد األكبــر من 
البــرك بما يصل إلى 40 بركة، وحوالي 
15 بركــة فــي محافظــة العاصمــة، و5 
فــي المحافظــة الجنوبيــة، و11 بركــة 
العــدد  فيمــا  المحــرق،  محافظــة  فــي 
األكبــر مــن البــرك تعتبر غيــر مرخصة، 
وهناك حمات تقوم بها بعض الجهات 
بالتعــاون  والبلديــات  كالمحافظــات 
المدنــي  والدفــاع  الصحــة  وزارة  مــع 
والتجارة للتفتيش على البرك والتأكد 
مــن التزامهــا باالشــتراطات، والتعاون 
مــع مــاك البرك، حتــى غيــر المرخصة 
منها؛ لتعديل أوضاعهم وفق اللوائح.

أصحاب البرك يتوقعون زيادة اإلقبال خالل شهر أغسطس انخفاض ملحوظ في حجوزات األنشطة الصيفية للطالب

 سعيد محمد

عبدالله العصفورمحمد المختار



تحــت رعايــة وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميــدان، افتتح وكيل الوزارة صباح 
الدوســري أمس، مركز الســيف للتدريب الصحي بمنطقة أمواج، بحضور الرئيس التنفيذي 
لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجالهمة، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
)تمكيــن( إبراهيــم جناحــي، وفريــق العمــل باللجنــة المختصــة لترخيــص ودراســة البرامــج 

التدريبية في المجال الصحي وعدد من المسؤولين والمختصين.

ويأتــي افتتاح هــذا المركز في إطــار الجهود 
الحثيثــة لتطويــر الكوادر الصحيــة والطبية، 
التــي تتطلــب إدماجهــم فــي برامــج تأهيــل 
علــى  الحصــول  بعــد  مســتمرة،  وتدريــب 
المؤهــل المناســب مــن الجامعــات والكليــات 
المملكــة  فــي  المعتمــدة  والصحيــة  الطبيــة 
وخارجهــا، إضافــة لتأهيــل البحرينييــن مــن 
الخريجيــن الجــدد لاللتحــاق بســوق العمــل 
في هذا المجال، وسواهم من حملة شهادتي 
الدبلــوم والثانويــة، إذ ســيحصل المتدربــون 

على شهادات احترافية معتمدة دولًيا.

وأشــاد الدوســري بفكــرة وأهــداف المشــروع 
التــي ســتعمل بال شــك علــى دعم المبــادرات 
الوطنيــة األخــرى، وســتكون رافــًدا للقطــاع 
الصحــي الــذي يشــهد طفــرة نوعيــة متميزة، 
مشيًرا إلى أن المركز التدريبي سيقدم حزمة 
متنوعــة مــن برامــج التدريــب المتخصصــة 
لمختلــف الفئــات فــي المجــال المذكــور، كمــا 
دعــم  فــي  فريــدة  إضافــة  المشــروع  يعتبــر 
القطاع الصحي. وأكد أهمية إنجاح ومساندة 
تجربــة االســتثمار فــي المجــال الطبــي؛ لمــا 
لــه مــن مســتقبل واعــد ألبنــاء الوطــن، الفًتــا 

الخــاص  والطبــي  الصحــي  القطــاع  أن  إلــى 
فــي البحرين يشــهد نمًوا متســارًعا مع زيادة 
عــدد المؤسســات الطبيــة المتخصصة والتي 
توفــر العديــد من فــرص التوظيــف المجزية، 
المهنــي  التدريــب  خــالل  مــن  يمكــن  والتــي 
وتوليــد  البحرنــة  نســبة  زيــادة  االحترافــي 

فــرص عمل نوعية للمواطنيــن أو تطوير من 
يعمل في المجــال الطبي وارتقائهم وظيفًيا، 
مؤكــًدا فــي هــذا الســياق أهميــة اســتقطاب 
برامــج احترافيــة معتمدة من جهــات مانحة 
دولية تســهم في ســد االحتياجات التدريبية 

لمختلف التخصصات في القطاع الصحي.
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تدريب زراعي لـ11 من منتسبي “الخيرية الملكية”
ــان ــار والباذنجـ ــم والخيـ ــا الطماطـ ــدة أبرزهـ ــل عـ ــمل محاصيـ ــج شـ البرنامـ

اختتمــت المؤسســة الخيريــة الملكيــة البرنامج التدريبــي الذي نظمته شــؤون الزراعة 
بالتعــاون مــع المؤسســة وشــمل علــى تدريــب 11 امــرأة مــن منتســبات المؤسســة على 
نظــام الزراعــة مــن دون تربــة، وحضر الحفــل وكيل الــوزارة للزراعة والثــروة البحرية 
بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني الشــيخ محمد بــن أحمد آل 
خليفــة، واألميــن العام المســاعد بالمؤسســة الخيريــة الملكية يوســف اليعقوب، وعدد 

من المسؤولين من الجانبين.

والثــروة  للزراعــة  الــوزارة  وكيــل  وأكــد 
البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، 
لتعزيــز  الزراعــة”  اســتعداد “شــؤون  علــى 

التعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية.
شــؤون  “إن  أحمــد:  بــن  محمــد  وقــال 
اإلمكانــات  لتســخير  مســتعدة  الزراعــة 
المتاحــة لدعم أي من منتســبي المؤسســة 
الخيريــة الملكية ممن يرغبون في إطالق 
مشــروعاتهم الزراعيــة، وذلــك اتســاقا مــع 
االرتقــاء  إلــى  الرامــي  الرســمي  التوجــه 
بالقطاع الزراعي ضمن جهود توفير األمن 

الغذائي النسبي”.
العــام  األميــن  نائــب  أعــرب  ذلــك،  إلــى 
الخيريــة  المــوارد  وتنميــة  للتخطيــط 
يوســف  الملكيــة  الخيريــة  بالمؤسســة 
اليعقــوب عن شــكره وتقديــره للتعاون مع 
شــؤون الزراعــة والثــروة البحريــة، حيــث 
توجــت هــذه االتفاقية بتدريــب مجموعة 
من األسر المنتسبة إلى المؤسسة الخيرية 
الملكيــة علــى أســاليب الزراعــة المحميــة 
مــن  لتتمكــن  مهاراتهــا  وتطويــر  وأهيلهــا 
وفتــح  خاصــة  زراعيــة  مشــاريع  إدارة 

محميات زراعية لتكون من األسر المنتجة 
الفعاليــة فــي مملكة البحريــن القادرة على 
إدارة مشــاريعها بشــكل مســتقل بعد فترة 

التدريب.
من جهته، أشــاد الوكيل المســاعد لشــؤون 
عبدالكريــم،  محمــد  عبدالعزيــز  الزراعــة 
بالتعــاون مــع المؤسســة الخيريــة الملكية، 
مــن  شــخصًا   11 بتدريــب  ُتــوج  والــذي 

منتســبي المؤسســة علــى أســاليب اإلنتاج 
الزراعــي مــن الخضــراوات بنظــام الزراعة 

بدون تربة.
وأضــاف “شــمل البرنامــج التدريبــي علــى 
زراعة معظم المحاصيل الخضراء النامية 
فــي المحميــات الزراعيــة مثــل: الطماطم، 
الخيــار، الباذنجــان، الخــس، الفلفــل الحلــو 

بأنواعه، الفراولة”.

 شؤون الزراعة تختتم البرنامج التدريبي 

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

الصحفييــن  هيئــة  عضــو  رفــع 
الســعوديين عضو االتحاد الدولي 
للصحفييــن عضــو مؤســس نــادي 
اإلعــالم  لوســائل  المراســلين 
البحريــن  بمملكــة  األجنبيــة 
محمــد  بــن  جمــال  الصحافــي 
الياقــوت باســمه ونيابــًة عــن عدد 
واإلعالمييــن  الصحافييــن  مــن 
إلــى  والمواســاة  التعــازي  أحــر 
أميــر المنطقــة الشــرقية بالمملكــة 
العربية الســعودية صاحب الســمو 
نايــف  بــن  ســعود  األميــر  الملكــي 

بوفــاة  ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن 
المغفور لها بإذن هللا تعالى والدته 
صاحبــة الســمو األميــرة الجوهــرة 
بــن  مســاعد  بــن  عبدالعزيــز  بنــت 
جلــوي آل ســعود.وأعرب الياقوت 
التعزيــة  مشــاعر  أصــدق  عــن 
والمواســاة بهــذا المصــاب الجلــل، 
يتغمــد  أن  وجــل  عــز  هللا  ســائالً 
الفقيــدة بواســع رحمتــه وغفرانــه 
ويســكنها فســيح جناته وأن يلهم 
الصبــر  الكــرام  ســعود  آل  أســرة 

والسلوان.

الياقوت يعزي أمير الشرقية

جمال الياقوت األمير سعود بن نايف

لقاء تعريفي بقرار حظر العمل وقت الظهيرة
حياتهم عــلــى  والــمــحــافــظــة  لــلــعــمــال  الــحــمــايــة  تــوفــيــر  ــري:  ــدوسـ الـ

فــي إطــار جهودهــا المكثفــة؛ لتعزيــز ثقافــة 
الســالمة المهنيــة بمواقــع العمــل، والتوعيــة 
بتطبيق القرار الوزاري رقم )3( لســنة 2013، 
بشــأن حظر العمل وقــت الظهيرة، في يوليو 
وأغســطس فــي األماكــن المكشــوفة، أقامت 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية وبالتعاون 
لتوعيــة  مفتوحــا  لقــاًء  الصحــة  وزارة  مــع 
العمالــة الوافــدة بمضاميــن وأهميــة االلتزام 
بالقــرار، بمقــر نــادي الكيراليين فــي البحرين 
الــوزارة  وكيــل  بحضــور  الســقية،  بمنطقــة 
صبــاح ســالم الدوســري، وعــدد مــن ممثلــي 
ســفارات الدول المصدرة للعمالة، وبمشاركة 
فــي  الســالمة  ومشــرفي  عمــال  مــن  الفتــة 
القطاعــات المعنيــة بالقرار.وتم فــي الفعالية 
إلقاء الضوء حول ضرورة تطبيق القرار بين 
الســاعة 12 ظهــرا وحتــى الرابعــة عصرا في 
يوليــو وأغســطس، ومنافــع ذلــك على صحة 
وســالمة العمال في مواقع العمل المكشوفة 

وأهمية تأمين بيئة العمل السليمة لحمايتهم 
وضربــات  الحــراري  اإلجهــاد  مخاطــر  مــن 
الشــمس ومختلــف أمــراض الصيــف والحــد 

من الحوادث المهنية.
وأعرب الدوسري عن شكره لسفراء وممثلي 
حضورهــم،  علــى  للعمالــة  المرســلة  الــدول 
وكذلك وزارة الصحة على التعاون المستمر؛ 
مــن أجــل بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة، مؤكــدا 
أن تطبيــق القــرار يعكــس حــرص البحريــن 
علــى ترســيخ المضاميــن اإلنســانية العاليــة 

فــي ســوق العمــل، والتزامهــا بمبــادئ حقوق 
اإلنســان، ومنهــا حقــوق العمــال والمحافظــة 
العمــل  بيئــة  بتوفيــر  وذلــك  حياتهــم،  علــى 
إلــى  الفتــا  واآلمنــة،  والصحيــة  الســليمة 
أصحــاب  جانــب  مــن  اإليجابــي  التجــاوب 
الماضيــة،  الســنوات  والعمــال خــالل  العمــل 
والتــي تجــاوزت فيها نســبة االلتــزام بتنفيذ 
قناعــة  يعكــس  مــا  وهــو   ،%  98 الـــ  القــرار 
الجميــع بأهميــة القــرار وانعكاســه اإليجابــي 
وأهدافــه  اإلنتاجيــة،  القطاعــات  أن  علــى 

اإلنسانية واالقتصادية.
وأقيم على هامش الفعالية معرض شــاركت 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة  فيــه 
ووزارة الصحة؛ بهدف اســتعراض الخدمات 
مملكــة  حكومــة  تبذلهــا  التــي  والجهــود 
العمــال  صحــة  علــى  للمحافظــة  البحريــن 
وســالمتهم، كمــا تضمــن المعــرض مشــاركة 
عــدد مــن العيــادات والمراكــز الطبيــة التــي 
قامت بإجراء الفحوصات الطبية األساســية 

للعمال المشاركين في الفعالية.

 وزارة العمل أقامت بالتعاون مع وزارة الصحة لقاًء مفتوحا لتوعية العمالة الوافدة بأهمية االلتزام بالقرار

مدينة عيسى  - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

افتتاح “السيف للتدريب الصحي” في أمواج
العمـــل لســـوق  وتأهيلهـــا  الطبيـــة  الكـــوادر  تطويـــر  الدوســـري: 

وكيل وزارة العمل يفتتح مركز السيف للتدريب الصحي في أمواج

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

استقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين 
ميــرزا بمكتبــه الشــيخ إبراهيم بــن خليفة 
المســتوى  آل خليفــة يرافقــه وفــد رفيــع 
يتقدمهــم  الصينيــة   cneec شــركة  مــن 
رئيس الشــركة ZHAO HUL، وهي شركة 
متخصصة في الطاقة المتجددة بأنواعها.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، 
واســتمع إلــى شــرح عــن أنشــطة وبرامــج 
االســتثمار  فــي  ورغبتهــم   cneec شــركة 

هــذا  وفــي  المتجــددة،  الطاقــة  بمشــاريع 
الصــدد قــدم الوزيــر ميــرزا عرضــا مرئيــا 
حول خطط ومشــاريع الطاقة المستدامة 
صــورة  وأعطــى  البحريــن  مملكــة  فــي 
واضحــة للوفد حــول اإلجــراءات المتبعة 
علــى  البحريــن  مملكــة  حــرص  ومــدى 
والنظيفــة  المتجــددة  الطاقــة  اســتخدام 
في المرافق والمنشآت، مثمنا رغبتهم في 

المساهمة في المشاريع.

“cneec” ترغب في االستثمار بالطاقة

Û  قبــل يوميــن، التقيــت بأحــد المســؤولين المحترميــن جــًدا، والــذي عانــى
األمريــن خــالل محطات عملــه المختلفة، من زمالء المهنة، ومن الحســاد، 
وممــن يتربصــون لــزوال النعمــة لغيرهم، مؤكًدا لــي أنه ولذلك كلــه، ابتعد 
عن المجتمع، وعن لقاءات الناس، وتقوقع على نفسه، مشترًيا راحة باله.

Û  أجبتــه بالحــرف، بأن رغــد العيش الكريم الذي وصل إليــه اليوم، من مركز
وظيفــي، واســتقرار مادي، أســبابه كثيــرة، أهمها توفيق هللا عــز وجل، ثم 
إرثــه الكبيــر مــن الخدمــات التــي قدمها للوطــن وللناس، والتــي فتحت له 

أبواب الرزق الموصدة على مصراعيها، من حيث ال يحتسب.
Û  قلــت لــه أيًضــا، إن خدمــة اآلخرين يجــب أال ينتظــر منها المــرء مقاباًل، أو

جزاء أو شكوًرا، فاألمر يرتبط أساًسا بـ “المبدأ”، والمبدأ ال يجزأ أو يقسم، 
وهي مقوله رائعة ذكرها لي أحدهم، رحمه هللا وغفر له.

Û  الدفــاع عــن األوطان، وعن حقوق الناس، وعن مطالبهم، والصدح بها، أمر
ال يتشــرف به، إال من أنعم هللا عليه بهذه المكانة الكبرى، مفضال إياه عن 

غيره.
Û  هذه المهمة العظيمة التي نتشــرف بحمل شــعلتها على الدوام، ســواء في

الكتابــة الصحافيــة، أو في مداخالت الفضائيات أوغيرها، ننظر بها لألمام 
دوًمــا؛ لنكــون بذلــك ســنًدا وعوًنا ألبناء البلــد، وإلخواننا فــي دول الخليج 

العربي، في كل ما يمسهم، ويهدد أمنهم واستقرارهم، حتى النهاية.

مهمه بدأناها... 
وسننهيها

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المحرق - بلدية المحرق

كشــف مديــر عــام بلدية المحرق إبراهيم يوســف الجودر أن إيــرادات البلدية من 
اإلعالنــات بلــغ مجموعهــا )342.3( ألف دينار وذلك خالل النصــف األول من العام 
الجــاري، بزيــادة بلغــت نحــو )32.5( % مقارنة بالعــام 2018، والتي بلغت مجموع 

اإليرادات المحصلة منها من تراخيص اإلعالنات نحو )258.4( ألف دينار.

بدراســة  قامــت  البلديــة  أن  وأفــاد 
ألمــالك  التابعــة  المســاحات  بعــض 
مــع  والتعــاون  بالتنســيق  البلديــة 
اإلدارات المختصة بشــؤون البلديات؛ 
لالســتفادة منهــا كمواقــع اســتثمارية 
العقــود  بعــض  وتعديــل  جديــدة، 
المواقــع  فــي  بالمنتفعيــن  المتعلقــة 
اإلعالنيــة التابعــة لها بما يتناســب مع 
فــي  المحليــة  االســتثمارية  األســعار 

الوقت الحالي.
وأوضحــت البلدية أن عــدد تراخيص 
اإلعالنات الصادرة من 1 يناير ولغاية 
30 يونيــو 2019 بلغــت نحــو )1040( 
ترخيصــا تنوعــت مــا بيــن تراخيــص 

مجــددة،  وأخــرى  جديــدة  إعالنــات 
ارتفاعــا  الجــاري  العــام  شــهد  حيــث 
تراخيــص  مجمــوع  فــي  ملحوظــا 
إعالنــات مواقــع العمــل بواقــع )446( 
ترخيــص مقارنــة بالعــام 2018 الــذي 
يليــه  ترخيــص،   )304( نحــو  ســجل 
العمــل  مواقــع  إعالنــات  مباشــرة 
 )261( بواقــع  )الحفريــات(  المتنقلــة 
العــام  فــي  بلــغ  حيــن  فــي  ترخيــص، 
مــن  ترخيــص   )312( نحــو  الماضــي 

إجمالي التراخيص الصادرة.
اإلعالنيــة  التراخيــص  شــملت  كمــا 
الفتــرة  فــي  البلديــة  مــن  الصــادرة 
إلعالنــات  تراخيــص  علــى  المذكــورة 

غيــر دعائيــة معفية من الرســوم بواقع 
علــى  دعائيــة  غيــر  وإعالنــات   ،)148(
أعمــدة اإلنــارة بواقــع )74(، وإعالنــات 
علــى المركبــات بواقــع )39(، وإعالنات 
إرشادية عدد )9(، إضافة إلى تراخيص 
مواقــع  عــن  بعيــدة  إعالنيــة  للوحــات 
العمــل، إعالنــات األكشــاك والملصقات 
الورقيــة، لوحــات اإلعالنــات المؤجــرة 

وتراخيص إلعالنات العلب المضاءة.

تابعــت النائــب فاطمة القطري باهتمام شــكوى أهالي منطقة الدراز ومرتادي شــارع 
البديع من طول فترة األعمال اإلنشائية على الشارع المحاذي للمنطقة.

المســؤولين  مــع  تواصلــت  أنهــا  وذكــرت 
بشــؤون األشــغال لالطالع علــى حيثيات 
نفــى  إذ  المشــروع،  فــي  العمــل  ســير 
أعمــال  فــي  تأخيــر  “وجــود  المســؤولون 
التصريــح  إن  إذ  اليــوم؛  حتــى  المقاولــة 
الممنوح لتنفيذ المشــروع يمتد إلى نهاية 

سبتمبر المقبل”.
وأشارت القطري إلى أن مسؤولي الوزارة 
أكدوا لها استمرار األعمال اإلنشائية على 
الشــارع المذكــور، وأن خلــو المنطقــة مــن 
العمال يعود إلى دخول فترة حظر العمل 
وقــت الظهيرة التي تمتد من الســاعة 12 

وحتى الرابعة مساًء.
ولفتــت النائــب إلــى أن المســؤولين بينوا 
أن األعمــال اإلنشــائية تعود إلى مشــروع 

خــط الصــرف الصحــي الممتــد مــن بنــي 
وضــع  وأن  ســلمان،  مدينــة  إلــى  جمــرة 
الطريــق  مســارات  أحــد  علــى  الحواجــز 
تــم بنــاء على طلــب إدارة المــرور؛ توخيا 
لســالمة التدفقــات المروريــة على شــارع 

البديع.
أشــاروا  المســؤولين  أن  القطــري  وبينــت 
األعمــال  بعــض  فــي  تأخيــر  وجــود  إلــى 
الناتجــة عــن تداخــل أعمال خــط الصرف 
الصحي مع خط الماء، األمر الذي تســبب 

في إبطاء حركة العمل في الموقع.
ودعــت النائــب فاطمــة القطــري األهالــي 
ومرتادي الطريق إلى االطمئنان الستمرار 
العمــل فــي المشــروع، والمســاهمة  ســير 
اإليجابيــة في دعم جهــود العاملين عليه 

إلنجازه دون إرباك أو تأخير.
تقديرهــا  بالــغ  عــن  القطــري  وعبــرت 
الفعــال  دورهــم  لممارســة  للمواطنيــن؛ 
واإليجابــي فــي الرقابــة على ســير أعمال 
المشــاريع التطويرية في المملكة، مؤكدة 
حرصهــا علــى االســتماع لجميــع شــكاوى 
علــى  والعمــل  المواطنيــن،  ومطالــب 
متابعتهــا وبحــث ســبل حلهــا مــع الجهات 

المعنية.

إبراهيم الجودر فاطمة القطري

ارتفاع إيرادات بلدية المحرق 32.5 % أعمال التطوير بشارع البديع مستمرة
محرر الشؤون المحلية



أكــد األميــن العــام لالتحاد العــام لنقابات عمال البحرين حســن الحلواجي أن العمل النقابي يشــهد 
منحنى خطيرا بسبب تكالب أصحاب العمل في عدد من الشركات الكبرى على هذا العمل من أجل 
إضعافــه وتهميشــه، فــي وقــت نجد فيه وزارة العمــل تنظر لما يحدث بعين العجز والســلبية وعدم 
اتخاذ ما يعبر عن دورها الحقيقي الذي تنص عليه معايير العمل الدولية كونها الطرف المســؤول 
عن حماية الحقوق العمالية واحترام الحريات النقابية وفرض هذا االحترام على أصحاب العمل.

17 سنة  أكملنا  العام  الحلواجي: في هذا  وقال 
لسنة   33 رقم  الملك  منذ صدور مرسوم جاللة 
شهر  في  العمالية  النقابات  قانون  بشأن   2002
صدور  منذ  سنة   14 نكمل  كما   ،2002 سبتمبر 
2005 بشأن  لــســنــة   9 رقـــم  الــعــمــل  ــر  ــ ــرار وزي قــ
تفرغ  على  ينص  والــذي  النقابي  للعمل  التفرغ 
مستوياتهم  بحسب  مهامهم  ألداء  النقابيين 
االتحاد  فــي  أم  نقاباتهم،  فــي  كقيادات  ســواء 
لهجمة  يــتــعــرضــان  التشريعين  وكـــال  الــنــقــابــي، 
شرسة من أصحاب العمل في عدد من الشركات 
الكبرى. ومن المؤسف أن العمل النقابي بعد كل 
هذه المسيرة وبعد أن حققت النقابات بالحوار 

األثر  لها  كــان  عمالية  مكاسب  العمل  أربــاب  مع 
الكبير في زيادة اإلنتاجية وتعزيز الوالء المهني 
المكاسب  هــذه  حققت  التي  المنشآت  كــل  فــي 
العد  اليوم وكأننا قد بدأنا ندخل في نفق  نجد 
على  االعتداء  من  بــدءا  الحقوق  لهذه  التنازلي 
المقار النقابية وإلغاءها أو تغيير أماكنها، ووقف 
األوتوماتيكي  النقابية  االشــتــراكــات  اقــتــطــاع 
من رواتــب األعــضــاء وصــوال إلــى وقــف التفرغ 

النقابي.
وتابع الحلواجي: تواصلنا بهذا الصدد مع وزارة 
العمل وشرحنا لهم خطورة هذا المنحنى المقلق 
مثلت  لطالما  شركات  في  يحدث  أنه  خصوصا 

عــلــى الــــدوام مــنــذ مــهــد الــعــمــل الــنــقــابــي تجربة 
مــمــيــزة فــي الـــحـــوار االجــتــمــاعــي والــمــفــاوضــة 
التراجعات  هذه  تشهد  اليوم  فكيف  الجماعية 
يناهز عقدين من  لما  المديد  العمر  بعد كل هذا 
إذا  ذلــك  مــن  وأكــثــر  العمالية  النقابات  تأسيس 
النقابات  قبل  ما  الحسبان مرحلة  أخذنا في  ما 
فيها  كانت  والــتــي  العمالية  اللجان  فترة  إبــان 

العمالي  التمثيلي  بالعمل  حافلة  الشركات  هذه 
منذ وقت مبكر. وقال: نحث الوزارة على إنفاذ 
بحماية  منه  المعني  الــجــزء  خصوصا  القانون 
النقابيين من التعسف، كما نحثها، كونها الطرف 
المسؤول عن تعزيز الثالثية بين شركاء اإلنتاج، 
على اتخاذ إجراء عاجل بعقد اجتماع بين كل 
ورؤســاء  مــن جهة  العمل  أصــحــاب  ممثلي  مــن 
النقابات من جهة أخرى وبحضور كل من وزارة 
العمل واالتحاد العام من أجل إنشاء عقد عمل 
الباب  خصوصا  العمل  لقانون  تطبيقا  جماعي 
الرابع عشر ليتضمن هذا العقد الجماعي مبادئ 
وآلــيــات احــتــرام وتــعــزيــز الــحــقــوق والــحــريــات 
أن  وأكـــد  الــمــكــاســب.  عــلــى  والــحــفــاظ  النقابية 
ــعــام مـــمـــدودة؛ مــن أجـــل الــحــوار  يــد االتــحــاد ال
االجتماعي والعمل المشترك بما يحقق مصلحة 
الجميع، داعيا وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
اإلنتاج؛  طرفي  من  الفرقاء  لجمع  التحرك  إلى 
تؤكد  مشتركة  تفاهمات  إلى  التوصل  أجل  من 

الحريات النقابية والحقوق العمالية.

السنابس - مركز شباب السنابس

المنامة - بنا

هنأ النائب يوسف الذوادي، نائب رئيس 
بن  علي  الشيخ  سمو  ــوزراء  ــ ال مجلس 
خليفة آل خليفة بمناسبة تخرج كريمته 
سمو الشيخة منوة بنت علي بن خليفة 
آل خــلــيــفــة بــتــفــوق مـــن جــامــعــة لــنــدن 

البريطانية.
الــذوادي أن تخرج سمو الشيخة  وأكــد 
خليفة،  آل  خليفة  بــن  علي  بنت  منوة 
البريطانية  الجامعات  أعرق  من  بتفوق 

يبعث على الفخر واالعتزاز.
بنت علي  الشيخة منوة  إن سمو  وقال 
ــعــطــاء من  وال الــوطــنــيــة  نــهــلــت دروس 
الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  الـ رئيس 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي 
والعطاء  البذل  قيم  أسمى  لشعبه  قدم 

تخرجها  وكــــان  والــمــواطــنــيــن،  لــلــوطــن 
بتفوق عال من جامعة لندن إحدى ثمار 

الدروس العظيمة.

تفوق سمو الشيخة منوة يبعث 
علــى الفخــر واالعتـــزاز

الــمــتــزايــد وتــفــاديــا لتعطيل  لــلــعــدد  نــظــرا 
مــصــالــح الــمــواطــنــيــن مـــع دخــــول مــوســم 
والخدمات  الطلبة  وتخرج  والحج  السفر 
اإلسكانية وغيرها، أعلنت هيئة المعلومات 
أبــواب  فتح  عــن  اإللكترونية  والحكومة 
مراكز بطاقة الهوية بفرعيها مدينة عيسى 
والمحرق )مجمع السيف( للمواطنين فقط 
من  ابتداًء  الصيفية  العطلة  موسم  خالل 
الــجــاري؛  يوليو   13 الــمــوافــق  السبت  هــذا 
حيث  الشريحة،  بيانات  تحديث  بغرض 
ستعمل المراكز من الساعة الثامنة صباحا 
ولــغــايــة الــثــانــيــة ظــهــرا. وعــلــى الــراغــبــيــن 
البوابة  زيــارة  الشريحة،  بيانات  بتحديث 
الوطنية www.bahrain.bh لحجز الموعد 
توفير  مــن  التأكد  ضـــرورة  مــع  إلكترونيا، 
زيـــارة  قــبــل  المطلوبة  الــمــســتــنــدات  كــافــة 
الهوية،  بطاقة  مــراكــز  وســتــزاول  المركز. 
بقية  خالل  المعتاد  عملها  الفروع،  بجميع 
إلى األربعاء من  أيــام األسبوع من األحــد 
 7 مــســاًء، والخميس من   6 إلــى  7 صباحا 

صباحا إلى 2:30 ظهرا.

مراكز بطاقة الهوية 
تفتح أبوابها السبت

ضمــن سلســلة فعاليــات “بحريننــا”، أعلــن مركــز شــباب الســنابس ومجموعــة )قافيــة( 
للتدريب عن موعد الحفل الختامي لمسابقة “قافية للوطن”، والتي سيتم خالله إعالن 
نتائــج الفائزيــن فــي المســابقة في شــّقيها “الشــعر الفصيح والشــعر الشــعبي” وتحديد 
المراكــز، مــع إلقــاء الشــعراء الفائزيــن قصائدهم خــالل الحفل، وتعليق لجنــة التحكيم 
علــى القصائــد الفائــزة، وذلــك في يــوم الجمعة ليلة الســبت الموافــق 19 الجاري بقاعة 

مركز شباب السنابس.

وأوضـــح رئــيــس مــركــز شــبــاب السنابس 
الــمــســابــقــة شــهــدت  “أن  الـــخـــبـــاز  أحـــمـــد 
والشاعرات  الشعراء  من  لفيف  مشاركة 
كل  في  األعــمــار  مختلف  من  المتميزين 
للمنافسة  والفصيح،  الشعبي  الشق  من 
على 6 جوائز مالية، موزعة على الّشقين 
“قد تم  أنه  إلى  الفصيح والشعبي” الفتا 
في  المختصين  من  تحكيم  لجنة  تعيين 
اللغة واألدب لتحكيم النصوص األفضل، 
حيث تسلمت اللجنة المحكمة النصوص 

بأرقام سرية دون أسماء أصحابها”.
ــا الــخــبــاز الــجــمــهــور ومــحــبــي الشعر  ودعـ

وهــذا  الشعرية  األمسية  لهذه  للحضور 
نتائج  إعـــالن  فــيــه  الـــذي سيتم  الــحــفــل 
الشعراء الفائزين وتكريمهم، مع مشاركة 
وكلمة  لشاعرين،  شرفيتين  بقصيدتين 
ــاب الـــســـنـــابـــس ومــجــمــوعــة  ــبـ لـــمـــركـــز شـ

)قافية(.
بالتعاون  السنابس  شــبــاب  مــركــز  وكـــان 
مع مجموعة )قافية( قد أطلق قبل نحو 
للشعر  وطنية  شعرية  مسابقة  شهرين 
الفصيح والشعبي بعنوان )قافية للوطن( 
يرتكز محورها وموضوعها الرئيس على 
التغّني في )حب الوطن( ودعَوا الشعراء 

والشاعرات للمشاركة.
يشار إلى أن )قافية( هي مجموعة تعمل 
الشعراء وأصحاب  وتأهيل  تدريب  على 
والــشــعــر  األدب  فـــي  الــفــنــيــة  الـــمـــواهـــب 
والنحو، حيث دّربت منذ انطالقتها قبل 
ــعــام أكــثــر مــن 120  نــحــو عـــام ونــصــف ال
مشتركا، حيث كان للعديد منهم بصماتهم 

في ساحة الّشعر والثقافة واإلبداع.

أحمد الخباز

ــاب الــســنــابــس ــ ــب ــ ــز ش ــ ــرك ــ ــة م ــالـ ــصـ ُيــــقــــام بـ

الحفل النهائي لـ “قافية للوطن” 19 الجاري

المنامة - وزارة األشغال

وشؤون  األشغال  وزير  ناقش 
البلديات والتخطيط العمراني 
ــه فــي  ــب ــمــكــت ــف ب ــلـ ــام خـ ــصــ عــ
مـــع ممثل  ــال  ــغــ األشــ شـــــؤون 
الدائرة الخامسة في محافظة 
هاشم  فــالح  النائب  الشمالية 
المتعلقة  المواضيع  من  عــددا 
والمتعلقة  الدائرة  باحتياجات 
للمنفعة  أراض  توفير  بطلبات 
الــــعــــامــــة وكـــــذلـــــك مـــتـــابـــعـــة 

المخصصة  األرض  مــوضــوع 
وشدد  أبوصيبع.  شباب  لمركز 
ــلـــى حـــرص  ــلـــف عـ ــر خـ ــ ــوزيـ ــ الـ
توجيهات  تنفيذ  على  الــوزارة 
مجلس الوزراء برئاسة رئيس 
الوزراء  صاحب السمو الملكي 
آل  بــن ســلــمــان  األمــيــر خليفة 
بالعمل من أجل توفير  خليفة 
للمواطنين  الــخــدمــات  أفــضــل 

والمقيمين.

متابعة موضوع أرض “شباب أبوصيبع”

06local@albiladpress.com
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عبدالعزيز  البلدي  العضو  تقدم 
الــكــعــبــي بــالــشــكــر الــجــزيــل إلــى 
السمو  صاحب  الـــوزراء  رئيس 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 
اســتــجــابــتــه  عــلــى  خــلــيــفــة  آل 
مشكالت  ومتابعته  الــســريــعــة 
الــمــواطــنــيــن وذلـــــك حــــول ما 
تــم طــرحــه بــشــأن تــأخــر تنفيذ 
في  الصحي  الــصــرف  مــشــاريــع 
مدينة الحد وما تعانيه المنطقة 
من تسريبات في مياه الصرف 

الصحي.
ــــس  ــان أمـ ــ ــ ــي ــ ــ ــي ب ــ ــ وأشـــــــــــــاد فـ
ــاحـــب الــســمــو  ــتــوجــيــهــات صـ ب
حــول  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  الملكي 
ــاءة شــبــكــة  ــ ــف ــ ــن ك الــتــحــقــق مــ
ــــصــــرف الـــصـــحـــي ومــعــالــجــة  ال
المنطقة  فـــي  تــســريــبــات  ــة  ــ أي
الــجــديــدة بــالــحــد، إضــافــة إلــى 

متابعة األمور الخدمية األخرى 
ــدور الــصــنــاعــي  ــ ــتــي تــدعــم الـ ال
ــاري فــــي مــنــطــقــة  ــمــ ــ ــث ــ ــت واالســ
الحد،  اللوجستية في  البحرين 
وبــــــأن تـــكـــون شــبــكــة الـــطـــرق 
الــزيــادة  استيعاب  على  قـــادرة 
السيارات  أعداد  في  المستمرة 
ومعالجة االختناقات المرورية.

الكعبي يشيد باالستجابة 
السريعة لسمو رئيس الوزراء

نجـاح باهـر لبرنامـج “سمـو المحافــظ”
توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي تعزز األمن االجتماعي لدى الشباب

االجــتــمــاعــيــة  الــبــرامــج  إدارة  مــديــر  ــدت  أكــ
الجنوبية  بــالــمــحــافــظــة  الــمــجــتــمــع  وشــــؤون 
حققه  الــذي  الباهر  النجاح  أن  الغتم  فاطمة 
االجتماعي،  األمني  المحافظ  سمو  برنامج 
الجنوبية  محافظ  لتوجيهات  انعكاسا  جاء 
آل  خليفة  بــن  علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو 
لــدى  خليفة فــي تــعــزيــز األمـــن االجــتــمــاعــي 
الــنــاشــئــة والــشــبــاب، كــمــا ســاهــم فــي تحفيز 
واغتنام  للمستقبل  لالستعداد  المشاركين 
اإللكترونية،  التحديات  ومــواجــهــة  الــفــرص 
وغرس روح التعاون لديهم وتعويدهم على 
الــمــروري؛  والتثقيف  النفس  على  االعــتــمــاد 
ــى  ــهــم وســـالمـــتـــهـــم، إضـــافـــة إل ــضــمــان أمــن ل
وتوطيد  المجتمعية  الشراكة  بدور  تعريفهم 
واإلدارات  الجنوبية  المحافظة  مع  عالقتهم 
والتنسيق  بالتعاون  الغتم  األمنية.وأشادت 
واإلدارة  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  مــع  المثمر 

االقتصادي  واألمــن  الفساد  لمكافحة  العامة 
ــكــتــرونــي مــن خـــالل اســتــثــمــار طــاقــات  واإلل
الشباب اإليجابية وتأهيلها لتتماشى مع رؤى 
وتطلعات األهالي في إعداد أبناء المحافظة 
بناء  فــي  فــعــالــيــن  كمساهمين  وتــأهــيــلــيــهــم 

المستقبل ونهضته.

األمني  االرتباط  ضابط  أوضــح  جهته،  ومن 
بن  خــالــد  الــشــيــخ  أول  الــمــالزم  بالمحافظة 
سمو  بــرنــامــج  فــكــرة  أن  خليفة  آل  ســلــمــان 
تنفيذا  جــاءت  االجتماعي  األمني  المحافظ 
األمــن  إبـــراز  فــي  المحافظ  سمو  لتوجيهات 
شباب  البرنامج  احتضن  حيث  االجتماعي، 

المواقع  أنـــواع  بكافة  ــم  وزودهــ المحافظة 
ــتــدريــبــيــة  ال الــعــمــل  وورش  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
ليصبحوا  والقيادية  التكنولوجية  والقدرات 
خالل  مــن  مجتمعهم  فــي  فاعلين  أشخاصا 
دور  إلــى  منوها  المجتمعية،  الشراكة  تعزيز 
في  األمنية  الخطوات  تطبيق  في  البرنامج 
مجال المرور ومكافحة الجرائم اإللكترونية.
وأضاف أنه سعيا لتحسين وتطوير البرنامج 
في نسخته القادمة للعام المقبل، فإن االدارات 
ــيــة  األمــنــيــة والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة واألهــل
البرنامج في األعوام  للمساهمة في  مدعوة؛ 
العامة  المصلحة  بتنمية  إليمانهم  المقبلة، 
من  اإليجابية.  بالصورة  وتحفيزهم  للشباب 
المشاركين  أولياء األمور وكل  أثنى  جهتهم، 
عــلــى دور الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة والــجــهــات 
تنظيم  فــي  الداخلية  وزارة  فــي  المتعاونة 
الفعالة عبر المحاضرات  البرنامج بمساهمته 

التثقيفية والتوعوية.

المنامة - وزارة الداخلية

فاطمة الغتمالشيخ خالد بن سلمان

حسن الحلواجي

يوسف الذوادي

عبدالعزيز الكعبي

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

الذي  عشر  الحادي  الصيفي  المعسكر  اختتم 
بالتعاون  للشرطة  الملكية  األكاديمية  تنظمه 
أمــس،  أعــمــالــه  )تمكين(  العمل  صــنــدوق  مــع 
الزيارات  العديد من  بعد مشاركة الطلبة في 
التي  والمحاضرات  العمل  وورش  الميدانية 
تضمنت محاور وموضوعات من شأنها تعزيز 
أن  مــن  انطالقا  الوطنية؛  والهوية  االنتماء 
معسكر هذا العام يعد أحد اآلليات التنفيذية 
ــادرات الخطة  ــبـ ــتــي تــســهــم فـــي تــفــعــيــل مـ ال
وترسيخ  الوطني  االنتماء  لتعزيز  الوطنية 
األخير،  اليوم  )بحريننا(. وفي  المواطنة  قيم 
الحسن  صــالــح  متحف  بــزيــارة  الطلبة  قـــام 
مجموعة  يحتضن  الــذي  المحرق،  بمحافظة 
كبيرة من القطع القديمة، والوثائق التاريخية 
ــادرة، حــيــث اطــلــع الــطــلــبــة عــلــى معالم  ــ ــن ــ ال
مقتنيات  من  يحتويه  وما  التراثي  المتحف 
ووثائق وكتب وجرائد وعمالت ورقية نادرة، 
البحرين  وتقاليد  ــادات  وعـ تــاريــخ  عــن  تعبر 
ــارك الــطــلــبــة فـــي مــحــاضــرة  ــقــديــم. كــمــا شــ ال

تعرفوا  بنفسي”  ثقتي  أنمي  “كيف  بعنوان 
خــاللــهــا عــلــى فــوائــد الــثــقــة بــالــنــفــس وطــرق 
الــذي  الــشــخــص  تفكير  اكــتــســابــهــا وطــريــقــة 
يمتلكها، ومحاضرة عن التنمر تهدف لتوعية 
الطلبة وإرشادهم بشأن هذه المشكلة وطرق 
للمرأة  البناء  الـــدور  عــن  وأخـــرى  مواجهتها، 
في المجتمع، كما نظمت المحافظة الشمالية 
المعلومات  مــن  الــعــديــد  تضمنت  مــحــاضــرة 
وأبــعــاد  األرض،  كــرويــة  عــن  للطلبة  العلمية 

الشمسي وعالقته بحرارة  النجوم، والنشاط 
الجو، وغيرها من المعلومات الفلكية المفيدة. 
الصيفي،  المعسكر  فــعــالــيــات  تضمنت  كــمــا 
دلمون  “جنة  المائية  للمدينة  ترفيهية  زيــارة 
بممارسة  خاللها  الطلبة  استمتع  المفقودة”، 
السباحة وباأللعاب المائية المختلفة، وتهدف 
مثل هذه الزيارات لتطوير مهارات التواصل 
حولهم،  من  مع  والتفاعل  لديهم  االجتماعي 

وإدخال السعادة في قلوبهم.

اخــتــتــم االتــحــاد الــريــاضــي لــأمــن الــعــام 
الــنــشــاط  فــعــالــيــات األســـبـــوع األول مــن 
ينظمه  والـــذي  الضباط،  ألبــنــاء  الصيفي 
األمن  ضباط  نــادي  مع  بالتعاون  االتحاد 
الجنسين  280 مشاركا من  العام، ويضم 

من عمر 6 إلى 12 سنة.
الــنــشــاط  مـــن  األول  ــوع  ــبـ األسـ وتــضــمــن 
عددا من الزيارات التعليمية والتعريفية، 

الرياضية  الــنــشــاطــات  بــعــض  ومــمــارســة 
للقيام  إضافة  البولينغ،  ولعبة  كالسباحة 
ــارات تــرفــيــهــيــة لـــصـــاالت األلـــعـــاب،  ــ ــزي ــ ب
ــؤون  ــشـ الـ إلدارة  تـــوعـــويـــة  وزيـــــــــارات 
الصحية واالجتماعية، تضمنت محاضرة 

عن سالمة األسنان.
الضباط  ألبناء  الصيفي  النشاط  ويهدف 
الكفاءات  وتطوير  المهارات  تنمية  إلــى 

والقدرات وتعزيز الثقافة لدى المشاركين، 
إضافة إلى اإلسهام في تزويد المشاركين 
بالقدر المناسب من المعلومات والخبرات 
بالمجتمع  فعالة  عناصر  تجعلهم  الــتــي 
الثقافية  ومــواهــبــهــم  قــدراتــهــم  وصــقــل 
روح  وتنمية  والرياضية،  واالجتماعية 
التعاون والعمل الجماعي، بما يعزز مبدأ 

الشراكة المجتمعية.

ختام المعسكر الصيفي لألكاديمية الملكية للشرطة 280 مشاركا بفعاليات النشاط الصيفي ألبناء الضباط

محرر الشؤون المحلية

شركات كبرى أعلنت الحرب على العمل النقابي و “العمل” تتفرج
الحلواجي: يد االتحاد العام ممدودة ونسعى للحفاظ على مكاسب المشروع اإلصالحي

محرر الشؤون المحلية



الــوزارات  نيابــة  رئيــس  ذكــر 
والجهــات العامــة المحامــي العــام 
أن  البوعلــي  حســين  المستشــار 
الجنائيــة،  الصغــرى  المحكمــة 
قضيتــي  فــي  حكميــن  أصــدرت 
مخالفة أحكام قانون هيئة تنظيم 
ســوق العمــل، حيث قضــت بإدانة 
المتهميــن فــي كل مــن القضيتين، 
وبمعاقبــة متهمــة بالحبــس لمــدة 
ســتة أشــهر ومتهــم آخــر بالحبس 
قضــت  فيمــا  أشــهر،  ثالثــة  لمــدة 
بتغريــم كل مــن المتهميــن جميعــا 
بغرامــات ماليــة مختلفة تراوحت 
مــا بيــن ثالثــة آالف دينار وســبعة 

وأربعين ألف دينار.
أحالــت  العامــة  النيابــة  وكانــت 
المتهميــن فــي هاتيــن القضيتيــن، 

وهــم أصحــاب عمــل صــادرة لهــم 
الحتفاظهــم  تجاريــة؛  ســجالت 
بتصاريح عمل ســارية الصالحية، 
إليهــا  الحاجــة  انتفــاء  رغــم 
هيئــة  قانــون  ألحــكام  بالمخالفــة 
تنظيم سوق العمل، وهو ما شكل 
في حقهــم الجريمة بمقتضى هذا 

القانون.

عقوبات تصل إلى 10 سنوات لـ11 متهما بجماعة إرهابية
دينـــار ألـــف  مبلـــغ 800   8 وغرمـــت  آخريـــن   5 بـــرأت  المحكمـــة 

اإلرهابيــة  الجرائــم  نيابــة  رئيــس  ذكــر 
أحمــد  المستشــار  العــام  المحامــي 
الحمــادي أن المحكمــة الكبــرى الجنائية 
الرابعــة أصــدرت حكمــا يــوم 11 يوليــو 
تهــم  عــن  متهمــا   11 بإدانــة   ،2019
إرهابيــة  جماعــة  تأســيس  جنايــات 
واالنضمــام  القانــون  ألحــكام  خالفــا 
إليهــا، وتمويــل جماعــة تمــارس نشــاطا 
إرهابيا، والتدرب على األعمال المســهلة 
والمجهــزة الســتعمال األســلحة والمواد 
إرهابيــة؛  لجرائــم  والترويــج  المفرقعــة 
بالســجن  متهميــن   5 بمعاقبــة  وذلــك 
لمــدة عشــر ســنوات وتغريــم كل منهــم 
مبلــغ 100 ألف دينــار، وبمعاقبة متهمين 
بالســجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة 

3 متهميــن بالحبــس لمدة ثالث ســنوات 
وتغريــم كل منهــم مبلــغ 100 ألف دينار، 
وبمعاقبة متهم آخر بالسجن لمدة ثالث 
ســنوات وبمصادرة جميــع المضبوطات، 
فيما قضت ببراءة 5 متهمين مما أســند 

إليهم.
وأوضــح أن النيابــة العامــة كانــت تلقت 
للمباحــث  العامــة  اإلدارة  مــن  بالغــا 
المتهميــن  أحــد  قيــام  عــن  الجنائيــة 
ذمــة  علــى  أمنيــا  والمطلــوب  الهاربيــن 
وتجنيــد  بضــم  إرهابيــة  قضايــا  عــدة 
عناصــر للعمــل معــه بالخليــة اإلرهابيــة، 
اســتهداف  بغــرض  أنشــأها  والتــي 
القــوات األمنيــة ومركباتهــا باســتخدام 
زجاجات المولوتوف الحارقة والعبوات 

وإدارة  اإلطــارات  وحــرق  المتفجــرة 
التواصــل  مواقــع  علــى  عــدة صفحــات 
االجتماعــي للترويج لألعمــال اإلرهابية 
داخــل البــالد مــع تقديــم الدعــم المــادي 

والمالــي لتلــك العناصــر اإلرهابيــة، وقــد 
انضــم المتهمــون جميعا لتلك الخلية مع 
علمهم بأغراضها وقد تنوعت تكليفاتهم 
لألنشــطة  بممارســتهم  وأدوارهــم 

اإلرهابية المذكورة.
االتهــام  إســناد  فــي  النيابــة  وارتكنــت 
إلــى مــا قام في حــق المتهميــن من أدلة 
تمثلــت في شــهادة الشــهود واعترافات 
الماديــة  األدلــة  عــن  فضــال  المتهميــن، 
والفنية، وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة 
أمــام  القضيــة  وتداولــت  الجنائيــة، 
المحكمــة في حضور محامــي المتهمين 
ومكنتهــم مــن الدفــاع وإبــداء الدفــوع 
القانونيــة ووفرت لهم جميــع الضمانات 
المحكمــة  أصــدرت  أن  إلــى  القانونيــة، 

حكمها المتقدم.

أحمد الحمادي

المنامة - النيابة العامة

أعفــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى أربعة متهمين مما نســب إليهم مــن اتهامات ببيع المواد المخــدرة، وعاقبتهم ومتهم 
خامس بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار عن تهمة التعاطي، في حين دانت متهما سادسا 
والمقبــوض عليــه فــي آخــر كميــن تــم بين من ســبقوه من متهمين ببيع الحشــيش، وقضت بمعاقبته بالســجن لمدة 10 ســنوات 

وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأوضحــت المحكمــة أن وقائــع القبــض 
علــى المتهمين تتمثل فــي أن معلومات 
كانــت قــد وردت إلــى ضابــط فــي إدارة 
حيــازة  مفادهــا  المخــدرات،  مكافحــة 
القضيــة  فــي  الثالــث  المتهــم  وإحــراز 
للمواد المخــدرة بقصد البيع والتعاطي، 
حيث أمر الضابط شــرطيا بتكليف أحد 
مصادره الســرية أن يشــتري من المتهم 
الثالــث بعضــا مــن تلك المــواد المخدرة، 
إذ اتصل المصدر به واتفق معه على أن 
يشــتري كمية من مادة الحشيش بقيمة 

50 دينار.

وفــي الزمــان والمــكان المتفــق عليهمــا 
انتقل الشــرطة والمصــدر للموقع إلتمام 
المتفــق  والتســليم  االســتالم  عمليــة 
فــي  الثالــث  المتهــم  حضــر  إذ  عليهــا، 
الخامــس  المتهــم  يقودهــا  كان  ســيارة 
وكان الثالث جالســا في المقعد الخلفي، 
فتمــت مداهمتهمــا والقبــض عليهما بعد 
انتهــاء العمليــة، وأثنــاء تفتيــش الثالث 
عثــر بحوزتــه علــى المبلغ المصور ســلفا 

للكمين.
وبســؤاله عــن مصــدر المــواد المخــدرة 
“الحشــيش” أقر بأنــه يتحصل عليها من 

المتهم الرابع، والذي تعاون مع الشرطة 
فــي القبــض عليــه بكميــن، حيــث اتصل 
كميــة  علــى شــراء  معــه  واتفــق  الرابــع 
مــن الحشــيش بقيمــة 200 دينــار، وبعد 
انتهــاء عملية االســتالم والتســليم تمت 
مداهمتهمــا والقبــض عليهما، حيث عثر 
فــي ســيارة المتهــم الرابــع علــى المبلــغ 
المصور ســلفا للكمين، وبســؤاله قرر أنه 

يشتري الحشيش من المتهم الثاني.
تحــت  بالثانــي  الرابــع  المتهــم  واتصــل 
مســمع رجــال األمــن واتفــق معــه علــى 
المــواد  قيمــة  لتســليمه  موعــد  تحديــد 

المخــدرة التــي تــم بيعهــا، والمقــدرة بـــ 
200 دينار، كما طلب منه شــراء كميات 
إضافية من الحشيش بقيمة 100 دينار، 
وبعــد موافقتــه حــدد لــه الزمــان ومكان 
التسليم، إذ انتقل بالسيارة حيث التقى 
الرابــع مــع الثانــي بســيارة األخيــر وتــم 
تتبعهــا مــن قبــل رجــال األمــن إلــى أن 
تمت عمليتي التســليم واالســتالم، وتم 
القبــض على األخير المتهم الثاني فورا، 
وبتفتيــش األخيــر عثــر بحوزتــه علــى 

المبلغ المصور والخاص بالكمين.
ولم يتوقف التحقيق عند هذا الحد، بل 
إن المتهــم الثاني قرر أنه يســتلم المواد 
المخدرة مــن المتهم األول، والذي تبين 
أنــه توجــد تحريــات مســبقة عنــه تفيــد 
حيازتــه وإحرازه للمواد المخدرة بقصد 
البيع والتعاطي، فتم اســتصدر إذن من 
النيابــة العامــة لضبطه وتفتيش شــقته، 

ونفــاذ لذلــك اإلذن تمكــن المتهــم الثاني 
من االتصال باألول هاتفيا وطلب شراء 
3 قطع من الحشــيش بقيمة 300 دينار، 

إضافة لثمن ما اشتراه منه سابقا.
وزمــان  مــكان  علــى  االتفــاق  وبعــد 
وبعــد  بالقضيــة،  كميــن  آلخــر  التســليم 
إتمــام العمليــة تــم القبــض علــى المتهــم 
األول، والــذي بتفتيشــه تــم العثور على 
المبلــغ المصــور إضافــة إلــى 55 دينــارا، 
وبتفتيــش مســكنه عثــر الشــرطة علــى 
طوابــع  و5  الحشــيش  مــن  قطعــة   14
مــن المؤثر العقلــي “ليســرجيد” وميزان 
حســاس به آثار مادة الحشــيش، وتبين 
مــن اعترافــه أنــه يتحصــل علــى المواد 
المخــدرة مــن المتهم الســادس واألخير 

بالقضية.
فتــم االتفــاق مــع علــى إرشــاد الشــرطة 
علــى منزل المتهــم الســادس، والذي تم 

إجــراء التحريات حوله، والتي أســفرت 
عــن قيامــه ببيع المواد المخــدرة للمتهم 
النيابــة  فطلبــت  مــرة،  مــن  أكثــر  األول 
العامة إحضاره واســتصدرت إذنا لذلك، 
ونفــاذ لذلــك تــم ضبطــه وعثــر بحوزتــه 
على قطعة من مادة الحشيش المخدر.

جميعــا  العامــة  النيابــة  فأحالتهــم 
للمحاكمــة على اعتبــار أنهم في غضون 
شــهر أكتوبــر مــن العــام 2018، ارتكبــوا 

اآلتي:
الرابــع  إلــى  األول  مــن  المتهمــون  أوال: 
بقصــد  وأحــرزوا  حــازوا  والســادس: 
اإلتجــار مــادة الحشــيش المخــدرة فــي 

غير األحوال المرخص بها قانونا.
ثانيــا: المتهمون جميعا: حازوا وأحرزوا 
المخــدرة  المــواد  التعاطــي  بقصــد 
والمؤثــرات العقلــي فــي غيــر األحــوال 

المرخص بها قانونا.

إعفاء 4 متهمين من االتجار بالمخدرات وإدانتهم بالتعاطي

ضبط مطرب وعشيقته المتزوجة بوضع مخل
إباحية مقاطع  لحيازتهما  دينار   100 وغرامة  سنة  بحبسهما  أمرت  المحكمة 

قالــت المحاميــة فوزيــة جناحــي إن المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الرابعــة قضــت بحبــس زوجــة 
وصديقها الذي يعمل مطربا في أحد الفنادق؛ لمدة سنة واحدة بعدما تم ضبطهما بعد بالغ من 
موكلها - زوج الســيدة- وهما في وضع مخل بغرفة فندق، كما غرمت كل منهما مبلغ 100 دينار؛ 
لحيازتهما مقاطع إباحية في هواتفهما النقال، وأمرت بإبعاد المتهم الثاني “عربي الجنسية” عن 

البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

فيمــا  تتمثــل  الواقعــة  أن  إلــى  وأشــارت 
الحظــه موكلها من ســلوك مختلف لزوجته 
-المتهمة األولى- وما تبعه من شكوك بأنها 
على عالقة مع أحد األشخاص، فقدم بالغا 

بذلك وتم إجراء تحريات حول البالغ.
وتوصــل التحريــات فعــال إلــى أن المتهمــة 
على عالقة غير شــرعية بشخص شوهدت 
معــه في عدة ماله ليليــة وفنادق مختلفة، 

فتم استصدار أمر بضبطها وإحضارها.
وأضافــت أنــه فــي يــوم القبــض عليهما تم 
رجــال  جانــب  مــن  األولــى  المتهمــة  تتبــع 

الشرطة وشوهدت تدخل أحد الفنادق في 
منطقــة المنامة برفقة المتهم الثاني، وعند 
االستعالم من مكتب االستقبال تبين أنهما 
في غرفة بالفندق، فتوجهت الشــرطة إلى 

الغرفة وتم ضبطهما في وضع مخل.
أثنــاء  بأقوالــه  الثانــي  المتهــم  واعتــرف 
التحقيــق معــه، بأنــه علــى عالقــة بالمتهمة 

األولى، وأنه كان على علم بأنها متزوجة.
كمــا اعترفــت المتهمــة األولــى بــأن الثانــي 
فحــص  عنــد  وثبــت  زواجهــا،  بأمــر  يعلــم 
هواتفهما النقالة تبين احتواؤها على صور 

ومقاطع إباحية.
وأوضحــت أنها تزوجــت المجني عليه في 
واحــد  طفــل  منــه  وأنجبــت   ،2008 العــام 
عمــره 6 ســنوات، ونظــرا لكثــرة الخالفــات 
منــزل  فــي  للســكن  عــادت  بينهمــا  فيمــا 
والدتهــا، وأنهــا تعرفت على المتهــم الثاني 

الــذي كان يعمــل مغنيــا بمنطقــة العدليــة، 
وعلــم منها بأنها متزوجــة ولديها ابن وأنها 
تقيم مع والدتها لوجود خالف مع زوجها.

وبينــت جناحــي أنهــا دفعت فــي مرافعتها 
المتهمــة  أمــام المحكمــة بشــأن حــق زوج 
األولــى المدنــي الناتج عن أفعالهــا المخلة، 
بــأن جريمة زنــا الزوجة هي جريمة عمدية 
يقــوم ركنهــا المعنوي على القصــد الجنائي 
فــي صورتــه العامــة، والتي تتطلــب توافر 
عنصــري العلــم واإلرادة فــي حــق الجنــاة، 
فيلــزم لمؤاخــذة الزوجــة بالزنــا أن يثبــت 
أي  للجريمــة،  المكونــة  بالعناصــر  علمهــا 
للغيــر  كزوجــة  بصفتهــا  عالمــة  تكــون  أن 
وبأنهــا تتصــل جنســيا بغيــر زوجهــا، فــإذا 
ثبــت جهلهــا بأحــد هذين العنصريــن انتفى 
القصــد الجنائــي لديهــا، ومثــال ذلــك مــن 
تعتقــد بموت زوجها أو أنها قد طلقت بائنا 
فترتكــب فعلتهــا ثــم يتبيــن أن زوجها حي 

يرزق أو أن طالقها كان رجعيا.

فوزية جناحي

محرر الشؤون المحلية

أشادت المحامية نيلة الدوخي بالتعميم 
رقــم )4( لســنة 2019 الصــادر مــن وزيــر 
الشــيخ  اإلســالمية  والشــؤون  العــدل 
خالــد بــن علــي آل خليفــه، بشــأن نطــاق 
اختصــاص القانونييــن غيــر البحرينيين 
الُملحقيــَن بمكاتــب المحامــاة المرخــص 
لهــم، والــذي يحظــر على غيــر المحامين 
المقيديــن بجــداول المحاماة متابعة أية 
إدارات  مــن  أي  لــدى  إداريــة  إجــراءات 

الوزارة.
المحامــاة  مهنــة  إن  الدوخــي  وقالــت 
تتطلــب التنظيــم الجيــد وقيــم وخبــرة 
مكتسبة تضمن حفظ حقوق المتقاضين 
مــن  الخاطئــة  الممارســات  مــن  والحــد 
البعــض، وبمــا إن مهنــة المحامــاة مهنــة 
حــرة، لكــن نظمهــا المرســوم بقانون رقم 
تشــارك  مهنــة  وهــي   ١٩٨٠ لســنة   ٢٦
السلطة القضائية وصوال للحق والعدل.

مــن  االنتقــال  علــى  المحاميــة  وحثــت 
دور المطالبــة إلــى المشــاركة اإليجابيــة 
وتفعيــل متطلبــات المحامييــن، وبما إن 
لتلــك  إيجابيــات  أظهــرت  العــدل  وزارة 
التوصيــات والعمــل على تعزيــز وتطوير 
بالعمــل  واالرتقــاء  المحامــاة  مهنــة 
القانونــي، مــن مبدأ إنــه ال نجاح من غير 

تعاون.

الدوخي تشيد بقرار وزير العدل

حسين البوعلي

المنامة - النيابة العامة

الحبس بين 3 و6 أشهر وغرامات لتّجار

عاقبت المحكمــة الكبرى الجنائية 
األولــى متهمــة آســيوية )34 عاما( 
حاولــت تهريب كميــة تقدر بـ 266 
جرامــا من المؤثــر العقلي )الشــبو( 
دينــارا،  ألــف   30 تتجــاوز  قيمتهــا 
بطريقــة  مخبــأة  عثــرت  والتــي 
فنيــة فــي أمتعتها في علب بودرة 
المرطبــة  والكريمــات  األطفــال 
و”الفازلين”، مشيرة في اعترافاتها 
إلــى أنهــا جلبتهــا لمصلحــة أخــرى 
من جنســيتها مقابل حصولها على 
مبلــغ 750 دينــارا؛ وذلــك بســجنها 
مبلــغ  وتغريمهــا  ســنوات   5 لمــدة 
بمصــادرة  وأمــرت  دينــار   3000

المضبوطات.
وتشــير تفاصيــل القضيــة حســبما 
أن  إلــى  القضيــة  بــأوراق  جــاءت 
إدارة مكافحــة المخــدرات كانــت 
قــد تلقت بالغا مــن ضابط جمارك 

بمطار البحرين الدولي بتاريخ 17 
ديســمبر 2018، والــذي أفــاد فيــه 
أنــه حــال وصول المتهمــة للمملكة 
قادمــة من بالدها شــك فــي أمرها 
بإحالتهــا  فأمــر  مرتبكــة،  لكونهــا 
فــي  للتدقيــق  األحمــر  للمســار 
تفتيشــها، وأثناء تفتيش حقيبتها 
عبــر جهــاز األشــعة تبين لــه وجود 

مادة غريبة.
وبفتــح حقيبتها عثر بداخلها على 
تبيــن  األطفــال،  لبــودرة  علبتيــن 
لفافتيــن  علــى  منهــا  كل  احتــواء 
فيهمــا مــادة كريســتالية، كمــا عثر 
علــى ذات المادة فــي علبتي كريم 
مرطــب  كريــم  وعلبتــي  فازليــن 
مخبأين بطريقة فنية، والتي ثبت 
معمليــا احتواء كل من تلك العلب 
على مادة الميتامفيتامين “الشبو” 

وهي من المؤثرات العقلية.

تحاول تهريب ”الشبو” في “كريمات”

07 local@albiladpress.com
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تشكيل قضائي جديد يزيد محاكم التنفيذ... وصغرى شرعية إضافية
تغييـــر رئيـــس المحكمـــة اإلداريـــة وزيـــادة أعضـــاء “الفنـــي” و “التفتيـــش”

أصدر رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء المستشــار 
عبدهللا البوعينين، قرارا بتشكيل المحاكم خالل العام القضائي 2019/2020، 

والذي يبدأ العمل به في يوم 1 سبتمبر المقبل.

فــي  التغييــرات  أبــرز  ضمــن  ومــن 
القرار رقم )19( لســنة 2019 بتشــكيل 
المحاكــم هــو زيــادة عــدد مــن الدوائر 
لتصبــح  التنفيــذ  بمحاكــم  القضائيــة 
8 بــدال مــن 6 فقــط، وكذلــك المحاكــم 
محكمــة  زادت  الصغــرى  الشــرعية 

واحدة فقط لتصبح 5 بدال من 4.
كمــا تــم مــرة أخــرى تعييــن القاضــي 
جديــدا  رئيســا  الدســوقي  محمــد 
للمحكمــة اإلداريــة، وانتقــال الرئيــس 
الصديقــي  أحمــد  القاضــي  الحالــي 
إلــى رئاســة المحكمــة الكبــرى المدنية 
الثانيــة بعــد ســنة واحــدة فقــط مــن 
رئاســتها، فضــال عــن تدويــر عــدد مــن 

أنــواع  مختلــف  بيــن  فيمــا  القضــاة 
المحاكم.

إلــى  الظهرانــي  علــي  القاضــي  ونقــل 
عضويــة المكتب الفني التابع لمحكمة 
التمييــز بعدما كان عضوا في محكمة 
وتمــت  المدنيــة،  العليــا  االســتئناف 
 8 مــن  المكتــب  أعضــاء  عــدد  زيــادة 
إلــى 10 مع إحالل عــدد 4 قضاة جدد 
فيــه، فضــال عــن احتفــاظ المستشــار 
إدارة  برئاســة  الســيد  عبدالرحمــن 
 5 مــن  المكونــة  القضائــي  التفتيــش 
3 أعضــاء جــدد  نقــل  تــم  إذ  أعضــاء 
للمكتــب بعدمــا كان عــدد أعضائــه 4 

فقط.

المحاكــم  اختصــاص  القــرار  وعــدل 
والرابعــة  األولــى  الجنائيــة  الكبــرى 
ليكــون اختصــاص كل منهمــا بنســبة 
50 % مــن الجنايــات الجديــدة وتــم 
زيــادة عضــو رابع فــي الدائــرة األولى 
فضــال عــن تغييــر رئاســتها وإســنادها 

بعــد  العجــالن  جاســم  القاضــي  إلــى 
نقــل القاضــي الشــيخ حمد بن ســلمان 
لمحكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة 
جمعــة  القاضــي  مــن  بــدال  ليكــون 
الموســى الــذي عيــن رئيســا لمحكمــة 

االستئناف العليا المدنية الثانية.
كمــا نقــل اختصــاص محكمــة األمــور 
الصغــرى  المحكمــة  إلــى  المســتعجلة 
المدنيــة الســابعة بعدما كانت محكمة 
مســتقلة وتضــم دائرتيــن فــي وقــت 

سابق.
ويتبين من التشكيل الجديد أن القرار 
عــدل اختصــاص محاكــم االســتئناف 
المدنية بشــأن أعــداد القضايا المحالة 
إليها، كما زادت نسبة القضايا المحالة 
للمحكمــة الكبــرى المدنيــة الثالثــة من 
50 % إلى 75 % من األحكام المدنية 

الصادرة من المحاكم الصغرى.

عبدالله البوعينين 

عباس إبراهيم

نيلة الدوخي

محرر الشؤون المحلية
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المشفرة ــول  ــ واألصـ ــات  ــوع ــدف ــم وال الــمــالــيــة  لــلــحــلــول 

4 شركات “فنتك” جديدة في البحرين

انضمــت 4 شــركات “فنتك” جديدة إلى 
البيئة الرقابية التجريبية وهي المنصة 
التــي يوفرها مصرف البحرين المركزي 
المتعلقــة  الحلــول  الختبــار  للشــركات 
بتكنولوجيــا الخدمــات الماليــة، وذلــك 
خــال الربــع الثانــي مــن العــام الجاري. 
وتعددت جنســية هذه الشركات ما بين 

شركات محلية وعالمية ناشئة.
وفي يونيو الماضي تم الترخيص لشــركة 
“كــي بلــوك” لدخــول البيئــة التجريبية بعد 
مــن  شــركة  وهــي  االشــتراطات،  اجتيــاز 
هونــغ كونــغ وتعمــل فــي مجــال منصــات 
نهايــة  وقبــل  المشــفرة.  العمــات  تــداول 
مايــو الماضــي، رخــص مصــرف البحريــن 

المركــزي لشــركة “دينــاري كاش” ومقرهــا 
الختبــار  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
منتجاتهــا في البيئــة الرقابيــة التجريبية، 
إذ تختبر الشركات منتجات تتعلق بمنصة 

التحويات المالية.
رخــص  الماضــي،  أبريــل  شــهر  وخــال 
المصرف المركزي لشركتين جديدتين في 
مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، األولى 
هــي شــركة “آت بيمنــت” والتــي تعمل في 
مجــال منصات تداول األصــول والعمات 
المتحــدة  الواليــات  ومقرهــا  المشــفرة 
األميركيــة، والثانيــة هــي شــركة “نكســت 
بي” وهي شــركة بحرينيــة متخصصة في 
مصــرف  أن  يذكــر  المدفوعــات.  خدمــات 
البحريــن المركــزي أصدر فــي مايو 2017، 

التجريبيــة  الرقابيــة  البيئــة  عمــل  إطــار 
 .Regulatory Sandbox Framework
وأصــدر المصــرف فــي يونيــو 2017 قــرار 
رقم )39( السنة 2017، بشأن تشكيل لجنة 
فحــص طلبــات البيئة الرقابيــة التجريبية 

للتكنولوجيــا المالية، حيث تختص اللجنة 
البيئــة  إلــى  االنضمــام  طلبــات  بفحــص 
الرقابية التجريبية لبيان مدى توافقها مع 
الشــروط التي يحددهــا المصرف المركزي 

في هذا الشأن.

لقاء “البحرينية الهندية” وبنك البحرين للتنمية

“أوبك” تتوقع تراجع 
الطلب على نفطها 2020

تراجــع  الخميــس  أمــس  أوبــك  توقعــت 
الطلــب العالمــي علــى خامهــا العــام القادم 
مــع ضخ منافســين المزيد مــن اإلمدادات، 
اتفــاق  التخمــة رغــم  إلــى تجــدد  مشــيرة 
بقيــادة المنظمــة على كبح اإلنتاج. يســلط 
تراجــع الطلــب علــى خــام “أوبــك” الضــوء 
علــى التعزيز المســتدام الذي يحصل عليه 
وإمــدادات  األميركــي  الصخــري  النفــط 
أخرى منافســة من سياســة المنظمة لدعم 
األســعار عن طريق تخفيضات المعروض. 
وفــي أول توقعاتهــا الشــهرية للعام 2020، 
قالــت )أوبــك( إن العالــم ســيحتاج 29.27 
مليون برميل يوميا من الخام من أعضائها 
األربعة عشر العام المقبل، بانخفاض 1.34 

مليون برميل يوميا عن العام الجاري.

لندن - رويترز

المنامة - بروج السماء العقارية

أبرمــت بروج الســماء العقاريــة اتفاقية 
بــروج ســار وبــروج  إدراج مشــروعيها 
المعتمــدة  المشــاريع  الشــاخورة ضمــن 
لدى وزارة اإلســكان؛ لتزويد مستفيدي 
برنامــج مزايــا بالفلــل الســكنية. وبذلك 
يكــون المشــروعان متاحيــن حتــى لمن 
44 ســنة ومــن ضمــن  أعمارهــم  تصــل 
اشــتراطات  اســتوفت  التــي  المشــاريع 
البحريــن.  مســتوى  علــى  الــوزارة 
واســتوفى المشــروعان جميع الشروط 
الفنيــة والتقنيــة، فضــا عــن اســتيفاء 
والتــي  بالمطــور  المتعلقــة  الشــروط 
المطوريــن  علــى  الــوزارة  تشــترطها 

العتماد مثل هذه المشاريع. 
اإلتفاقيــة  توقيــع  فــي  الــوزارة  ومّثــل 
وزيــر اإلســكان باســم الحمــر، فيما مّثل 
بــروج الســماء العقارية مديــر المبيعات 

سلمان عبدالرحيم. 
الشــاخورة  بــروج  مشــروع  أن  يذكــر 
يتكــون من عشــر فلل بأحجــام متنوعة 
فــي  األفضــل  ُتعــد  تنافســية  وبأســعار 
المنطقــة  عــن  فضــا  البديــع،  شــارع 
المحيطــة. فيمــا يتكون مشــروع بروج 
إحــدى  فــي  تقــع  فلــل  ســت  مــن  ســار 

أرقــى مناطــق ســار خلــف مجمــع ســار 
كارفــور وبالقــرب منــازل الســفراء فــي 
المنطقة، إذ تم تم بناء المشروع بأرقى 
التشــطيبات وأعاهــا جــودة وبتصميم 
حديــث يلبي جميع احتياجات األســرة 
البحرينية مع تزويدها بتكييف مركزي 
للصاالت، ومســاهمة منهــا في االهتمام 
فيــا  كل  تحتــوي  المنزليــة  بالحدائــق 
وخارجيــة  داخليــة  حديقتيــن  علــى 
مــع ِفنــاء أمامــي، هــذا وبأســعار مميزة 
وتنافســية عمــا هــو موجــود فــي نفــس 

المنطقة بالمواصفات نفسها. 
وتعتزم بروج الســماء العقارية تدشين 
مشــروعيها فــي الهملــة ودمســتان فــي 
الربــع األخير مــن هذا العــام والمكونين 
من ست عشرة فيا بمساحات مختلفة 

وتصاميم تراعي جميع االحتياجات.

مشاريع “بروج السماء” ضمن “مزايا”

المنامة - بيتك المنامة - سيدات األعمال

فاز بيت التمويل الكويتي – البحرين “بيتك” بجائزة “أفضل بنك تجزئة إسالمي في البحرين” لعام 2019 ضمن حفل جوائز  مجلة 
Global Banking & Finance Review، حيث تأتي هذه الجائزة، مؤكدًة على أداء البنك االستثنائي وإنجازاته الرائدة في ُكٍل 

من المجاالت التالية: 

تطويــر منتجــات وخدمــات فريــدة مــن 
التكنولوجيــا  فــي  واالســتثمار  نوعهــا، 
بشــكل مســتمر، وااللتزام بزيــادة الوعي 
حــول الخدمــات المصرفيــة اإلســامية، 
والتأثير اإليجابي على المجتمع المحلي 
االجتماعيــة  المســؤولية  خــال  مــن 

للشركات.
وبهــذه المناســبة، قــال العضــو المنتــدب 
والرئيــس التنفيــذي فــي بيــت التمويــل 
عبدالحكيــم  البحريــن،   – الكويتــي 
الخياط “يحظى “بيتك-البحرين” بمكانة 
متقدمة في صناعة الصيرفة اإلسامية، 
حيــث تأتــي هــذه الجائزة تقديــًرا للعمل 
المتفاني والجهــود المتميزة التي يبذلها 
موظفونا على الدوام، لاستمرار بتقديم 

منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة”.
وأضــاف الخياط “يســعى بيــت التمويل 
االســتمرار  إلــى  البحريــن   – الكويتــي 

والتقــدم  والنجــاح  النمــو  تحقيــق  فــي 
فــي مجــال االبتكار والتطويــر والتقنية 

المصرفية بين دول المنطقة.
أفضــل  تقديــم  طريــق  عــن  وذلــك   
مــع  المتوافقــة  والمنتجــات  الخدمــات 
مائمــة  واألكثــر  اإلســامية،  الشــريعة 
مــع  التعامــل  فــي  ومرونــة  للعمــاء، 
قدرتهــا  يرفــع  بمــا  الســوق  متغيــرات 

التنافسية”.
 GLOBAL Banking & وتهــدف مجلــة 
Finance Review التــي تأسســت عــام 
واإلنجــاز  االبتــكار  تكريــم  إلــى   ،2011
والنهج االســتراتيجي الفّعال في قطاع 

الخدمات المالية العالمي.

أشــادت جمعية ســيدات األعمال البحرينية بتوجيهات رئيس  الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة الرامية إلى توســيع دائرة األفضلية التي 
تمنــح حاليا للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة في مشــتريات  ومناقصــات الحكومة 

وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.

 وقالت الجمعية في بيان إن هذا  القرار سيكون 
لــه بالــغ األثــر اإليجابــي فــي تحســين أوضــاع 
المؤسســات الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر فــي 
المملكــة، وفتح  المزيد من الفرص أمام تطوير 
أوضاع هذه المؤسســات وتثبيــت أقدامها في 
الشــارع التجاري البحريني، تماشيا مع أهداف 
 الرؤيــة 2030 التــي ترعاهــا الحكومــة، مؤكدة 
لهــن  األعمــال  ورائــدات  األعمــال  ســيدات  أن 
نصيب األســد من  الشركات التجارية الصغيرة 
المســجلة رســميا فــي البحريــن، ممــا يؤكــد أن 

القرار يصب في مصلحتهن بكل تأكيد. 
الــوزراء أن تشــمل األفضليــة    وقــرر مجلــس 
المعمــول بهــا حاليًا بنســبة 10 % في مزايدات 
المرافــق الحكوميــة أيضــا  المناقصــات وبــذات 
الصغيــرة  للمؤسســات   %  10 وهــي  النســبة، 

والمتوســطة، وذلك بعــد االطاع على المذكرة 
المرفوعــة لهــذا  الغــرض مــن اللجنــة الوزاريــة 
للشــؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس  اللجنــة 

المذكورة .  
البحرينيــة  األعمــال  جمعيــة  رئيســة   وثمنــت 
“توجيهــات  مؤكــدة:  القــرار،  جناحــي  أحــام 
صاحــب الســمو رئيــس  الــوزراء تؤكــد اهتمــام 
ســموه بالمؤسســات الصغيرة والمتوســطة في 
المملكــة، والتــي تــدار حصــة كبيــرة منهــا مــن 
جانب ســيدات األعمــال البحرينيات، ومنحهن 
الفرصــة المثاليــة فــي مشــتريات ومناقصــات 
دعمــا  واضحــا  يمثــل  الــذي  األمــر  الحكومــة 
لســيدات األعمال البحرينيات؛ من أجل تقوية 

القطاع وتثبيت أركانه”. 

األول  القــرار  ليــس  “هــذا  جناحــي  وتابعــت 
لصاحــب الســمو الملكــي بهــذا الصــدد، ولكنــه 
مــن  واضــح،  اعتدنــاه  وخــط  مســتمر  توجــه 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، وهــو 
خــط يضــع فــي اعتبــاره العديــد مــن العوامــل 
المحليــة  والظــروف  المتعلقــة  بالســوق 
واألوضــاع االقتصاديــة للتجــار عمومــا الذيــن 
 يعانــون بشــكل واضــح فــي الســنوات األخيرة 

 بسبب تباطؤ النمو  إقليميا وعالميا”. 

”Global Banking & Finance Review“ ضمن جوائز عضواتها أول المســتفيدين من قرار ســمو رئيــس الوزراء
“بيتك” أفضل بنك تجزئة إسالمي “السيدات” تشيد بمنح “الصغيرة” األفضلية بالمشتريات
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بعــد مــرور عقــد مــن الزمــن على األزمــة العقارية فــي الواليات المتحدة، أصبــح من الممكن اآلن شــراء أو بيع منــزل عبر نقرة 
واحــدة بفــأرة )المــاوس( الحاســب اآللــي. وفــي حالة انتشــار مثل هــذه العملية، فمن الممكن أن تؤدي إلى ســوق إســكان أكثر 
فعالية بكثير وبتكلفة مقبولة، أو ما قد يعني فقاعة مدمرة أخرى، بحسب رؤية تحليلية للكاتب “كارل سميث” نشرتها وكالة 

“بلومبرج أوبينيون” األميركية.

ويشــمل مــا يعــرف باســم “الشــراء الفــوري” 
الخوارزميــات  تســتخدم  التــي  الشــركات 
لتزويــد البائعيــن بعروض الســعر الثابت على 

منازلهم.
وبينمــا تعتبر العقــارات بمثابة اســتثمار جيد 
طويــل اآلجــل، فإنهــا تشــوهت بالعديــد مــن 

حاالت فشل السوق.
وأكثــر هــذه األساســيات أهمية هــي أن البائع 
لديــه معلومــات حــول حالــة العقــار أكثــر من 
المشــتري المحتمــل، وبالتالي فإن المشــترين 

والمستثمرين يتوخون الحذر.
ويمكن أن تســاعد متطلبات اإلفصاح )والتي 

توفــر كافــة المعلومــات اإليجابية والســلبية( 
مســاعدة في هذا الوضع لكنها غالبًا ما تكون 

طويلة ومربكة.
وهنــا يأتــي دور الخوارزميــات والتــي تقــوم 
بقــراءة اإلفصاحــات وعقــد مقارنات الســوق 
االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع  الوقــت  وتقييــم 
للوصــول  األخــرى  العوامــل  مــن  مجموعــة 
إلــى تقديــر قيمــة المنزل.ويســمح هــذا األمر 
لشــركات الشــراء الفوري بتقديم ســعر فوري 

بشكل مريح.
وفي العام الماضي، شهدت مدينة “فينيكس” 
بواليــة أريزونــا بيــع مــا يقــرب مــن 5 % مــن 

المنــازل عــن طريــق الشــراء الفــوري، ويملك 
المســتثمرون ما يصل إلــى 22 ألف منزل في 

المنطقة.
الفــوري  للشــراء  الحقيقيــة  اإلمكانــات  لكــن 
ســتكون خــال االتجــاه الهابــط القــادم فــي 

العقارات.

 فرصة البيع الفوري أكثر جاذبية

ومع تباطؤ ســوق العقارات، ســتصبح فرصة 
البيــع الفــوري أكثــر جاذبية وقــد ينتهي األمر 

ببيع المزيد من العقارات لكبار المستثمرين.
ويمكــن كذلــك أن تشــجع هــذه القــدرة علــى 

البيــع الفــوري للعقــارات تبني الفكــرة التقنية 
الوقــت  فــي  ولكــن  للشــراء”.  “انقــر  الثانيــة: 
علــى  العقاريــة  الشــركات  تقــدم  الحالــي، 
اإلنترنــت مثــل “ريدفــن” تقنيــة أفضــل مثــل 
“ثــري دي”، والتــي  الخرائــط ثاثيــة األبعــاد 
تتيــح لمشــتري المنــازل المحتمليــن الشــراء 

دون الرؤية على الطبيعة.
ومــن شــأن وجــود مخــزون كبير مــن المنازل 
التــي تملكهــا الشــركات الموثوقــة أن يضيــف 
الســيولة إلــى هــذا الســوق مــا يســمح لصغــار 
المســتثمرين بالدخــول والخروج من الســوق 

بسهولة أكبر.

ويمكــن أن تســاهم هاتــان التقنيتــان معًا في 
خلــق نــوع مــن صانــع الســوق: منصــة تتيــح 

للمشترين والبائعين إيجاد بعضهم البعض.
وباعتبــار العقارات أصل يمكن شــراؤه وبيعه 
بســهولة بأســعار معروفــة، فــإن هــذا الســوق 
ســيكون مرغوبًا من قبل المســتثمرين الذين 
أقــل علــى  لقبــول عوائــد  لديهــم االســتعداد 
اســتثماراتهم في مقابل الراحــة في التداول 
السهل. ويعادل العائد على أصل ما سعر هذا 
األصل مقســومًا على التدفق النقدي السنوي 
الذي يحققه. وبالنســبة لألســهم، فإن التدفق 
النقــدي هــو توزيعــات األربــاح، أمــا بالنســبة 

للمنازل فهو دخل اإليجار.
وبشكل عام، يعتبر مستثمرو العقارات معدل 
الســعر إلــى اإليجــار )ســعر الوحدة نســبة إلى 
اإليجــار الســنوي لهــا( التــي تتــراوح بيــن 12 
و15 بمثابــة اســتثمار جيــد، وهــو مــا يعــادل 

عائد سنوي يتراوح بين 7 % و9 %.

دبي - مباشر

التكنولوجيا قد تطلق الفقاعة العقارية العالمية المقبلة

علي الفردان

بلــغ إجمالــي التمويــل التراكمــي الــذي قــام 
بــه بنــك البحرين للتنميــة 592 مليون دينار 
منــذ أن بدأ تشــغيله في العــام 1992. وقال 
الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحريــن للتنميــة 
“BDB”، ســانجيف بــول “في العــام الماضي 
وحده، اســتفاد ما مجموعه 2695 مؤسســة 

من خدمات تطوير البنك”.
جــاء ذلــك أثنــاء حديثــه فــي نــدوة غــداء 
الهنديــة،  البحرينيــة  الجمعيــة  نظمتهــا 
بــول  كشــف  حيــث  كلــوب،  كابيتــال  فــي 
المشــاريع  تمويــل  فــي  البنــك  أن مســاهمة 
الصغيــرة والمتوســطة ستســاعد في توفير 
أكثــر مــن 3000 وظيفــة منــذ بدايــة العــام 

.2018
وتحــدث بــول عــن مختلــف التحــوالت فــي 
الســوق، وكيــف يمكــن للمملكــة أن تســتفيد 
من التغيرات المختلفة، مسلطا الضوء على 
التــي حققتهــا البحريــن. وقــال  اإلنجــازات 
إن البحريــن أصبحت متقدمــة على منطقة 
الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا في معظم 
المعاييــر. فقــد بــدأت المملكــة بالفعــل فــي 

بنــاء نظــام بيئي لدعــم رواد األعمال، وأن 
مؤسســاتها مثــل “تمكيــن”، وبنــك التنمية 
اإلســامي ، وبنــك البحريــن للتنمية لعبت 
دورا حاســما فــي تعزيــز التنميــة والتقدم 
حاضنــات  مناقشــة  تــم  وقــد  واالزدهــار. 
األعمال وريادة األعمال على نطاق واسع.

 خطط تمويل مختلفة

ودعــا ســانجيف للحفــاظ علــى هــذا النمو 

التصاعدي في الســوق، مشيرا إلى خطط 
BDB التي تدعم األعمال القادمة وتساعد 
بعــض الخطــط  فــي توســعها، مؤكــدا أن 
المذكورة هي خطط تمويل، قدمت لرواد 
 3000 بمبلــغ  األعمــال  ورجــال  األعمــال 
دينــار بحــد أقصى قــدره مليــون دينار مع 
50 % من األرباح المدعومة من “تمكين”، 
مخطــط تمويــل بلــس، الــذي قــدم مليون 
دينــار إلــى حــد أقصــى قــدره 2.5 مليــون 

دينــار و70 %  مــن األربــاح المدعومة من 
“تمكيــن”، مخطــط تمويــل أعمــال المــرأة 
“ريــادات”، حيــث يتــم توفيــر 5000 دينار 
بحد أقصى 100 ألف دينار، ويتم دعم 60 
% مــن الربــح من قبــل “تمكيــن”. بموجب 
هــذا المخطــط، يكــون المســتفيد مؤهــاً 
للحصــول علــى 100 % مــن دفــع معــدل 
الربــح، لمرة واحدة، ويخضع لمبلغ تمويل 
قــدره 30 ألــف دينــار، ومــدة قــرض تصــل 
إلــى 3 ســنوات، وتســهيات بنكيــة أخــرى 
مثــل تســهيات الســحب على المكشــوف 
الضمــان  االعتمــاد وخطابــات  وخطابــات 

وأكثر.
مــن  بالعديــد  التنفيــذي  الرئيــس  وشــارك 
مــع  جنــب  إلــى  جنًبــا  النجــاح  قصــص 
التــي أظهــرت ارتفاًعــا فــي  اإلحصــاءات 
عــدد الوظائــف المتوقعــة وقيمــة إضافية 
مــن  والمســتفيدين  التراكمــي  والتمويــل 

خدمات التنمية.

الجمعيــة البحرينيــة الهنديــة تســتضيف “بنــك التنميــة”

”BDB“ إجمالي التمويل التراكمي لـ

عبدالحكيم الخياط

أحالم جناحي
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أظهرت أحدث بيانات نشرت في جلسة مجلس 
المناقصــات والمزايــدات أمــس فتــح مناقصــة 
لشــركة تطويــر للبتــرول لتقديم خدمــات الحفر 
البرية، تقدم إليها عطاء وحيد لشركة “هلمريك 
أنــد بيــن راســكو انــك - فــرع لشــركة أجنبيــة”، 
 11.27 29.97 مليــون دوالر )مــا يعــادل  بنحــو 

مليون دينار(.
ويجــب علــى المقــاول توفيــر خدمــات الحفــر 
البريــة لدعــم مشــاريع الحفــر القادمــة للشــركة 
علــى مــدى 3 ســنوات قادمــة. كمــا يجــب علــى 
المقــاول توفيــر جهــاز حفر قــدرة 1000 حصان 
مــع جميع المعدات واألفراد والمواد والخدمات 

المرتبطة بها لتحقيق أهداف الحفر.
“تطويــر  لـــ  أيًضــا  مناقصتيــن  المجلــس  وفتــح 
للبترول”، أولهمــا لتوفير خدمات إمدادات مياه 
نقيــة تقــدم إليها 6 عطاءات أقلهــا بنحو 974.6 
ألــف دينــار، في حيــن أكبرها بقرابــة 3.4 مليون 
دينار، والثانية لتوفير متخصصين في تشــغيل 
أجهــزة ومعدات الرفــع الثقيلــة إلدارة العمليات 
والخدمــات المختلفة في حقــل البحرين والتي 
فــي  المتمثلــة  الشــركة  أقســام وإدارات  تدعــم 
والبنــاء،  المرافــق  والســامة، هندســة  الصحــة 
الحفــر وســامة األصول تقــدم إليها 4 عطاءات 
أقلها بنحو 381.2 ألف دينار وأكبرها بقرابة 1.2 

مليون دينار.
مطــار  لشــركة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  كمــا 
مبنــى  ترميــم  إعــادة  بأعمــال  للقيــام  البحريــن 
شــؤون الطيــران المدني، تقدم إليهــا 11 عطاء، 
علــق أحدهــا، وأقــل عطــاء بنحــو 3.79 مليــون 
دينــار، فــي حيــن أكبرهــا بقرابــة 5.52 مليــون 

دينار.
والشــركات  المقاوليــن  المطــار  شــركة  ودعــت 
المتخصصــة للمشــاركة بمناقصة إعــادة تجديد 
وتأهيل مبنى شؤون الطيران المدني والمرافق 
األخــرى المتصلــة فــي مطــار البحريــن الدولــي، 
علــى أن يكــون كمــا هــو مبّيــن مــن متطلبــات 

بوثائق المناقصة.
وكذلــك فتــح المجلــس مناقصة لشــركة طيران 
الخليــج لصيانــة محــركات طائــرات االيربــاص 
 5 إليهــا  تقــدم   )CFM56( نــوع  مــن   )320 )إيــه 
عطاءات، علق 3 منها، وأقل عطاء بـ 13 مليون 
دوالر )مــا يعــادل 4.89 مليــون دينــار( فــي حين 
أكبرهــا بـــ 70 مليــون دوالر )مــا يعــادل 26.32 

مليون دينار(.

107.3 ألف دينار لتوفير 4 ممرضين

 21 المجلــس  فتــح  بيانــات  أحــدث  وأظهــرت 

مناقصــة، تابعــة لـــ 12 جهــة حكوميــة، بإجمالي 
144 عطاء، في حين تم تعليق 17 عطاًء تابًعا 
إلــى 8 مناقصات. وبلــغ مجموع أقل العطاءات 

المقدمة نحو 24.31 مليون دينار.
وفتــح المجلــس 3 مناقصــات إلدارة المخــازن 
المركزيــة بهيئــة الكهربــاء والمــاء، أولها لشــراء 
كابــات أرضيــة تقــدم إليهــا 7 عطــاءات أقلهــا 
بنحــو 103.8 ألــف دينار، والثانية لشــراء طرف 
عــازل إلدارة نقــل الكهرباء تقــدم إليها عطاءان 
أقلهمــا بنحــو 28.4 ألف دينار، واألخيرة لشــراء 
قواطــع كهربائيــة تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 

46.7 ألف دينار.
كما فتح المجلس 3 مناقصات لجامعة البحرين، 
أولها لتوفير 4 ممرضين لمركز جامعة البحرين 
الصحــي في كلية العلــوم الصحية )3 ممّرضات 

وممــّرض )ذكــر( واحــد( لمــدة 4 ســنوات، تقــدم 
إليهــا عطــاءان أقلهمــا بنحــو 107.3 ألــف دينار، 
والثانيــة  دينــار،  ألــف   121.7 بقرابــة  وأكبرهــا 
لتوفيــر خدمــات التنظيــف فــي كليــة البحريــن 
اثنــان  علــق  عطــاء   23 إليهــا  تقــدم  للمعلميــن 
منهــا وأقل عطــاء بـ 51.3 ألف دينــار، واألخيرة 
لتوفيــر تراخيص برامج المايكروســوفت لمدة 
3 ســنوات تقــدم إليهــا 3 عطــاءات أقلهــا بنحــو 

76.2 ألف دينار.

19.2 ألف دينار لوسائل التواصل االجتماعي

نفــط  لشــركه  مناقصتيــن  المجلــس  وفتــح 
وحــدات  الســتئجار  أولهــا  )بابكــو(،  البحريــن 
تكييــف الهــواء ومولــدات الطاقــة تقــدم إليها 
عطــاء وحيد بنحو 338.1 ألف دينار، والثانية 
لتوفيــر الفحــم المنشــط لوحــدة الكيروســين 

تقدم إليها عطاء وحيد بـ 131.3 ألف دينار.
كمــا فنح المجلــس مناقصتين لهيئــة البحرين 
للســياحة والمعــارض، أولهما لتأجير ســيارات 
للهيئة، تقدم إليها 5 عطاءات أقلها بنحو 27.9 
ألــف دينــار، والثانيــة إلدارة وســائل التواصــل 
االجتماعــي 2019 تقــدم إليهــا 13 عطاء، علق 
3 منها وأقل عطاء بـ 19.2 ألف دينار، وأكبرها 

بقرابة 392.9 ألف دينار.

ودعــت الهيئــة شــركات التواصــل االجتماعي 
إدارة  خدمــات  لتوفيــر  عروضهــا  لتقديــم 
محتــوى وســائل التواصــل االجتماعي لعامة 
الخاصــة  باللغــات  “لنــا”،  البحرينيــة  الســياحة 
التالية )سيكون لكل لغة صفحة منفصلة على 
جميع منصات وســائل التواصــل االجتماعي(: 
واأللمانيــة  والفرنســية  واإلنجليزيــة  العربيــة 

والروسية.

صيانة أجهزة اإلنذار بالمدارس و“التربية”

مناقصــة  المجلــس  فتــح  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
لــوزارة الصحــة لتجديد الجناح 36 في مجمع 
عطــاءات   8 إليهــا  تقــدم  الطبــي،  الســلمانية 
أقلهــا بنحــو 202.8 ألــف دينــار وأكبرها بقرابة 
288.1 ألــف دينــار، ومناقصة لشــركة البحرين 
بأعمــال  للقيــام  )إدامــة(  العقــاري  لاســتثمار 
استبدال السقف للمستودع رقم 4 في منطقة 
ســترة تقــدم إليهــا 5 عطــاءات، علــق أحدهــا، 
وأقــل عطــاء بـــ 54.7 ألــف دينــار، وأكبرهــا بـــ 
394.8 ألــف دينــار، ومناقصــة لهيئــة الكهربــاء 
والمــاء لتزويــد الهيئــة باستشــاري برمجيــات 
في نظام )SAP CRM( تقدم إليها 9 عطاءات 
علــق اثنــان منهــا، وأقــل عطــاء بـــ 46.8 ألــف 
والتعليــم  التربيــة  لــوزارة  ومناقصــة  دينــار، 
الحريــق  إنــذار  أجهــزة  وإصــاح  لصيانــة 
بالمــدارس والمبانــي اإلدارية بالــوزارة لمدة 3 
ســنوات، تقدم إليها 10 عطاءات، علق 4 منها 
وأقــل عطــاء بنحــو 25.5 ألــف دينــار، وأكبرها 

بقرابة 288.8 ألف دينار.

لخـدمــات الحفــر البريــة لـ “تطــويــر”
ــي ــدن ــم ال ــران  ــيـ ــطـ الـ شـــــؤون  ــى  ــن ــب م ــم  ــي ــرم ت إلعــــــادة  ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م  3.8

أصبحت فرنسا أمس أول اقتصاد رئيسي يفرض ضريبة على المجموعات الرقمية العمالقة بعد أن أقر البرلمان هذه الخطوة 
بشــكل نهائــي فــي تحــد للتحقيــق الذي أمر الرئيس دونالد ترامــب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل. وكانــت الواليات المتحدة 
أعلنــت األربعــاء أنهــا فتحــت تحقيقــا حــول آثار الضريبة التي ســتفرضها فرنســا أحاديا علــى عمالقة اإلنترنــت، وتعد أول بلد 
يتخــذ هــذه الخطــوة بانتظــار اتفاق على المســتوى الدولي حول فرض الضريبة على غوغل وأمازون وفيســبوك وآبل وأر بي 

اند بي وانستغرام وكريتيو الفرنسية.

والتحقيــق - الــذي فتــح بموجــب المــادة في 
 ”301 ب”الفــرع  المعــروف  التجــارة  قانــون 
إلــى تدابيــر رد أميركيــة وفقــا  يــؤدي  - قــد 

الستنتاجاته.

وهو تهديد أثار رد فعل وزير االقتصاد برونو 
لوميــر أمــام أعضــاء مجلس الشــيوخ إذ قال 
“يمكننــا كحلفاء ال بل علينا تســوية خافاتنا 
بطريقــة أخرى غيــر التهديد”. وأكد أنها المرة 

األولــى فــي تاريــخ العاقــات بيــن الواليــات 
اإلدارة  فيهــا  تقــرر  التــي  وفرنســا  المتحــدة 
األميركيــة فتــح تحقيــق بموجــب مــادة فــي 

قانون التجارة معروفة ب”الفرع 301”.

وأضــاف “أود أن اكــرر لحلفائنــا األميركييــن 
لهــم  تشــجيعا  يكــون  أن  يجــب  ذلــك  بــان 
لتســريع األعمــال اليجاد حل دولــي للضريبة 
على الشــركات الرقمية على مســتوى منظمة 
ولنبــرم  االقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون 

اتفاقات بدال من اطاق التهديدات”.
ويســتوحى االجــراء من مشــروع أوروبي لم 
يفــض الى نتيجة بســبب تــردد دول أوروبية 
والدنمــارك  والســويد  ايرلنــدا  منهــا  عــدة 

وفنلندا.
وســتطال الضريبــة المؤسســات التــي تحقق 

رقــم أعمال النشــطتها الرقمية يزيد عن 750 
مليــون يورو )846.4 مليون دوالر( في العالم 
منهــا 25 مليــون يــورو بفضــل مســتخدمين 
فــي فرنســا.لكن هــذا الحــل األحــادي مؤقــت 

بانتظار توصل المفاوضات الدولية لنتيجة.
ومجموعــة العشــرين الماليــة التــي اجتمعــت 
الشــهر الماضي فــي اليابان حققت تقدما في 
هــذا الملف: وعد وزراء مــال أكبر اقتصادات 
عدالــة  إلقــرار  الجهــود  ب”مضاعفــة  العالــم 

ضريبية على الساحة الدولية”.
نهائــي  اتفــاق  الــى  التوصــل  هــو  والهــدف   

بحلــول 2020 وهــو تقدم بــات ممكنا بفضل 
تغييــر الموقــف االميركــي بعــد ان عرقلــت 
الخافــات  لكــن  لســنوات.  المفاوضــات 
تبقــى كبيــرة حول ســبل التطبيــق إذ تفضل 
علــى  تقتصــر  ال  أوســع  مقاربــة  واشــنطن 

القطاع الرقمي.

فرنسا تفرض ضريبة على المجموعات الرقمية العمالقة

11.3
مليون دينار

باريس - أ ف ب

4.9 مليون دينار لصيانة 
محركات “طيران الخليج”

ضمنها غوغل 
وأمازون وفيسبوك 

وآبل وغيرها

أمل الحامد

المنامة - اإلمارات للعطالت

طرحــت اإلمــارات للعطــات للمــرة األولــى 
للمســافرين  يتيــح  عرضــًا  البحريــن  فــي 
إمكانيــة حجــز برامجهــا بأســعار مخفضــة 
مقدمــًا.  صغيــر  مالــي  مبلــغ  إيــداع  مقابــل 
التــي  الحجــوزات  علــى  العــرض  ويســري 
الجــاري  يوليــو   31 لغايــة  إنجازهــا  يتــم 
علــى أن يتــم الســفر بيــن 1 ســبتمبر  و30 
نوفمبــر  2019.ويســتفيد المســافرون فــي 
البحرين من برامج العطات بأسعار خاصة 
وإمكانية الدفع المريح إلى 14 وجهة حول 
ولنــدن  ونيويــورك  بانكــوك  تشــمل  العالــم، 
ومدريد وبراغ وغيرها، مقابل دفعة مقدمًا 
مقابــل  دبــي  وإلــى   ، دينــارًا   69 مــن  تبــدأ 
دفعــة مقدمــًا تبــدأ مــن 19 دينــارًا بحرينيًا. 
ويتعيــن علــى العمــاء تســديد باقــي قيمة 
البرنامــج قبــل 35 يومــًا مــن تاريخ الســفر.

يذكــر أن “اإلمارات للعطات” تأسســت منذ 
أكثــر مــن 20 عامًا، وتوفــر خدماتها في 38 
ســوقًا عالميــة، حيــث تقــدم عروضــًا علــى 
برامــج عطــات شــاملة إلى دبــي ووجهات 

أخــرى، وذلــك مــن خــال عاقاتهــا الوثيقة 
مع شــركاء رئيســيين فــي قطاعــي الفنادق 
وتقديمهــا  الســياحية  الجــوالت  ومنظمــي 

خدمات ومنتجات متميزة.

“اإلمارات للعطالت” تطرح عرضا بالبحرين التضخم الخليجي يرتفع 0.3 % في أبريل
ــس الـــتـــعـــاون ــل ــج ــدول م ــ ــ ــز اإلحـــصـــائـــي ل ــركـ ــمـ ــب الـ ــس ــح ب

ارتفــع مؤشــر أســعار المســتهلكين )معــدل التضخــم( فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
باســتثناء الســكن هامشــيًا خالل أبريل الماضي بنســبة 0.3 % على أساس سنوي. وحسب 
بيانات المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، سجل معدل التضخم في أبريل 

السابق 134.8 نقطة، مقارنة بـ134.5 نقطة في الشهر المناظر من 2018.

وســاهمت 7 مجموعات رئيســية في ارتفاع 
التضخــم الخليجــي، على رأســها التبــغ بـ2.5 
%، ثــم المطاعــم والفنــادق بـــ2 %، والتعليم 
1.7 %، ويليهــم األثــاث والمعــدات المنزليــة 
1.1 %، والثقافــة  والصيانــة المنزليــة بنمــو 

والترفيه بـ0.7 %.
واألغذيــة  الصحــة  أســعار  وارتفعــت 
والمشــروبات غيــر الكحولية بنســبة 0.5 %، 
و0.3 % علــى التوالي، فيما تراجعت أســعار 
4 مجموعات على رأســها المابس واألحذية 

بـــ1.6 %، والســلع والخدمــات المتنوعــة بـــ1 
%، ثــم االتصــاالت والنقــل بـــ0.6 %و0.4 % 
علــى التوالي. وكشــفت البيانــات أن المملكة 
العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت ســاهمتا 
بنقطــة مئويــة لكل منهمــا، وتبعتهما ســلطنة 
فيمــا  منهمــا،  لــكل  بـــ0.03 %  عمــان وقطــر 
ســاهمت اإلمارات بمساهمة سالبة بـ0.03 % 
، بينما لم تســجل البحرين أي مســاهمة تذكر 

هذا الشهر.
وشهريًا، ارتفعت أســعار المستهلكين “معدل 

التضخــم” لــدول مجلــس التعــاون الخليجي 
باســتثناء الســكن خال أبريل السابق بنسبة 
0.2 %، عــن مســتواها فــي مــارس الســابق 

البالغ 134.5 نقطة.
ُيشار إلى أن المركز اإلحصائي ُيجّمع مقياسًا 
للتضخــم يمثــل منطقة دول مجلس التعاون 

المجمــع  الرقــم  هــذا  ويســتثني  الخليجــي، 
مجموعة “الســكن، والميــاه والكهرباء والغاز 
واألنــواع المرتبطــة األخــرى” من المؤشــرات 
الوطنيــة لدول المجلس باعتبارها غير قابلة 
للمقارنــة بســبب االختافــات المنهجية التي 

تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول.

الكويت - مباشر

1.5 مليون دينار لتطوير الطرق المؤدية لـ “المدينة الرياضية”
طرحــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني في جلســة 
مجلس المناقصات والمزايدات، أمس، مناقصة لتقديم الخدمات االستشارية 
لتصميــم واإلشــراف علــى تنفيذ مشــاريع تطوير الطرق المؤديــة إلى المدينة 
الرياضيــة بالصخيــر، بتمويــل مــن الصندوق الســعودي للتنمية، تقــدم إليها 5 

عطاءات، أقلها بنحو 1.52 مليون دينار، وأكبرها بقرابة 2.45 مليون دينار.
ووفًقــا لوصــف المناقصة، ســيكون المكتب االستشــاري مســؤوالً للــوزارة عن 
التصميــم واإلشــراف علــى أعمــال بنــاء الطــرق كمــا هــو موضــح فــي وثائــق 
المناقصــة واألعمــال المرتبطة بهــا، وكذلك أعمال الطــرق اإلضافية والهياكل 

لجميع المكونات المحددة للمشروع.

المدنيــة  الزمنيــة ألعمــال الصيانــة  المقاولــة  الــوزرة مناقصــة  كمــا طرحــت 
والميكانيكية والكهربائية لسنتين )2019 - 2021( تقدم إليها 22 عطاء، علق 

أحدها، وأقل عطاء بنحو 225.6 ألف دينار.
المدنيــة  لألعمــال  الشــاملة  الصيانــة  بأعمــال  القيــام  المشــروع  ويشــمل 
العامــة، واســتبدال األجــزاء  والميكانيكيــة والكهربائيــة، مثــل اإلصاحــات 
الموجــودة التالفــة، أعمــال الصباغــة إضافــة إلــى أي أعمــال جديــدة مطلوبــة 
وتشــرف عليهــا إدارة صيانــة المبانــي بالــوزارة وذلــك من أجــل الحفاظ على 
األداء الوظيفــي، وتحســين العمــر االفتراضي للمباني، وتعزيــز الرؤية العامة 

وتحسين الخدمات في المباني المتضررة في البحرين.

أبرز العطاءات المفتوحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

29,974,150.000 دوالر  Helmerich & Payne Rasco Inc - Foreign Branch 1 خدمات الحفر البرية تطوير للبترول

1,518,230.00  CONSOLIDATED ENGINEERING COMPANY KHATIB
 AND ALAMI FOREIGN BRANCH COMPANY 5 الخدمات االستشارية للتصميم واإلشراف على تنفيذ مشاريع تطوير 

)BISC(الطرق المؤدية إلى المدينة الرياضية بالصخير األشغال والبلديات 

3,791,906.47  Crown Electro Mechanical W.L.L 11 أعمال إعادة ترميم مبنى شؤون الطيران المدني شركة مطار البحرين

13,000,000 دوالر  ST Aerospace Engines Pte Ltd 5 CFM56 من نوع A320 صيانة محركات طائرات االيرباص طيران الخليج

202,755.00  ARAB CONCEPTS CONSTRUCTION 8 تجديد جناح 36 وزارة الصحة

25,540.00  Super Fire & Safety Services W. L. L. 10 صيانة وإصالح أجهزة إنذار الحريق بالمدارس والمباني اإلدارية بالوزارة وزارة التربية والتعليم

19,200.00  Urbansoft Technologies Middle East Co W.L.L. 13 إدارة وسائل التواصل االجتماعي 2019 هيئة السياحة 
والمعارض

السفر بين 1 
سبتمبر  و30 
نوفمبر 2019



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
)CR2019 - 92155( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري 
)CR2019 - 91883( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري
)CR2019 - 92488( 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: سيما خالد سلمان ابراهيم

االسم التجاري الحالي: كوريان سيما شوب

االسم التجاري الجديد: سيما شوب

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: يوسف حسن احمد الكوهجي

االسم التجاري الحالي: متجر ايهاب 

االسم التجاري الجديد: ون فور بوتيك

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: مهراب شاباش حبيب خاجة

االسم التجاري الحالي: مؤسسة مهراب للتجارة

االسم التجاري الجديد: بهارات أمي العودة

قيد رقم: 1-91103

قيد رقم: 5128-3

قيد رقم: 122721-1

11/7/2019

 BD 25.1  BD 53,000

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 40  BD 125,723PS

 BD 19.8  BD 95,000RA

 BD 23.5  BD 90,000RB

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM

المنطقةالتصنيف

المالكية

سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 0.052  BD 250WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004888

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 0.499  BD 9,000COM

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

النويدرات

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L004927

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

1677 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

Call.

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
)CR2019-92117( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري
تقدم���ت إلينا س���ميرة احمد احم���د علي   بطلب تحويل المح���ل التجاري التالي: 

إلى خليل احمد احمد علي
فعل���ى كل م���ن لدي���ه أي اعت���راض قانون���ي التقدم إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل 

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

1-41537
3-41537
4-41537
5-41537

االسم التجاري

مطعم خيام
مطعم طوس

خيام فروتي ايسكريم
مطعم زاوية آسيا

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة و التج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
الس���يد/  MOHAMMED IQBAL EDAKKURUSSI PUTUEN VEEDU  باعتباره 
المصفي القانوني لشركة، المسجلة كشركة شركة بلو ستوكنغ كونسلتنت ش.ش.و 
لماكها كيرثانا فارادهاراجولو جاياكومار بموجب القيد رقم 113870، طالبا إش���هار 
إنته���اء أعم���ال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، و 
ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

إعالن رقم )111( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة بلو ستوكنغ كونسلتنت ش.ش.و لماكها كيرثانا فارادهاراجولو جاياكومار

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

الس���يد/  علي محم���د عبدهللا علي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة فالكون اليف 

للخدمات تضامن، المس���جلة كش���ركة تضامن بحرينية بموج���ب القيد رقم 74202، 

طالبا إش���هار إنتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل 

التج���اري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

إعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة فالكون اليف للخدمات تضامن

تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن بيع فلل سكنية في منطقة الرفاع
فيوز، ووضعها بالمزاد العلني وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم

0/42017/0134/85
1. في���ال س���كنية تتكون من 5 غ���رف، مس���احة األرض 2,127.0 متر مربع، 

السعر األساسي 639,000 دينار بحريني.
2. في���ال س���كنية تتكون من 5 غ���رف، مس���احة األرض 2,707.0 متر مربع، 

السعر األساسي 747,000 دينار بحريني.
3. في���ال س���كنية تتكون من 5 غ���رف، مس���احة األرض 3,045.0 متر مربع، 

السعر األساسي 855,000 دينار بحريني.
4. في���ال س���كنية تتكون من 5 غ���رف، مس���احة األرض 4,416.0 متر مربع، 

السعر األساسي 900,000 دينار بحريني.
5. في���ال س���كنية تتكون من 5 غ���رف، مس���احة األرض 5,295.0 متر مربع، 

السعر األساسي 990,000 دينار بحريني.
6. في���ال س���كنية تتك���ون من 5 غ���رف، مس���احة األرض 5,586,0 متر مربع، 

السعر األساسي 1,026,000 دينار بحريني.
موعد جلس���ة المزايدة في يوم األربع���اء الموافق 2019/07/31 ، في تمام 

،)9:00am( الساعة التاسعة صباحًا
موق���ع المزاي���دة في قاعة محكم���ة التنفيذ الرابعة في مبن���ى وزارة العدل 

في المنطقة البلوماسية.
مالحظة هامة:

فعل���ى الراغبي���ن بالدخ���ول في المزايدة مراجعة الس���يد/ إيه���اب فريد من 
شركة عقارات كارلتون )مكتب الوساطة العقاري المكلف( بالبيع على نقال 
رقم 4499 - 3650 أو رقم مكتب 2827 - 1729 ، أو مراجعة إدارة التنفيذ 
بوزارة العدل والش���ئون اإلس���المية واألوقاف في أوقات الدوام الرس���مي 
وذل���ك بموج���ب مل���ف التنفي���ذ رق���م 85 / 0134 / 42017 / 0، أو بالحضور 
الش���خصي لقاعة المحكم���ة المذكور أعاله في التاريخ والس���اعة المحددة 

أعاله.

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني
 

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم 
إليها الس���يد امل عبدالرحمن احمد ش���اهين المالكة ل� اروما لتنس���يق الحدائق 
)مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 76465، طالبا تحويل الفرع 
)1( للمؤسس���ة الفردية   إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 
50٫000 ألف دينار عيني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 

ASHKAR ARAKKAL MOHAMMED ALI .1
BINU THOMAS THOMAS .2

AMAL ABDULRAHMAN AHMED SHAHEEN .3

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

إليه���ا الس���ادة/ م���ور س���تيفينز - تضام���ن مهني���ة متخصصة نيابة ع���ن المالك 

ل���� مجوه���رات عق���د اللؤلؤ )مؤسس���ة فودي���ة( والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 

38955-1، لتحويل المؤسسة المذكورة إلى شركة الشخص الواحد، برأسمال 

وقدره 5000 دينار بحريني، لتصبح مملوكة للسيد/

MATTATHI KUTTAPPAN VISWAMBHARAN 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل  مؤسسة فردية

 إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 76465 

 تاريخ: 10/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل  مؤسسة فردية

 إلى شركة ذات مسئولية محدودة
الجمعة 12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440 - العدد 3922 10
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تمديد حالة 
الطوارئ في مصر

وافق مجلس النواب المصري خالل 
جلسة عامة، أمس الخميس، على قرار 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد حالة 

الطوارئ في جميع أنحاء البالد لمدة 3 
أشهر.

ونص القرار في مادته الثانية، على أن 
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة 
اتخاذ “ما يلزم لمواجهة أخطار اإلرهاب 

وتمويله، وحفظ األمن في جميع 
أنحاء البالد، وحماية الممتلكات العامة 

والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.
وكان الرئيس المصري قد أصدر في 

أكتوبر 2017 قرارا، بإعالن حالة الطوارئ 
بعد هجوم “الواحات البحرية”، الذي 

أسفر عن مقتل 17 شرطيا.

من القوارب إلى اليورانيوم... نظام الماللي يصعد على جبهتين

إيران تفشل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية

رفــع النظــام اإليرانــي مــن درجة التوتــر في المنطقة، ضاربا بعــرض الحائط كل الجهود الدبلوماســية، خاصة الفرنســية، بعدما حاولت 
قــوات الحــرس الثــوري الســيطرة علــى ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حادث يأتي بعد ســاعات على إعــان الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية أن إيران تجاوزت نسبة تخصيب اليورانيوم المحددة وفق االتفاق النووي.

وذكرت واشنطن، فجر الخميس، أن قوارب 
تابعة للحرس الثوري اإليراني، أخفقت في 
مضيق  في  بريطانية  نفط  ناقلة  احتجاز 
هرمز، وفّرت بعد تلّقيها تحذيًرا من سفينة 

حربية بريطانية.
وذكر مسؤول بوزارة الدفاع األميركية أن 
5 زوارق اقتربت من ناقلة نفط بريطانية، 

األربعاء، في المضيق.
الــــــــزوارق اإليـــرانـــيـــة كــانــت  وأضــــــاف أن 
المياه  في  التوقف  النفط  ناقلة  من  طلبت 
تلقت  أن  بعد  انسحبت  لكنها  اإليــرانــيــة، 
تــحــذيــرا مـــن ســفــيــنــة حــربــيــة بــريــطــانــيــة، 

بحسب وكالة “رويترز”.
وهذا ثالث هجوم يستهدف ناقالت النفط 
العالمية في منطقة الخليج العربي وخليج 
نظام  اتهمت  الــتــي  واشنطن  وفــق  ُعــمــان، 

الماللي بالضلوع في هذه الهجمات.
وكانت وكالة تسنيم اإليرانية شبه الرسمية 
العامة  األركـــان  هيئة  رئيس  عن  نقلت  قد 
باقري،  محمد  اإليرانية،  المسلحة  للقوات 
قوله في وقت سابق إن احتجاز بريطانيا 
ــارق  ــرب جــبــل طـ ــفــط إيـــرانـــيـــة قــ ــة ن ــاقــل ن

األسبوع الماضي “لن يبقى دون رد”.
وذكر باقري “احتجاز ناقلة النفط اإليرانية 

دون  يبقى  لن  ملفقة..  حجج  إلى  استنادا 
بالشكل  طهران  سترد  الضرورة  وعند  رد، 

المناسب”.
البريطانية  الملكية  البحرية  مشاة  وصعد 
1” قبالة ساحل جبل  إلى السفينة “غريس 
ــمــاضــي واحــتــجــزوهــا  طــــارق الــخــمــيــس ال
االتحاد  لعقوبات  بخرقها  اتهامات  بسبب 

األوروبي بنقلها النفط إلى سوريا.
وقالت شرطة جبل طارق، أمس الخميس 
ومسؤول  قبطان  على  القبض  ألقت  إنها 
العقوبات  خرق  بتهمة   ،”1 “غريس  الناقلة 
األوروبية على سوريا، مضيفة أنها صادرت 

منها وثائق وأجهزة الكترونية.
التحقيق  “إن  بــيــان:  فــي  الــشــرطــة  وقــالــت 
تــزال  ال   ”1 “غــريــس  وإن  جــاريــا  ــزال  ــ ي ال 

محتجزة”، حسبما نقلت “رويترز”.

بريطانيا “قلقة” وتدعو لعدم 
التصعيد

الحكومة  رئيسة  بــاســم  المتحدث  أعـــرب 
قلق  عــن  أمـــس،  ــاي،  مـ تــيــريــزا  البريطانية 
سفن  تصرفات  بـــ”  وصفه  ما  من  بريطانيا 

الــتــجــاريــة”،  لــوقــف حــركــة السفن  إيــرانــيــة 
داعيا إلى “عدم التصعيد”.

وأشار المتحدث باسم ماي إلى أن بريطانيا 
الدعم  لتقديم  أميركي  أي طلب  “ستبحث 
المعتاد”،  النحو  على  األوســط  الشرق  في 
اإليرانية  النفط  ناقلة  “احتجاز  أن  مضيفا 
على  بالعقوبات  عالقة  له  طــارق  جبل  في 

سوريا وليس إيران”.
وتـــأتـــي الــتــصــريــحــات الــبــريــطــانــيــة عقب 
اإليــرانــي،  الــثــوري  الــحــرس  أطلقه  تحذير 
الــمــتــحــدة  الــــواليــــات  الــخــمــيــس، مـــن أن 
احتجاز  على  بشدة”  “ستندمان  وبريطانيا 
أوردت  كما  طـــارق  جبل  قــرب  نفط  ناقلة 

وكالة األنباء اإليرانية “فارس”.
وفــي وقــت الحـــق، نقلت وكــالــة “رويــتــرز” 
محاولة  في  تورطه  الــثــوري  الحرس  نفي 
احتجاز الناقلة البريطانية، معتبرا أن األمر 

“مزاعم أميركية”.
أمس،  األميركية،  المركزية  القيادة  وقالت 
يستلزم  الدولية  المالحة  حرية  تهديد  إن 

حال دوليا.
أوربــان  بيل  الكابتن  عن  “رويــتــرز”  ونقلت 
المتحدث باسم القيادة المركزية األميركية 
قوله في بيان “إن االقتصاد العالمي يعتمد 

الواجب  ومــن  للتجارة  الحر  التدفق  على 
على كل الدول حماية وصيانة هذا العنصر 

الحيوي لالزدهار العالمي”

إيران تصر على رفع مستوى 

التخصيب

وعلى صعيد الملف النووي، أعلنت الوكالة 
أن  األربعاء،  الذرية، مساء  للطاقة  الدولية 
إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 
%، بالرغم من االتفاق النووي الذي أبرمته 

مع القوى العالمية.
تتراجع” عن قرارها  “لن  إنها  إيــران  وقالت 
ما  يفوق  بما  الــيــورانــيــوم  تخصيب  زيـــادة 
أنها  بــذريــعــة  الـــنـــووي،  ــفــاق  االت نــص عليه 
تــريــد الــحــصــول عــلــى “حــقــوقــهــا الــكــامــلــة” 
بموجب االتفاق، الذي انسحب منه الرئيس 
األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب الــعــام الماضي، 

حسب ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.
وأتى التصعيد اإليراني، بالتزامن مع زيارة 
الفرنسي،  للرئيس  الدبلوماسي  المستشار 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، إلـــى طـــهـــران، حيث 
وأجــرى  روحــانــي  اإليــرانــي حسن  الرئيس 
إلنقاذ  المساعي  إطــار  في  محادثات  معه 
االتفاق النووي وتخفيف التوتر بين طهران 

وواشنطن.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

باريس ـ أ ف بواشنطن ـ أ بالقدس المحتلة ـ وكاالت

بنيامين  اإلسرائيلي  الــوزراء  رئيس  تعهد 
في  مستوطنة  أي  تفكيك  بعدم  نتنياهو 
رسالة  في  وذلــك  المحتلة،  الغربية  الضفة 
االنــتــخــابــات  قــبــل  المستوطنين  لــطــمــأنــة 

التشريعية المبكرة المقّررة في سبتمبر.
وقال نتنياهو أمام حشد من المستوطنين 
الغربية  الضفة  في  ريفافا  مستوطنة  في 
المحتلة “لن نسمح بتفكيك أي مستوطنة 
بموجب أي خطة سالم”. وأضاف: “من جهة 
االستيطانية  الكتل  بين  أمّيز  ال  أنا  ثانية، 
والمواقع االستيطانية المعزولة، فهذه كلها 

مواقع إسرائيلية من وجهة نظري”.
توسعًا  تـــزداد  التي  والمستوطنات 

فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــنــيــت على 
يــريــد  ومـــصـــادرة  مــحــتــلــة  أراض 

استعادتها  الفلسطينيون 
لتكون جزءًا من الدولة 

التي ينشدونها.
وكانت حركة “السالم 

اآلن” اإلسرائيلية أفادت في منتصف مايو 
أن إسرائيل شيدت نحو عشرين ألف منزل 
الغربية  الضفة  فــي  للمستوطنين  جــديــد 
المحتلة منذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة 
الحكومة عام 2009. وتعتبر المستوطنات 
غير  المحتلة  الفلسطينية  األراضــــي  فــي 
ــي، وقــد  ــ ــدول ــ ــيــة بــنــظــر الـــقـــانـــون ال ــون قــان
االسرائيلية  الحكومات  بنائها  على  عملت 
ــيــلــي  الــمــتــعــاقــبــة مــنــذ االحـــتـــالل اإلســرائ

لألراضي الفلسطينية عام 1967.
مــســتــوطــن  ألـــــف   630 ــى  ــ ــوال حــ ويـــقـــيـــم 
الشرقية  والـــقـــدس  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فــي 
أعلن خالل  نتنياهو  وكان  المحتلتين. 
أبريل  النتخابات  االنتخابية  الحملة 
ضم  فسيعلن  انتخابه  أعيد  اذا  أنــه 
إلى  الغربية  الضفة  مستوطنات 
إسرائيل. ومن المقرر إجراء 
جديدة  تشريعية  انتخابات 

في 17 سبتمبر.

ترامب  دونــالــد  األمــيــركــي  الرئيس  انتقد 
انعقاد  قبل  االجتماعي  التواصل  شركات 
اجــتــمــاع “قـــمـــة الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي” 
ــيــــض. وغـــرد  ــ الـــتـــي يــنــظــمــهــا الــبــيــت األب
ــيـــس األمـــيـــركـــي عـــلـــى تـــويـــتـــر ضــد  ــرئـ الـ
والصحافة  االجتماعي  التواصل  شركات 
وصف  بينما  الديمقراطيين،  ومنافسيه 
وعبقرية  وذكيا،  عظيما  “يبدو  بأنه  نفسه 
وكالة  نقلت  مــا  وفــق  مستقرة”،  حقيقية 
“أسوشيتد برس”. وقال دونالد ترامب إن 
“الموضوع الكبير” لقمة الخميس “سيكون 
والتمييز  والتحيز  الهائل  األمــانــة  انــعــدام 

والقمع الذي تمارسه شركات معينة”.
ولم تتم دعوة غوغل وفيسبوك وتويتر 

ممثلو هذه  أكــده  لما  وفقا  القمة،  إلى 
61 مليون  تــرامــب  الــشــركــات. ولـــدى 

وقد  تويتر.  على  متابع 
الــقــائــمــيــن على  اتـــهـــم 

مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 

الناس  على  صعب  األمــر  “بجعل  الشهير 
كي يتابعوه” و”أكثر صعوبة بالنسبة لي أن 
الشركات  أن  إلى  وأشار  الرسالة”.  تصلني 
ويتعين  قانونية،  غير  بصورة  تعمل  ربما 
مقاضاتها من قبل هيئة الرقابة األميركية 
انــتــقــاد  عــلــى  تـــرامـــب  ودأب  ــيــة.  ــمــعــن ال
الــصــحــافــة، وفــعــل ذلـــك الــخــمــيــس أيــضــا. 
ليست  الكاذبة  “األنباء  تغريدة  وكتب في 
هــامــة وال قــويــة مــثــل وســائــل الــتــواصــل 
االجتماعي”، وتنبأ لهذه المنافذ اإلعالمية 
“أن تتوقف عن العمل سريعا” عندما يترك 
موقعه في البيت األبيض. وأكد أنه “حتى 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
ما  إذا  العمل”  عــن  ستتوقف 
الوالية  انتخابات  في  خسر 
 ،2020 عام  الثانية 
ــق مـــــا نــقــلــت  ــ ــ وفـ
“أســـــوشـــــيـــــتـــــد 

برس”.

البيئي  النقل  وزيـــر  ــى  إل ــداءات  ــ ن ُوّجــهــت 
فرانسوا دو روجي أمس الخميس لتقديم 
“مآدب  تنظيمه  عن  الكشف  بعد  استقالته 
رئيسًا  كــان  بــاذخــة” عندما  عــشــاء خــاصــة 

للجمعية الوطنية.
أنه  االستقصائي  “ميديابار”  موقع  وكشف 
 2018 ويونيو   2017 أكتوبر  بين  أحصى 
حـــوالـــى عــشــر مــــآدب عــشــاء شــّغــلــت في 
مرفقًا  الجمعية،  رئاسة  موظفي  مــرة  كل 

المعلومات بصور وشهادات ووثائق.
ودافع دو روجي، العضو السابق في حزب 

البيئة، عن نفسه موضحًا أن “مآدب 
الــعــشــاء غــيــر الــرســمــيــة” كانت 
إقامة  ونفى  مهامه  جــزءًا من 

“أية سهرة باذخة”.
قّدمها  التي  الحجج  ُتقنع  ولم 

ــذي كــان  ــ ــي الــحــزب ال دو روجــ
ينتمي إليه إذ طالب المتحدث 
“البيئة-الخضر”  حزب  باسم 

واعتبر  الحكومة.  من  باستقالته  الخميس 
“وجــدت  إذاعـــي  حديث  فــي  بايو  جوليان 
مشيرًا  فــاضــحــة”،   )...( الــتــفــســيــرات  هـــذه 
موقع  نقلهما  اللتين  الــشــهــادتــيــن  أن  إلـــى 
“مــيــديــابــار” عــن زوجـــة دو روجـــي وكاتب 
الــمــقــاالت جــان ميشال ابــاتــي تــؤكــدان أن 

مآدب العشاء هذه “ليست مهنية”.
وطالبت النائبة ديلفين باتو، زعيمة حركة 
السياسية  ــوجــي”  ايــكــول “جــيــنــيــراســيــون 
وقــالــت  الـــوزيـــر.  باستقالة  أيــضــًا  البيئية، 
ــرس “هـــذا يــبــدو لــي غير  لــوكــالــة فــرانــس ب
نفسها  تفرض  استقالته  أخالقيًا.  مقبول 
العامة  األمـــوال  أمــوال عامة.  ألن هــذه 
مــآدب عشاء  تنظيم  أجــل  مــن  ليست 
ــنــائــب عـــن حــزب  ــرب ال ــ ــة”. وأعـ ــاذخـ بـ
اوبير  جوليان  )يمين(  الجمهوريين 
وطالب  الشديد  غضبه  عن 
النفقات  في  بـ”الشفافية 

)المهنية(”.

دعوات الستقالة وزير فرنسي بسبب عشاء باذخترامب يهاجم شركات التواصل االجتماعينتنياهو يتعهد بعدم تفكيك أي مستوطنة بالضفة
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دمشق ـ أ ف ب

بروكسل ـ رويترز

أفادت وكالة األنباء السورية “سانا”، أمس الخميس، بوقوع انفجار بجانب كنيسة 
السيدة العذراء وسط القامشلي، شمال شرقي البالد.

قبالتها  تقع  التي  واألبــنــيــة  للكنيسة  األمــامــيــة  بالواجهة  أضـــرارا  التفجير  وألــحــق 
وسيارات كانت متوقفة في المكان.

نقلت  ما  وفــق  شخصا،   11 بإصابة  تسبب  التفجير  بــأن  الــســوري  التلفزيون  وأفــاد 
“فرانس برس”.

وبحسب مراسل وكالة األنباء السورية “سانا”، فإن االنفجار نجم عن سيارة مفخخة.
األزمــة  ســنــوات  خــالل  دمــويــة  اعــتــداءات  الكردية  الغالبية  ذات  المدينة  وشــهــدت 
وإصابة  األقــل  على  شخصا   48 بمقتل   2016 يوليو  في  أكبرها  تسّبب  السورية، 

العشرات بجروح، جراء تفجير شاحنة مفخخة في المدينة، تبناه تنظيم “داعش”.

اإلجــراءات  عــددا من  أنه سيتخذ  األوروبـــي،  لالتحاد  بيان  كشفت مسودة 
الغاز  عــن  المشروعة  غير  التنقيب  عمليات  بسبب  تركيا،  تجاه  الحازمة 

والنفط، التي تجريها قبالة سواحل قبرص.
وأوضحت المسودة، أن االتحاد األوروبي سيعلق المحادثات عالية المستوى 
مع أنقرة، ومفاوضات إلبرام اتفاقية للنقل الجوي، وسيجمد تمويال لتركيا 

في العام المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
المستمرة  المشروعة  غير  التنقيب  أنشطة  ضوء  “في  المسودة:  في  وجاء 
)االتحاد األوروبــي( تعليق مفاوضات  التي تقوم بها تركيا، يقرر  والجديدة 
االتفاقية الشاملة للنقل الجوي، ويوافق على عدم عقد مزيد من اجتماعات 

الحوار رفيع المستوى في الوقت الحالي”.

جرحى في انفجار سيارة مفخخة بالقامشلي

أوروبا تلوح بعقوبات رًدا على “التنقيب التركي”

تشييع عواصم ـ وكاالت أثناء  مفخخة  سيارة  انفجار  أسفر 
بمقبرة  الــمــســمــاري،  خليفة  الــلــواء  جــنــازة 
ليبيا،  شــرقــي  بنغازي  مدينة  فــي  ــهــواري  ال
عــن مقتل 4 أشــخــاص، وســقــوط عــدد من 

الجرحى.
التفجير استهدف  ليبية، إن  وقالت مصادر 
قيادات في القوات الخاصة الليبية بمدينة 
بنغازي، مشيرة إلى نجاة قيادات في قوات 

الصاعقة من التفجير االنتحاري.
في  الـــلـــواء  تشييع  مــع  التفجير  وتـــزامـــن 
الــمــســمــاري، وهــو  الــلــيــبــي، خليفة  الــجــيــش 
القائد السابق للقوات الخاصة، والذي توفي 

قبل يومين بسبب مرض مزمن.
أحمد  الليبي  الجيش  باسم  الناطق  وقــال 
اغتيال  محاولة  من  نجاته  بعد  المسماري 
التفجير  عقب  المكان  عمت  الفوضى  إن 
بالقوات  سابق  قائد  جنازة  استهدف  الــذي 

الخاصة.
ــرض الــمــســمــاري فــي مــؤتــمــر صحافي  وعــ
الذي  التفجير  مقاطع فيديو توثق لحظات 

وقع الخميس في بنغازي.
وتساءل الناطق باسم الجيش: كيف وصل 
متهمًا  بنغازي،  معركة  بعد  بنغازي  اإلرهــاب 
ضخمة،  أمــوال  بتلقي  بنغازي  في  “خــونــة” 
كــذلــك اتــهــم رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق فايز 
ساعدت  فــاســدة”  “أمـــوال  بتوزيع  الــســراج 

اإلرهابيين.

حيث  التفجير  مسؤولية  تركيا  حمل  كما 
الحرب  أن  واعــتــبــر  تعيش.  قــيــادات  هــنــاك 
نــقــودهــا على اإلرهــــاب فــي طرابلس  الــتــي 

شرعية.
“إننا  الليبي  الجيش  بــاســم  الــنــاطــق  وقـــال 
ال نــفــرق بــيــن الــتــنــظــيــمــات الــمــتــطــرفــة في 

طرابلس والقاعدة وداعش”.

ــيــمــن، مــارتــن  أكـــد الــمــبــعــوث األمـــمـــي إلـــى ال
غريفيثس، أنه يسعى من أجل التوسط إلنهاء 
التوصل  فــي  والمساعدة  اليمن  فــي  الــحــرب 
إلى اتفاق سياسي شامل يضع حدًا للصراع، 
وليس الحكم على األطراف أو إجبارها على 

تنفيذ أي اتفاق.
على  في حديث صحفي،  غريفيثس،  وشــدد 
ــتــي عــقــدهــا فـــي اآلونـــة  ــمــاعــات ال أن االجــت
األخــيــرة بــالــريــاض وأبــوظــبــي ومــســقــط، مع 
األطراف المعنية ودول التحالف، كانت مثمرة 

وبناءة للغاية.
الحكومي  الجانب  المشاورات مع  أن  وكشف 
أقــرب  فــي  سُتستأنف  الحوثي  وميليشيات 
وقت وفق المرجعيات الثالث، دون أن يحدد 

موعدًا لذلك.
ــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق  ــن رغـــبـــتـــه فــ كـــمـــا عـــّبـــر عــ
ذلــك  ربـــط  لكنه  عــاجــل،  بشكل  اســتــوكــهــولــم 
األطــراف  لــدى  الجماعية  المسؤولية  بتحقق 

المعنية.

الحوثي  ميليشيا  عــاودت  ذلــك،  غضون  في 
ــيــة، قــصــف مــطــاحــن الــبــحــر األحــمــر  ــقــالب االن
هاون سقطت  قذائف  بأربع  الحديدة  بمدينة 
عــلــى بــعــد أمــتــار مــن صــوامــع الـــغـــالل، التي 
القمح  كميات  تنقية  الشركة  إدارة  استكملت 
األغذية  لبرنامج  والتابعة  داخلها  المخزنة 

العالمي.

اليمنية  للمقاومة  العسكري  اإلعـــالم  وأفـــاد 
الــمــشــتــركــة، أن هـــذا االســتــهــداف يــأتــي بعد 
من   %  90 إنجاز  الشركة  إعــالن  من  أسبوع 
الــعــمــل إلعــــادة تــأهــيــل وتــشــغــيــل الــمــطــاحــن، 
واستعدادها لبدء توزيع كميات القمح المقدرة 
بـ 55 طنا على المحتاجين في المناطق التي 

ما تزال تحت سيطرة الميليشيات.

حطام سيارتين في موقع انفجار سيارة ملغومة في بنغازي ميليشيا الحوثي تعاود قصف مطاحن البحر األحمر

المسماري: الســراج وزع “أمواال فاسدة” ساعدت اإلرهابيين الحديدة.. ميليشيا الحوثي تعاود قصف مطاحن البحر األحمر
قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي غريفيثس: مشاورات اليمن سُتستأنف في أقرب وقت

زوارق الحرس الثوري حاولت 
احتجاز ناقلة نفط بريطانية
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تنفيــًذا ألهــداف الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي، وترســيًخا لقيــم المواطنــة 
)بحريننــا( وتعزيــًزا للهويــة واالنتماء الوطني في مملكة البحريــن، وتنميًة لثقافة االنتماء 
الوطنــي وتأصيــًا لفكــر ونهــج المواطنة وتحقيًقــا ألهدافها الوطنية، أعلنــت وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية عن مبادرتين وطنيتين ُهما )ِسجل الخبراء ومن أجلكم(.
وتأتــي المبادرتــان ترجمــة لرؤيــة ونهج صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
عاهــل البــاد المفــدى بتعزيــز الهويــة واالنتمــاء الوطني، وهي مــن الجهــود الوطنية التي 
تبذلهــا وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ووزيرهــا جميــل محمــد علــي حميــدان لوضــع 
الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطني وترســيخ الهويــة الوطنيــة البحرينية وتحقيق 
أهدافهــا السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والمهنيــة وبمــا يعــود بمنافــع 
إيجابيــة للمواطــن البحرينــي وباده. وُتجســد المبادرتــان أصالة العمــل الوطني وترفعان 
شــعور المواطــن البحرينــي باالنتماء لبــاده وتعززان من وجدان هويتــه العربية األصيلة، 
فيكــون هــذا الشــعور ســلوًكا يومًيا له وفي تعامله مــع اآلخرين الذيــن يتعايش معهم في 
فضاء من التســامح واالعتدال. وزارة العمل والشــؤون االجتماعية لن تكون وحدها في 
تجســيد رؤيــة القيــادة السياســية وتنفيــذ برامجهــا فــي تعزيــز االنتمــاء الوطنــي، بل هي 
فاعلــة ومتفاعلة مع جميع الوزارات والمؤسســات العامــة والخاصة والمجتمعية لتحقيق 
أهــداف هــذه الخطــة وترســيخ قيــم المواطنــة، وهــذا ُيترجــم أهميــة التكامــل فــي العمل 

الوطني وتحقيق أهدافه بالعمل الجماعي.

وتنفذ وزارة العمل مبادرة “ِسجل الخبراء” بالتعاون مع هيئة المعلومات  «
والحكومة اإللكترونية، والمبادرة عبارة عن )منصة تضم قاعدة بيانات لجميع 

البحرينيين الخبراء والمتخصصين في مجاالت عدة(، وتنفيذ مبادرة )من 
أجلكم( بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وهذه المبادرة )تقوم على تسليط 

الضوء على المواطنين الذين يعملون في وظائف ومهام خطرة وصعبة، 
كالدفاع المدني ورجال اإلطفاء واإلسعاف والكهرباء وشحن النفط وتفكيك 

القنابل وغيرها(، وللوزارة سجٌل كبير من المشروعات والبرامج اإلنمائية 
واالجتماعية، منها برامج دعم فرص التوظيف والتدريب للمواطنين وتعزيز 

الحوار االجتماعي اإليجابي بين أطراف اإلنتاج الثالثة، واإلشراف على عمل 
المنظمات النقابية وحل المشكالت العمالية وغير ذلك، وهي مشروعات 

أثبتت نفعها وإيجابيتها بتحقيق بيئة عمل وإنتاج ُمثمرة وآمنة أسهمت في 
تنمية المجتمع البحريني وتطوير اقتصاده الوطني.

ال أعلــم لــم أتذكــر أغنيــة “مــن الباب للشــباك... رايحــة وجايــة وراك” للراحلة فائــزة أحمد، 
كلمــا َســِمعت أو َقــَرأت عــن قانــون أو قــرار َيخص ذلك الكيان الهجين الُمســمى بـ “الَحشــد 
الشــعبي”! ومنها الَمرســوم الديواني الذي أصدره الســيد عادل عبد المهدي مؤخرًا، والذي 
َيُهدف َحســبما يبدو ِمن ظاِهر فقراته إلى تحييد الَحشــد، وإعادة هيكلته بما يتناســب مع 
الَحد األدنى لدولة تحترم نفســها، وال َتســمح لمليشــيات ُمنفلتة ابتَدعت لنفســها ُقدســية 
زائفــة بيــن الَجهلــة والُرعــاع، وَصــّورت لُهم ُمرتزقتها علــى أنهم ُحمــاة ألعراِضهم وتيجان 
د اســتقرارها وَتســَتهِتر بُمقدراتهــا وتتاَعــب بَمصيرها وَمصير شــعبها،  لرؤوِســهم، أن ُتَهــدِّ
وأن َتسَرح وَتمَرح وتقُتل وتسُرق وتنَهب، َمرة بحجة جهاد الُمحتل! وثانية بحجة حماية 
المقدســات التــي لــم يقتــرب منها أحد! ورابعة بحجــة الدفاع َعن َعقيدة لــم َيتَعّرض إليها 
أحــد، فبقيــة العراقييــن لُهــم فــي العــراق كمــا للَحشــد وقاِعدتــه الُمجتمعية، وُيريــدون أن 
يعيشوا وأن تتوفر لهم َخدمات وَعيش كريم، وأن َيحظوا بحياة طبيعية كباقي البشر ال 

أن ُتسَرق ِمنهم بَمكر رجال الدين تدريجيًا.
إن أغلــب الَشــواهد الُمتعلقــة بَملف الَحشــد وتطوراتــه الُمتاحقة والُمتغّيرة منذ ســنوات، 
تؤكد أن َحل الَحشد أو ُمحاولة تحييده وتقييده باتت أمرًا شبه ُمستحيل، فهو أمر كان 
ُيمكــن أن يكــون منطقيــًا واِرد الحدوث لو كنا نتعاَمل مع أناس أســِوياء، لكننا نتَحدث هنا 
َعــن ُرعــاع وُمرتزقــة، َمغســولي العقــول طائفيًا ومناطقيــًا ضد أية دولة أو ســلطة َحَكمت 
العراق منذ تأسيســه حتى2003، ُيمثلون َجســد تنين الَحشــد ورؤوســه التي ُتنفذ أِجندة 
ُمَخّططــا لهــا ُمســبقًا إلحــراق العراق، وبالتالــي ال ُيمكن لنا أن نتَوقع وَننتظــر ِمنهم االلتزام 
بقوانيــن َتَرّبــوا أصــاً علــى فكــرة أن ُمخالفتهــا الَصح، فهــؤالء وأمثالهم في العــراق، وُهم 
اليوم ُكثر، ُهم أنفسهم َمن ُيَفرِهدون دوائر بلدهم وُيَشرِعنوا َسِرقتها عند كل فوضى تُعم 
الباد، من باب أن ُمحتوياتها غنيمة حال، كونها كانت ُتَمثل دولة ظالمة َتجوز َسرقتها!

وبالتالي َمرسوم الَسّيد رئيس الوزراء، هو كقرار البرلمان الذي َسبقه  «
في 2016، ُيمكن للحكومة أن َتبّله وتشرب ماءه، ألنه على األغلب ليس 

سوى ذر للَرماد في العيون، وُمحاولة لِحفظ ماء َوجه الدولة فيما يخص 
فضائح الجريمة والفساد، والتي يِقف الَحشد وأحزابه والدولة الراعية له، 

وأعني بها إيران، خلف ُمعظمها، َفَحل الَحشد أو َتحييده َيحتاج ليس 
فقط إلى ُسلطة وَمرسوم، بل إلى قوة تحمي هذه الُسلطة قادرة على 

تنفيذ هذا الَمرسوم. “إيالف”.

“ِسجل الخبـراء” و”من أجلكم”

الَحشد الذي ُيناِور بين باب القانون وشّباك الطائفية )1(

“التشويه” كأداة إخوانية 
مؤدلجة

التوازن الهش بين واشنطن وطهران

لمــاذا يهاجــم خطيــب مســجد فلســطيني داخــل الخــط األخضــر لاحتــال اإلســرائيلي، 
الســعودية واإلمــارات، ويتهجــم بوقاحــة علــى قياداتهما؟ لماذا وهو في قنوته خال شــهر 
رمضــان يدعــو عليهمــا بالويل والثبور، فيما يؤم خلفه مــن حضر بنية الصاة؟ ويقحم أدق 
تفاصيل السياسة في مقام إيماني ال يليق فيه أقل ما يشوش على الطاعة ويقطع العبادة، 
لكن هذا الخطيب الموتور ال يفّوت فرصة إال وأقذع فيها بالكام ضد عاصمتين لم يعرف 

عنهما إال حب الخير للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
كيــف نفهــم أن يضــع الرئيــس الفلســطيني ذو الشــرعية الدوليــة كل ثقلــه وثقتــه فــي ســلة 
الســعودية وهــو الــذي راح فــوق كل منبــر يؤكــد ويجدد موقــف الرياض من تســوية عادلة 
تضمــن للفلســطينيين حقوقهــم ودولتهــم وعاصمتهــم، فيما تســوق تلك المنابر المشــحونة 
بــكل تخريفاتهــا  القــرن  تقفــان وراء صفقــة  الســعودية واإلمــارات  أن  بالتلفيقــات كذبــة 

المشوشة.
يعبر هذا الخطيب الفلســطيني من جانب، عن ذروة ما قد تبلغه الحركات اإلســاموية من 
اشــتباك الديــن بالسياســة، وتكشــف أداء توظيفيًا ســافرًا لمنابر العبــادة ومحاريب الطاعة 
وتحويلهــا إلــى مســارح آيديولوجيــة تعبوية، تســتلب عقل الفرد وتشــوه وجدانه، وتحوله 

إلى كائن مذعن مستسلم ألهدافها الحزبية تحت سياط الدين وعبر استغال آلياته.
كما أن جزءًا من هذا يحدث بتمويل ودعم من فرق جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة، 
مثــل دس بعض الشــعارات المســيئة للســعودية واإلمارات وســط التظاهــرات التي اندلعت 
مؤخــرًا فــي الجزائــر والســودان ثــم تصويرهــا وتزويرهــا وتضخيمهــا وتعميمهــا فــي إطــار 
حربهم المفتوحة مع عواصم االســتقرار.. ومثل تســيير بعض التجمعات االحتجاجية في 
تركيــا وبعــض العواصــم األوروبيــة وحشــوها بأنصار الجماعة لبث الرســائل التــي تعزز من 
سرديتهم المأزومة، واختاق األخبار وتزييف الحقائق وإعادة تدوير ما ينتجونه من آراء 

وأفكار تحت الفتات أجنبية وادعاء أنها من مصادر غربية محايدة.

وإذا علم أن ذلك الخطيب يحمل الجنســية اإلســرائيلية، ومنتظم بشــكل رسمي في قوائم 
جماعــة اإلخــوان المســلمين، ويتلقى مســجده تموياً من تركيا، وله صــور تجمعه بالداعية 
القرضــاوي، وهــو ضيــف دائــم على شاشــة الجزيــرة، ولد في قريــة الجليــل المحتلة وعمل 
والده أجيرًا في الشــركات اإلســرائيلية.. بدأ نشــاطه السياسي بمشاركة بعض أفراد أسرته 
من خال الحزب الشــيوعي اإلســرائيلي، وحث اإلســاميين لاستفادة من زخم حضورهم 
في خوض انتخابات الكنيست اإلسرائيلية. ستقدم هذه الوصفة المتداخلة من التفاصيل، 

فكرة مختصرة عن الحقيقة المؤسفة.
يشــكل هــذا النــوع مــن الخطابــات، ورقــة رابحــة فــي حســابات الدعايــة اإلخوانيــة، والتي 
تمتــد أذرعتهــا إلــى غرفــة عمليــات لنــدن التــي يديرهــا شــخص غــارق بإخوانيته عبــر قناة 
تمثــل التنظيــم الدولــي لإلخــوان، وقد وفرت لها مرحلة مقاطعة قطــر دورًا جديدًا وفرصة 
النتعــاش دورهــا وزيــادة حضورهــا واســتقطاب حقائــب الدعــم بعــد أن كادت تخســر ذلــك 

باستنفاد أغراضها.

قراءة المشهد بصورته الكاملة تعطي رؤية واضحة للتفاصيل المتشابكة،  «
ورغم تعقيدات وسرية عملية التوظيف واالسترزاق، لكن اللعبة أصبحت 

مكشوفة تمامًا منذ انطلقت المواجهة السافرة بدون مراوغة وال مواربة. 
تستمر جماعة اإلخوان المسلمين وداعموها في سياسة خلق الشقوق في 
جدار الوحدة الفلسطينية، وتغذيها بحقائب المال المسيس التي تنفذ عبر 

إسرائيل وتحت نظرها وعنايتها لكيانات وأفراد يتبنون نهجها ويدعمون 
روايتها ويعملون تحت مظلتها لتحقيق أهدافها وااللتزام بأجندتها. ولن 

يصب هذا إال في زيادة التشويش على القضية الفلسطينية التي انتهبتها 
المصالح الحزبية، وانحراف البوصلة إلى حيث تزيد فجوة شقاق الشعب 

وانشقاقه عن محيطه المحلي واإلقليمي. “إيالف”.

فــي الوقــت الذي تركــز فيه الكثير من التحليات والدراســات 
علــى احتمــاالت اندالع الحرب بيــن أميركا وإيــران وحدودها 
مــن  القليــل  أن  نجــد  فيهــا،  القــوى  وموازيــن  وتداعياتهــا 
التحليــات اتخــذت المســار اآلخــر الــذي يهتــم بكيفيــة منــع 
نشــوب هــذه الحــرب، ومــن بينهــا المقال الــذي نشــرته مؤخرا 
نيويــورك تايمــز لــكل مــن الناشــطة األميركيــة جــودي وليامــز 
والناشــطة اإليرانيــة شــيرين عبادي وعبرا فيــه عن مخاوفهما 
مــن تطــورات األوضــاع وخصوصــا بعــد إعــان طهــران أنهــا 
تجاوزت الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم بحسب االتفاق 
النــووي المبــرم عام 2015م، وتهديدها بالمزيد من اإلجراءات 

التصعيدية رًدا على العقوبات األميركية.
ضــرورة  علــى  الحــث  هــي  للكاتبتيــن  الرئيســية  األطروحــة 
االنتقــال مــن سياســة ضغــط الحــد األقصــى إلــى اســتخدام 
الحــد األقصى من الدبلوماســية، وبدعــم من األطراف األخرى 
الموقعــة علــى االتفــاق النــووي عــام 2015م، والبــدء بكتابــة 
مســودة اتفــاق مناســب للطرفيــن لحمايــة التــوازن الهش بين 
البلديــن. ورغــم الهــدف النبيــل لمقــال النيويورك تايمــز إال أنه 

لم يعالج المعضلة الرئيسية وهي كيفية التوصل لهذا االتفاق 
الجديــد وهــو الحل والشــرط الــذي يطالب بــه الرئيس ترامب 
نفســه والعديــد مــن الــدول إلنهــاء هــذه األزمــة فــي ظــل هــذا 
اإلرهاب اإليراني المتواصل لدول المنطقة وتجاوزات طهران 
غيــر المشــروعة، والتــي اعترفــت بها الصحيفــة عندما حذرت 
ممــا وصفته بالســلوك المــؤذي من جانب إيــران، خصوصا في 

العراق وسوريا واليمن.
الكاتبتــان أشــارتا أيًضــا إلى أن اســتراتيجية الدفــاع اإليرانية 
تقــوم فــي جانــب منهــا علــى مهاجمــة القــوات األميركيــة فــي 
المنطقــة، وهــو مــا يؤكــد أن األمــر ال يتعلــق بالدولتيــن أميركا 
وإيران فقط، إنما بدول المنطقة كلها التي يجب أن يكون لها 
دور ولمخاوفهــا اعتبــار ولرؤاهــا أهمية ومكانــة عند التفاوض 
علــى اتفــاق جديــد ليكــون كفيــا بتوفيــر األمــن واالســتقرار 
للمنطقة كلها وال يجعلها في حالة توازن هش مهدد بغطرســة 
إيرانيــة وتفــوق نــووي وتدخــات خطيــرة في شــؤون غيرها 
نشــر  فــي  عنهــا  تنــوب  إرهابيــة  لجماعــات  متواصــل  ودعــم 

الخراب والدمار.
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مصطفى القرة داغي

Ata2928@gmail.com

عمر علي البدوي

عطا الشعراوي

“كيف يمكن التوصل التفاق  «
جديد في ظل هذا اإلرهاب 

اإليراني المتواصل بحق دول 
المنطقة والتجاوزات غير 

المشروعة؟”.

13
النظام اإليراني والغزو 
الخفي والماكر لعقول 

الشباب
يســتخدم النظــام اإليرانــي اإلرهابــي غســل العقــول تحــت مســمى “الحــرب 
الثقافيــة” أداة تمثل االنطاقة واالنســياب لتحقيــق أهدافه الخبيثة، وعندما 
جــاء الخمينــي قــال - حســب مصــادر إعاميــة إيرانيــة - )إن العــدو يمــارس 
حربا ثقافية بشــكل منظم ومؤسســاتي ضد جمهورية إيران اإلســامية، وإذا 
لــم يكــن ردنــا فــي المقابل منظما وقائما على أســاس التنظيم فــإن خطر غزو 
األعــداء ســيزداد، لهــذا ينبغــي االلتفــات جديــا إلــى هــذه القضيــة ومتابعتها، 
وفــي هــذا المجــال على المؤسســات المهتمة اســتخدام األســاليب والوســائل 
المختلفــة والتعــاون والتعاضــد ألجل إحباط هــذا الغزو الثقافــي... ويضيف: 
يجــب علــى جميــع المهتمين بالثقافــة، مهما كانــوا وأينما كانــوا، يجب عليهم 
أن يعرفــوا أن العــدو اليــوم وضع أكثر جهوده وإمكانياتــه في الغزو الثقافي، 

فاليوم تقع حرب بينكم وبينه، وليس في األمر أي مزاح(.
إذا الخمينــي والمالــي والنظــام اإليراني منــذ بدء خروجهم إلــى النور أكدوا 
األولويــة المطلقــة للثقافــة، وهنــا يتضــح غزوهــم الخفــي والماكــر للكثير من 
عقــول الشــباب ألنهــم الذخيــرة الكبرى التــي يســعون خلفها، فالمتتبــع لنظام 
مالي طهران سيكتشــف اتجاهه بشــكل مباشــر إلى عقول الناشــئة والشباب 

وإغراءهــم بالــكام المنمــق واختيــار الســير فــي الطريــق المضلــل، عبــر نشــر 
األكاذيــب والخزعبــات وتمجيــد اإلرهــاب والتخريــب وزرع ثقافــة مغايــرة 
تخــرج المــرء مــن دائــرة اإلنســانية إلــى دائــرة “الغابــة”، وال يــزال هــذا النظام 
يقــدم مختلــف البرامج األساســية للتحريض وخطف العقــول والتوجيه نحو 
اإلجــرام. النظــام اإليراني جاء بحقيقة واحدة هي جعل اإلرهاب والعنصرية 
“عقيدة”، والتاريخ لم يعرف في حقبه نظاما أكثر إجراما من النظام اإليراني 
اإلرهابــي وصفحاتــه لــم تســجل باء أشــد مــن بائــه، وجميع المشــاكل التي 
يعانــي منهــا العالــم اليــوم مــا هــي إال زكام عارض، أمــا الثــورة الخمينية فهي 
ســرطان ليــس منــه شــفاء وليــس معــه بقــاء، ألن رأس الحكمــة عندهــا إبادة 
الجنس العربي لكي تستولي على أرضه، وتلك هي رسالة ووصية الخميني.

بهذه الصورة كانت وال تزال إيران اإلرهابية تطل على العالم، وما أكثر  «
الشباب الذين وقعوا في فخ الماللي وتحولت حياتهم إلى جحيم 

وخسروا مستقبلهم وعوائلهم بسبب وقوعهم في الشباك والخزي 
العفن للماللي.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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أكــد نائــب رئيــس جهــاز لعبة الكــرة الطائــرة بالنــادي األهلي 
الخيــارات  مــن  العديــد  لديــه  الجهــاز  الشــروقي أن  محمــد 
المطروحــة علــى الطاولــة بشــأن المحترف الجديــد لتدعيم 

صفوف الفريق األول في الموسم المقبل.
وأضاف الشــروقي لـ “البالد ســبورت” أن المفاوضات تجري 
حاليــا مــع العــب برازيلــي وكندي وصربــي لتعزيــز مركز )4( 
ومــن المؤمــل أن يتم االنتهاء من صفقة التعاقد بعد حوالي 
أســبوعين مــن بــدء اإلعــداد، متطلعا ألن يوفق جهــاز اللعبة 
بقيــادة عــالء الحلواجــي وبالتشــاور مــع المــدرب رضا علي 

ألفضل الخيارات المتاحة ليستفيد الفريق من إمكاناته.
الالعــب  مــع  مــع  الماضــي  الموســم  تعاقــد  األهلــي  وكان 
الكولومبــي “بيــزا”، والــذي قــدم مســتويات إيجابيــة قــادت 
طائرة النســور إلى تحقيق لقب كأس ســمو ولي العهد، فيما 
تــم االســتغناء عن خدمــات المحترف األوكراني “روســالن” 
الــذي لــم يقــدم مــا يشــفع لــه لمواصلة البقــاء ضمــن الكتيبة 

الصفراء.
 1 تحضيراتــه  ســيبدأ  األول  الفريــق  أن  الشــروقي  وأكــد 
اســتعدادا  علــي  رضــا  المــدرب  بقيــادة  المقبــل  أغســطس 
للموســم المقبــل والذي يتطلــع خالل الفريق للمنافســة على 
لقــب الــدوري والمحافظة علــى لقب كأس ســمو ولي العهد، 

مشيرا إلى أن معظم الالعبين موجودون في المملكة وأنهم 
سينتظمون في الحصص التدريبية.

وأضــاف الشــروقي أن األهلــي يطمــح إلــى مواصلة مســيرة 
اإلنجــازات والنجاحــات التــي حققتهــا لعبــة الكــرة الطائــرة 
علــى مدار المواســم الماضية؛ لتكون واجهة مشــرفة للنادي 
محليــا وخارجيــا، موضحــا “ فريقنــا أصبــح منافســا قويــا 
علــى البطــوالت المحليــة، ومــن الطبيعــي أن يكــون ســقف 

الطموحــات عاليــا بالرغبــة القويــة فــي الظفــر بلقبــي بطولة 
الــدوري والــكأس بعدمــا اســتطاع الفريــق أن يكون منافســا 

قويا بفضل ما يتمتع به من عناصر دولية بارزة..”.
وتطلع الشــروقي ألن يوفق الفريق في المشــاركة بالنســخة 
المقبلــة مــن بطولــة األندية العربيــة في العــام المقبل 2020 
لتمثيــل المملكة وتشــريف ســمعة الكــرة الطائــرة البحرينية 

بصفته بطال لكأس ولي العهد.

األهلي بطل كأس سمو ولي العهد

المقبــل اغســطس   1 إعدادهــا  تبــدأ  األهلــي  طائــرة 

مفاوضة محترف برازيلي وكندي وصربي

12 يوليو 2019 الجمعة
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اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد بمكتبه النائب يوســف زينل عضو 
مجلــس النــواب، حيث تم خالل اللقاء اســتعراض عدد من المواضيــع المرتبطة بالحركة 
الشــبابية والرياضية والبرامج التي تقدمها الوزارة للشــباب في مختلف مناطق المملكة 
بما فيها الدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية، إضافة إلى مناقشة التحكيم الرياضي. 

شــؤون  وزيــر  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
الشــباب والرياضــة بالنائــب زينــل، مشــيدا 
ومناقشــة  طــرح  فــي  المخلصــة  بجهــوده 
القضايــا التــي ترتقــي بالقطاعيــن الشــبابي 
التعــاون  دعــم  علــى  عــالوة  والرياضــي 

المشــترك بيــن الســلطة التنفيذية والســلطة 
التشــريعية فــي تحقيــق تطلعــات الشــباب 
وكفــاءة  بجــودة  واالرتقــاء  والرياضــة 

الخدمات المقدمة لهم. 
بجهــود  زينــل  النائــب  أشــاد  جهتــه،  ومــن 
وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة فــي العمل 
علــى االرتقــاء بجودة الخدمــات التي تقدم 
لمنتســبي الحركــة الشــبابية والرياضية في 
المملكــة، مؤكدا خــالل اللقاء على أن تعزيز 
ســبل التواصــل واللقــاءات المتواصلــة بين 
الســلطة التشريعية والتنفيذية سيثمر عنها 
تحقيــق العديــد مــن الجوانــب التطويريــة 

التــي يطمح، ويتطلع إليها منتســبو الحركة 
الشبابية والرياضية.

كمــا اســتقبل أيمــن المؤيــد بمكتبــه النائــب 
محمــود البحرانــي عضــو مجلــس النــواب، 
حيــث تم خــالل االجتمــاع مناقشــة العديد 
مــن الموضوعات التي تهم الشــأن الشــبابي 

والرياضي. 
وخــالل اللقــاء تطرق وزير شــؤون الشــباب 
والرياضة مع النائب البحراني إلى احتضان 
الدائرة الثانية عشــرة بالمحافظة الشــمالية 
لمالعــب ضمــن مبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر 
ملعــب   100 إلنشــاء  خليفــة  آل  حمــد  بــن 

فــي الفرجان، ومناقشــة عدد من المشــاريع 
الشــبابية  والمراكــز  باألنديــة  الخاصــة 

بالدائرة.
محمــود  النائــب  أشــاد  المناســبة،  وبهــذه 
شــؤون  وزارة  تبذلهــا  التــي  البحرانــي 
إطــار  فــي  وخاصــة  والرياضيــة  الشــباب 

تنفيذ سياســة الحكومة الرامية الى تطوير 
القطاعين الشــبابي والرياضي وإيصاله إلى 
المســتويات، منوهــا بأهمية تعزيــز التعاون 
بين السلطة التشريعية والتنفيذية بما يعزز 
مــن المكاســب الوطنيــة الخاصــة بالشــباب 

والرياضة.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيد يناقش مقترحات تطوير القطاعين الشبابي والرياضي

... ويستقبل النائب البحراني المؤيد يستقبل النائب يوسف زينل

تعصف بنادي عالي الثقافي والرياضي موجة من االســتقاالت بمجلس اإلدارة 
الذي يترأسه السيد حسين العالي بسبب تباين وجهات النظر بين األعضاء.

ووفقــا لمصادر “البالد ســبورت” فإن 5 
أعضــاء تقدمــوا باســتقالتهم الرســمية 
لــدى رئيــس النادي وهــم كال من أحمد 
محمــد حســن يعقــوب وهــو أول مــن 
اجتمــاع  أول  فــي  باســتقالته  تقــدم 
لمجلــس اإلدارة عند توزيــع المناصب، 
تبعــه اســتقالة حبيــب عبــدهللا األمين 
المالي، محمد عبدالحسين أمين السر، 
ســيد فيصــل جابــر رئيــس جهــاز كــرة 
القدم، أحمد حسن ناصر رئيس اللجنة 

الثقافية.
وبعد اســتقالة األعضاء الخمسة تبقى 
6 آخــرون مــن  النــادي  بمجلــس إدارة 
بينهــم الرئيس حســين العالي وحســن 
عبدعلــي العــم نائــب الرئيــس، وأحمــد 
ابراهيم محمد رئيس لعبتي الدراجات 
الهوائية وكرة الطاولة، حســن عبدهللا 
الطائــرة،  الكــرة  لعبــة  رئيــس  حبيــب 

وجاسم محمد، وسيد علي جمعة.
كمــا أوضح المصــدر أن هناك مطالبات 
جمعيــة  بعقــد  القريــة  أهالــي  لبعــض 
عمومية مســتعجلة لمناقشــة موضوع 

والوقــوف  ومالبســاتها  االســتقاالت 
علــى اســبابها وبحــث كافــة المواضيع 
التــي تهم مصلحة النادي خالل الفترة 

المقبلة.
ســبورت”  “البــالد  لـــ  يتســنى  ولــم 
وأســباب  تفاصيــل  علــى  الوقــوف 
حيــث  تامــة  بدقــة  االســتقاالت  تلــك 
أوضحــت بعــض المصــادر أنهــا تعــود 
لبعض االختالفات في وجهات النظر، 
لكــن االســتقاالت الخمــس هــي أكيدة 

ورسمية.

استقالة 5 أعضاء من نادي عالي

اللجنة اإلعالمية

دشن المتسابق البحريني راشد المعمري، مشاركته في بطولة SWS لسيارات الكارتنج، والتي 
تقام حاليا في إيطاليا وتستمر حتى 13 يوليو الجاري.

للمتســابق  دعمهــا   DHL شــركة  وقدمــت 
البحرينــي راشــد المعمــري للمشــاركة فــي هذه 
البطولــة العالميــة، والتــي ستشــهد منافســات 

قوية بين جميع المتسابقين.
أمــس،  يــوم  الرســمية،  التدريبــات  وأقيمــت 
علــى الحلبــة، إضافة إلــى الســباقات التأهيلية 
ســيقام  كمــا  اثنيــن،  ســباقين  عبــر  الرســمية 
اليــوم )الجمعــة( تدريــب واحــد باإلضافــة إلــى 
ســباق واحــد. ويلعــب المتســابقون الذيــن بلــغ 
عددهــم أكثر من 800 مشــارك فــي مجموعات 
تــم توزيعهــم عليهــا، علــى أن يتأهــل للســباق 
النهائي الذي ســيقام الســبت 13 يوليو الجاري 
المتســابقون الحاصلــون علــى أكبــر عــدد مــن 
بصفتــه  المعمــري  راشــد  وسيشــارك  النقــاط. 
بيــن  مــن  البطولــة  فــي  عالميــا  ثالثــا  مصنفــا 
إذ  العالــم،  مــن مختلــف دول  7993 متســابقا 

التصنيــف  يحتــل  بحرينــي  أو  المعمــري  يعــد 
الثالــث على مســتوى ســباقات الكارتنج. وأكد 
المتســابق راشــد المعمــري أن الهــدف األســاس 
مــن المشــاركة في الســباق هــو المنافســة على 
لقــب البطولــة، مشــيرا إلــى أن الفريق ســبق له 
المشــاركة فــي نســخة العــام الماضــي )2018(، 
وأوضــح  للتتويــج.  يحالفــه  لــم  الحــظ  لكــن 
المعمــري أنــه تــدرب يومــي الثالثــاء واألربعاء 
الماضييــن علــى مضمــار الحلبــة الذي سيشــهد 
الســباق، مؤكدا قوة المنافســة في نســخة هذا 

العام بوجود نخبة من أفضل المتسابقين.
ووعد المتســابق راشــد المعمــري ببذل قصارى 
جهــده؛ مــن أجــل تحقيق اإلنجــاز عبــر المراكز 
المتقدمــة، مشــيرا إلــى العمل بشــكل كبير؛ من 
أجــل الظهــور القــوي والمميــز وتســجيل نتائج 

راشد المعمريإيجابية.

حسين العالي

ــارات الــكــارتــنــج ــيـ ــاق سـ ــب ــس ــا ل ــي ــال ــط ــام فـــي إي ــق ت
”SWS“ المعمري يدشن مشاركته في بطولة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أقام االتحاد البحريني لكرة القدم ورشة عمل نظام تسجيل الالعبين “FIFA CONNECT”، لألندية الـ 19 األعضاء، خالل الفترة 
7 وحتى 10 يوليو الجاري.

ونظــم االتحــاد الورشــة حســب البرنامــج 
الذي تم تعميمه على األندية، لشــرح عمل 
نظــام التســجيل الجديد لالعبين للموســم 

الرياضي 2019 - 2020.
مــن   FIFA CONNECT نظــام  ويعتبــر 
األنظمة المعتمدة من قبل االتحاد الدولي 
لكــرة القدم لتســجيل الالعبيــن المحليين، 
ويتيــح لألنديــة تســجيل جميــع الالعبين 
في كل الفئــات، متضمنة كافة المعلومات 

المرتبطة لكل العب.
ونظم االتحاد البحريني لكرة القدم ورشة 
العمــل علــى مــدار 4 أيــام، وقدمهــا ناصــر 
باالتحــاد،  المســابقات  قســم  مــن  العبــري 
يوليــو   7 الموافــق  األحــد  يــوم  بــدأت  إذ 
الجاري وكانت مخصصة ألندية: االتحاد، 
أمــا  البحريــن والبديــع،  االتفــاق، األهلــي، 

خصصــت  فإنهــا  يوليــو   8 اإلثنيــن  يــوم 
ألندية: البســيتين، التضامن، الحالة، الحد 
والرفــاع، يــوم الثالثــاء 9 يوليــو خصــص 
ألندية: الرفاع الشرقي، الشباب، المالكية، 
المحــرق والمنامــة، أمــا يــوم األربعــاء 10 
ســترة،  ألندية:النجمــة،  فخصــص  يوليــو 

قاللي ومدينة عيسى.

واشتملت ورشة العمل على  «
شرح مفصل لجميع األمور 

المرتبطة بكيفية عمل النظام 
الذي يستخدم للمرة األولى، 

عالوة على تدريب عملي 
لممثلي األندية، واإلجابة عن 

مختلف االستفسارات المرتبطة 
به.

 جانب من ورشة العمل

يطبـــق للمـــرة األولـــى ومعتمـــد مـــن قبـــل االتحـــاد الدولـــي
”FIFA COONNECT“ ختام ورشة تسجيل الالعبين

اللجنة اإلعالمية

الثقافــي  االتحــاد  نــادي  يعلــن 
والرياضــي عــن فتــح بــاب الترشــح 
للــدورة  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة 

المقبلة.
وسيفتح باب الترشح من تاريخ 16 
يوليــو الجاري ولغاية 31 من الشــهر 
نفســه، وعلــى الســادة ممــن يرغــب 
مجلــس  لعضويــة  نفســه  بترشــيح 
الترشــيح  بطلــب  التقــدم  اإلدارة 
فــي مكاتــب النــادي مــن الســاعة 5 
مســاًء لغاية الساعة 9 في التواريخ 

المذكورة أعاله.
كما على أعضــاء الجمعية العمومية 
تســديد رسوم التجديد ليتسنى لهم 

المشاركة في الترشيح والترشح.

عضوية نادي 
االتحاد

حسن علي

أحمد مهدي

سبورت

يبدأ الفريق األول لكرة القدم بالنادي األهلي، يوم اإلثنين المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، سلسلة التحضيرات اإلعدادية 
للموسم الرياضي الجديد 2018 - 2019، تحت قيادة المدرب الوطني عيسى السعدون والطاقم المعاون.

ويقود الســعدون األهلي منذ الموســم الماضــي، إذ نجح رفقة 
الفريــق األصفــر فــي التأهل والعودة إلــى دوري ناصر بن حمد 
الممتاز، عبر تصدر دوري الدرجة الثانية من دون أي خســارة. 
عيســى،  حســن  ســيد  الوطنــي  المــدرب  الســعدون  ويســاعد 
إضافــة إلــى مــدرب اللياقــة التونســي أميــن الشــلي، ومــدرب 

الحراس البشير بوسحابة.
ومــن المؤمــل أن تكــون انطالقــة اإلعــداد األهــالوي بوجــود 
المحترفيــن األجانــب الثالثــة الذيــن تعاقــدت معهــم اإلدارة، 
أرنســت  الكاميرونــي  البوســليمي،  عــالء  التونســي  وهــم: 

الــداوود. ويعتبــر أرنســت والــداوود ليســا  واألردنــي محمــد 
بغريبيــن علــى المالعــب البحرينيــة، إذ مثــل أرنســت فريــق 
الشباب في الموسم الماضي، فيما الداوود لعب فترات طويلة 
مــع فريــق الحــد وحقــق معه لقــب كأس جاللة الملــك وبطولة 
دوري الدرجــة األولــى. وبال شــك فإن وجــود 3 محترفين في 
صفــوف األهلــي يعد تدعيمــا جيدا للتشــكيلة التي تضم أيضا 
عــددا مــن الالعبين البارزين محليــا بينهم العبون دوليون في 
صفــوف منتخباتنــا الوطنية. ويدخل األهلي الموســم الجديد 
بطمــوح كبيــر فــي تثبــت أقدامه فــي دوري الكبــار، وهو األمر 

الــذي كشــفه اتجــاه اإلدارة األهالويــة نحــو االســتقرار علــى 
الجهاز الفني الذي نجح بقيادة المدرب عيســى الســعدون في 

الظهور بشكل مغاير خالل الموسم الماضي.

النسور الصفراء تستعد منتصف الشهر الجاري للموسم الكروي الجديد

المحترفون يشهدون بداية اإلعداد األهالوي

السعدون سيقود انطالق إعداد األهلي للموسم الجديد

لدى 
استقباله 

النائبين زينل 
والبحراني



بتكليــف مــن األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد 
النصف، قام مدير دائرة المشاريع مادن الوناس بزيارة إلى 
مقــر اللجنــة األولمبيــة اإلندونيســية واللقــاء بمجموعة من 
مسؤوليها أثناء تواجده هناك؛ لتعزيز العالقة وبحث أوجه 
التعــاون الثنائي بين اللجنة األولمبيــة البحرينية ونظيرتها 
اإلندونيســية. وتطــرق الونــاس مــع المســئولين فــي اللجنة 
األولمبيــة اإلندونيســية إلــى موضــوع تبادل الخبــرات بين 
الطرفين في مجال الخبرات وإقامة المعسكرات التدريبية 
والمشــاركة بمختلــف البطــوالت، ودعــم الطرفــان مقترحــا 
لتشــكيل لجنــة خبراء من كل لجنة تجتمع ســنويا في أحد 

البلدين لوضع البرامج التنفيذية وطرق تنفيذها.

واتفــق الطرفــان علــى أهميــة تفعيــل التواصــل والتعــاون 
بصــورة أكبــر فــي الفتــرة المقلــة لعقــد شــراكة متميــز بيــن 
الطرفين بما يخدم المصالح المشتركة، وينمي العالقة بين 

البلدين الصديقين.

تقــام عنــد الثامنــة مــن مســاء اليــوم )الجمعــة( قرعــة النســخة 
الثانية عشرة من بطولة مجلسي الشورى والنواب لكرة القدم 
للعهــد والــوالء للوطــن للناشــئين، والتــي ترعاهــا مفروشــات 
أحمد شريف. وستقام مراسم القرعة في نادي سار وهو الذي 
سيســتضيف مباريــات البطولــة أيًضــا، التــي ســتنطلق يوم 18 
يوليو الحالي، وسيكون المدير العام لمفروشات أحمد شريف، 
عبدالرحمن شــريف في طليعة الحضور اليوم، إضافة لكوكبة 

من الرياضيين في المملكة.
وقدمــت اللجنــة المنظمــة للبطولــة برئاســة عمــران النجــداوي 
الدعــوة لجميــع الفرق المشــاركة لحضور مراســم القرعة، التي 
ستشــتمل علــى العديــد من الفقــرات المهمة ومــن ضمنها كلمة 

اللجنــة المنظمــة، كلمــة ألحــد مديري الفــرق المشــاركة، إجراء 
القرعة وتوزيع الفرق على المجموعات إضافة لمناقشة لوائح 

البطولة والقوانين والتقاط صورة تذكارية للحضور.

اليوم قرعة بطولة مجلسي الشورى والنوابالوناس يزور األولمبية اإلندونيسية

يدشــن منتخبنا الوطني األول لكرة القدم سلســلة مبارياته 
الوديــة بالمعســكر المقــام حاليــا فــي البرتغــال بلقــاء فريــق 
يوليــو   12 الجمعــة  اليــوم  البرتغالــي،   farense fc نــادي 

الجاري، وذلك عند 9 مساء )7 مساء بتوقيت البرتغال(.
وتعتبــر مبــاراة اليــوم هي األولــى للمــدرب البرتغالي هيليو 
سوزا رفقة منتخبنا الوطني، وذلك بعد تسلمه مهام اإلدارة 

الفنية حديثا.
ويعتبر الفريق المنافس في المباراة الودية اليوم من أندية 

دوري الدرجة الثانية في البرتغال.
وتأتــي المباراة ضمــن إطار برنامج المنتخب في المعســكر 

الذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري.
للوقــوف  الوطنــي  للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  ويســعى 
أكبــر  بشــكل  واالطــالع  الالعبيــن،  جميــع  جاهزيــة  علــى 
علــى إمكاناتهــم وقدراتهــم، خصوصــا مــع قــرب عــدد مــن 

االستحقاقات للمنتخب في الفترة المقبلة.
وكان منتخبنــا الوطنــي قــد وصــل رفقــة وفــد المنتخــب 
األولمبــي إلــى البرتغال؛ تمهيــدا إلقامة المعســكر الخارجي 
للمنتخبيــن، إذ حــط المنتخبــان رحالهمــا يــوم األربعــاء 10 

يوليو.
ويتــدرب المنتخبــان بصــورة يومية علــى فترتين صباحية 
ومســائية، فــي حيــن يبــدأ منتخبنــا الوطنــي األول اليــوم 

سلســلة مبارياتــه الوديــة التــي ســيخوضها فــي المعســكر، 
على أن تتواصل التدريبات االعتيادية للمنتخب األولمبي.

وتضم قائمة منتخبنا األول في معســكر البرتغال 28 العبا، 
وهم: ســيد شــبر علوي، ســيد محمد جعفر، حمد الدوسري، 
سيد رضا عيسى، محمد عادل، وليد الحيام، أحمد عبدهللا، 
عبدهللا الهزاع، حمد شمسان، سيد مهدي باقر، أحمد نبيل، 
ســيد محمــد عدنــان، عبدالوهــاب علــي، علــي حــرم، محمد 
الحــردان، محمــد عبدالوهــاب، جاســم الشــيخ، ســيد ضياء 

ســعيد، كميل األســود، عبدالوهاب المالود، أحمد الشروقي، 
محمد الرميحي، سيد هاشم عيسى، إسماعيل عبداللطيف، 
عيسى جهاد، علي مدن، سامي الحسيني وعيسى موسى.

الشــهر  المشــاركة  المنتخــب  اســتحقاقات  أبــرز  وتتمثــل 
المقبــل )أغســطس( فــي بطولة اتحاد غرب آســيا بمشــاركة 
9 منتخبــات، إضافــة إلــى التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة 
لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي ستنطلق في 

سبتمبر المقبل.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ــة ــة الثانيـ ــة دوري الدرجـ ــن أنديـ ــي “farense fc” مـ يالقـ

“األحمـر” يدشـن وديـاتـه فـي معسكـر البـرتغـال

من تدريبات منتخبنا الوطني

 نقاشات الجهاز الفني في التدريب

منتخبنا الوطني لكرة القدم

كشــف الالعــب الدولي الليبــي محمد صولة عن توقيعه الرســمي لعقد 
انتقالــه نــادي الرفــاع ليمثل صفوفه في منافســات الموســم الرياضي 

المقبل 2020 -  2019.

فريــق  مثــل  الــذي  الليبــي  وأشــار 
المحــرق “الغريم التقليــدي” للرفاع 
أنــه   - فــي تصريحــات إعالميــة   -
فضل االنضمام للســماوي؛ من أجل 
دوري  بطولــة  منافســات  خــوض 
أبطــال آســيا التــي سيشــارك فيهــا 

الموسم المقبل.
ويعتبــر محمد صولة مــن الالعبين 
الذيــن  البارزيــن  المحترفيــن 
مالعبنــا، خصوًصــا  فــي  تواجــدوا 
مع المســتويات البارزة التي قدمها 
الالعــب الدولــي الليبــي، وقــد قدم 
بقميــص  كبيــرة  فنيــة  مســتويات 
رائعــة  أهــداف  وحقــق  المحــرق، 
وحاسمة ساهمت باعتالء “الذيب” 
الصعيــد  علــى  التتويــج  منصــات 

المحلــي. وتوج صولة مــع المحرق 
بطــوالت،   3 بـــ  مشــواره  طــوال 
وهــي: دوري بنك البحرين الوطني 
2018-2017، كأس الســوبر 2018، 

إضافة إلى كأس النخبة 2019.

الليبي صولة يوقع للرفاع مدرب الرفاع يعقد مؤتمًرا صحافًيا
الجديـــد الرياضـــي  للموســـم  الســـماوي  إعـــداد  انطـــاق  مـــع  تزامًنـــا 

أعلــن نــادي الرفــاع على حســابه الرســمي بموقع التواصــل االجتماعي )انســتغرام( عن عقد مؤتمــر صحافي للمــدرب الوطني للفريق 
األول لكرة القدم علي عاشور.

وســيعقد المؤتمــر الصحافــي عنــد 5 
من مساء يوم 

السبت 

الجــاري، وذلــك  يوليــو   20 الموافــق 
فــي قاعة المغفور له بإذن هللا تعالى 
ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل 
خليفــة بمقــر نــادي الرفــاع في 

الحنينية.
ويأتي المؤتمر الصحافي 
انطــالق  هامــش  علــى 
تدريبــات وتحضيرات 
الســماوي  الفريــق 
للموســم الجديد، بعد 
الــذي  الناجــح  األداء 
الرفــاع  فريــق  قدمــه 
فــي الموســم الماضي 
عبــر   2018-2019
إحــراز لقبــي كأس جاللة 

بــن حمــد  الملــك ودرع دوري ناصــر 
الممتاز.

ومــن المتوقــع أن يتــم الكشــف فــي 
برنامــج  عــن  الصحافــي  المؤتمــر 
إعداد فريق الرفاع للموســم الجديد، 
التدريبــات  تدشــين  مــع  خصوصــا 
المحليــة للفريــق تحــت قيــادة علــى 

عاشور والطاقم المعاون.
الرياضــي  الموســم  الرفــاع  ويدخــل 
الجديــد 2020-2019 بأمــل وطموح 
الذيــن  اللقبيــن  علــى  المحافظــة 
أحرزهمــا الموســم الماضــي، كمــا أنــه 
سيدشــن مشــواره في الموسم بلقاء 
المنامــة  فريــق  أمــام  الســوبر  كأس 
وصيف دوري ناصر بن حمد الممتاز.

الموســم  فــي  الرفــاع  كمــا سيشــارك 
الجديــد في الــدور التمهيــدي لدوري 
أبطــال آســيا لكــرة القدم، وفــي حال 
عدم تأهله لمرحلة المجموعات، فإنه 
سيتأهل تلقائيا إلى دور المجموعات 

لمسابقة كأس االتحاد اآلسيوي.

علي عاشور

الجمعة 12 يوليو 2019 
9 ذو القعدة 1440 15

يغــادر البــالد اليــوم “الجمعــة” وفــد المنتخــب الوطنــي للجوجيتســو، متوجهــا الــى 
جمهوريــة منغوليــا؛ للمشــاركة فــي النســخة الرابعة من بطولة آســيا للجوجيتســو، 
التــي ينظمهــا االتحــاد االســيوي للجوجيتســو فــي الفتــرة -14 22 يوليــو الجــاري 

بمدينة اوالن تيبار، والتي يشارك فيها 22 دولة.

ويترأس الوفد عيسى خليل، ويتكون من 
الالعبيــن علــي منفردي ونجــاد القصيبي، 
اللذين سيشــاركان في منافسات وزن 77 

كيلوجراما بهذه البطولة.
المشــاركة  المشــاركة هــي  وتعتبــر هــذه 
الوطنــي  للمنتخــب  األولــى  الرســمية 
للجوجيتســو بعد قرار سمو الشيخ خالد 
بــن حمد آل خليفة النائــب األول لرئيس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
لأللعــاب  البحرينــي  المجلــس  بتشــكيل 
ســلمان  الشــيخ  ســمو  برئاســة  القتاليــة 

اتحــاد  آل خليفــة، واعتمــاد  بــن محمــد 
المجلــس  مظلــة  تحــت  الجوجيتســو 
شــؤون  لجنــة  رئيــس  يترأســه  الــذي 
الشــباب بمجلس الشورى عضو المجلس 
البحريني لأللعاب القتالية رضا منفردي.

اتحــاد  رئيــس  صــرح  المناســبة،  وبهــذه 
الجوجيتســو رضا إبراهيــم منفردي: “إن 
المنتخــب الوطني للجوجيتســو يســتعد 
لخوض مشاركته في بطولة آسيا، والتي 
نتيجــة  إلحــراز  المنتخــب  فيهــا  يتطلــع 
إيجابيــة فــي أول مشــاركة رســمية بعــد 
تشــكيل االتحــاد تحــت مظلــة المجلــس 

البحرينــي لأللعــاب القتاليــة. فالمنتخــب 
أنهــى تحضيراتــه المحليــة، والتــي رفــع 

من خاللها الجاهزية الذهنية والفنية”.
واضــاف أن المنتخب سيشــارك بالعبين 
منفــردي،  وعلــي  القصيبــي  نجــاد  همــا 
فــي تحقيــق  اللذيــن ســبق، وإن نجحــا 
الجوجيتســو  لرياضــة  مشــرفة  نتائــج 
المشــاركات  مختلــف  فــي  البحرينيــة 

والبطوالت القارية والدولية.

وأشــار منفــردي إلــى أن النســخة الرابعة 
مــن بطولــة آســيا للجوجيتســو ستشــهد 
تعــد  والتــي  للصغــار،  بطولــة  إقامــة 
بطولــة مســتحدثة، وهــي إحــدى خطــط 
وبرامج االتحاد اآلســيوي برئاسة رئيس 
االتحــاد اإلماراتــي عبدالمنعــم الهاشــمي 

المســتوى  علــى  اللعبــة  وتطويــر  لدعــم 
القــاري، موضحــا أن االتحــاد البحرينــي 
االتحــاد  جهــود  يدعــم  للجوجيتســو 
االســيوي؛ للنهوض بهــذه الرياضة، مبينا 

أن االتحــاد يمتلــك قاعــدة مــن الالعبين 
لبرامــج  ســيخضعون  الذيــن  الصغــار، 
مكثفــة مــن التأهيــل واإلعــداد لخــوض 

المشاركات القادمة.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

منتخبنا يشارك في آسيوية الجوجيتسو بمنغوليا

المنتخب الوطني للجوجيتسو 

رضا منفردي

الوناس خالل لقائه مسؤولي اللجنة األولمبية اإلندونيسية

 عبدالرحمن شريف والنجداوي

أحمد مهدي

علي مجيد

أول مشاركة رسمية 
بعد تشكيل مجلس 

األلعاب القتالية 
واعتماد اللعبة

اللجنة اإلعالميةضاحية السيف - اللجنة األولمبية
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كشــف فــراس الحلواجــي مديــر بطولــة العالــم تحــت 21 عامــا لمنتخبــات الكــرة الطائــرة في 
نســختها الــــ 20 التــي ســتحتضنها مملكــة البحرين مــن 18 لغاية 27 يوليو الجــاري عن تواجد 
قنــاة البحريــن الرياضيــة في قلب الحدث؛ من أجل نقل مواجهات االســتحقاق العالمي الذي 

سيكون تحت متابعة واهتمام عشاق اللعبة في مختلف أرجاء المعمورة.

علــي  اإلعــام  شــؤون  وزيــر  أن  وأضــاف 
للجهــاز  توجيهاتــه  أصــدر  قــد  الرميحــي 
التنفيذي بالتلفزيون الستكمال االستعدادات 
كافة؛ لنقل البطولة ووفق اشتراطات االتحاد 
الدولــي للعبــة، ومســاهمة وزارتــه فــي رســم 
خارطــة النجــاح المشــترك مــع بقيــة الجهــات 
المتعاونة مع اللجنة المنظمة العليا، وتشريف 
الصــورة  وإبــراز  تشــريف  خيــر  البحريــن 
الحضاريــة التــي تتمتع بها، وأوضــح أن هناك 
الطائــرة  الكــرة  اتحــاد  بيــن  متينــة  شــراكة 
تغطيــة  حيــث  مــن  اإلعــام  شــؤون  ووزارة 
األنشــطة كافــة التــي يقيمهــا واالســتحقاقات 
هــذه  عــن  التــي يســتضيفها، حيــث تمخــض 
الشــراكة تقديم الكرة الطائرة بشــكل مختلف 
على مســتوى النقل التلفزيوني لعشــاق اللعبة 
على المستويات كافة، وقدم الحلواجي نيابة 
عــن رئيس وأعضاء االتحاد واللجنة المنظمة 
العليــا للبطولــة وأســرة الكــرة الطائــرة الشــكر 
وتســهيله  اهتمامــه  علــى  للوزيــر  والتقديــر 
اإلجــراءات كافــة؛ لنقــل المواجهــات العالمية، 
النقــل  يؤثــر  أال  نفســه  الوقــت  فــي  متطلعــا 
التلفزيوني المباشر على الحضور الجماهيري 
إنجــاح  فــي  سيســاهم  شــك  دون  الــذي 

االستحقاق العالمي تنظيميا.

استكمال الجاهزية

التنفيذيــة  اللجنــة  الحلواجــي وصــول  وأكــد 
للمرحلــة األخيــرة مــن جاهزيــة عمــل جميــع 
اللجــان العاملــة، حيــث أصبحت اللجــان على 
أهبــة االســتعداد النطاقــة المواجهــات، ومن 
وممثلــي  المشــاركة  الوفــود  اســتقبال  قبلهــا 
االتحــاد الدولــي، مشــيرا أنهــم كلجنــة منظمة 
عليــا للحــدث العالمــي بانتظــار ســاعة الصفــر، 
حيــث التطلــع لكســب المزيــد مــن اإلنجــازات 
علــى  البحرينيــة  الطائــرة  للكــرة  المشــرفة 
أن  موضحــا  والفنــي،  التنظيمــي  المســتوى 
الرياضيــة  لألحــداث  البحريــن  اســتضافة 
أكســبت القائميــن عليهــا الكثيــر مــن الخبرات 
عموما، وأســرة الكرة الطائرة خصوصا، حيث 

أصبحــت تمتلــك خبــرات تنظيميــة تراكميــة 
ســهلت قيامهــا باألعمــال المناطــة بهــا كل من 
موقعه، وتابع قوله إن استضافة البحرين في 
الفتــرة الماضيــة تصفيــات منطقة غرب آســيا 
تحت ســن 23 عاما والمؤهلــة لنهائيات القارة 
مثلــت “بروفــة” جــادة لعمــل اللجــان والبنيــة 
التحتية، وقد أعطت هذه “البروفة” مؤشرات 
إيجابيــة لمدى جاهزية عملها، وإعطاء صورة 
ومــا  التنظيــم  علــى  للقائميــن  أكثــر وضوحــا 
يجــب عملــه فــي الفتــرة الاحقــة واســتدراك 

النواقص إن وجدت.

سقف الطموح

ســقف  أن  علــى  الحلواجــي  فــراس  وشــدد 
الطمــوح ســيرتفع دون شــك لمشــوار منتخبنا 
وخصوصــا أن الهــدف الرئيس هو طرق الدور 
إســتراتيجية  وفــق  المنافســات  مــن  الثانــي 
ضمــن  القرعــة  أوقعتــه  أن  وبعــد   ،2020
المجموعة األولى بجانب بورتوريكو، المغرب 
والصيــن، وأشــار أن التطلعــات كبيــرة خــال 
مشــاركة منتخبنــا بالبطولــة العالميــة، ومنهــا 
الرئيــس  الهــدف  األول، وهــو  الــدور  تخطــي 
مــن هــذه المشــاركة، ومــن ثم ســيرتفع ســقف 
التطلعــات، والــذي يتناســب وواقعنــا، مشــيرا 
أن مــن أهــم أهــداف اإلســتراتيجية تكثيــف 
المشــاركات علــى المســتوى القــاري والعالمــي 

حتــى يصل المطاف بأن يكون منتخبنا ضمن 
المنتخبات الســتة األوائل على مستوى القارة 

الصفراء.

كلنا ثقة باألحمر

وشــدد الحلواجــي علــى أن الشــارع الرياضي 
فــي تحقيــق  فــي العبينــا  ثقــة  علــى  بأكملــه 

النتائــج المرجــوة وفــق خطــة اإلعــداد التــي 
وضعــت لــه، رغــم أن المهمــة صعبــة، ولكنهــا 
ليســت مســتحيلة علــى رجــال أحمــر الطائرة، 
كمــا أن أســرة الكرة الطائرة علــى ثقة باللجنة 
المنظمــة العليــا بإخــراج البطولــة فــي أحلــى 
صــورة، وبالحصــول علــى تقديــر االمتياز كما 
شــهدته بطولــة العالــم تحــت 19 عامــا التــي 

احتضنتهــا البحريــن العــام 2017، وأشــار أن 
النتائــج اإليجابيــة والمســتويات الفنيــة التي 
آســيا  غــرب  تصفيــات  فــي  منتخبنــا  قدمهــا 
وتصــدره التصفيــات وتصــدره الترتيب، ومن 
ثــم التأهــل لنهائيــات كأس آســيا فــي مينمــار 
هــو مؤشــر هــذه الثقــة، ويمنــح كل المتابعين 
الفنــي أفضــل  المــردود  بــأن يكــون  االرتيــاح 

خال مواجهات كأس العالم.

استمرار تدريبات األحمر

رفــع منتخبنــا لشــباب الكــرة الطائــرة وتيــرة 
تحضيراتــه األخيرة لخــوض البطولة العالمية 
عبــر الحصــص التدريبيــة بشــكل يومــي بعــد 
اســتئنافها عقــب ختــام مشــاركته بتصفيــات 
منطقــة غــرب آســيا، وتحتضن صالــة االتحاد 
الوطنــي  المــدرب  بقيــادة  األحمــر  تدريبــات 
يوســف خليفــة، حيــث جديــة الاعبيــن فــي 
تنفيــذ التعليمات الفنية واإلدارية والحماســة 
واإلصرار؛ من أجل تشريف البحرين بالمعترك 

العالمي.

إبراهيم: مشاركة فاعلة للحكام المحليين

المحلييــن  الحــكام  لجنــة  رئيــس  أوضــح 
بالبطولــة الحكــم الدولــي جعفــر إبراهيــم أن 
جميع الحكام العاملين باالتحاد سيتواجدون 
ضمــن األطقم التحكيميــة لمواجهات البطولة 
ختامهــا،  حتــى  األول  يومهــا  منــذ  العالميــة 
وأضــاف أن مهــام الحــكام المحليين ســتكون 
12 حكــم وحكمــة  منهــا تخصيــص  متعــددة 
مراقبــو  ومنهــا  اإللكترونــي،  للتســجيل 
ومســاعدو  اليــدوي  والتســجيل  الخطــوط، 
التســجيل ومذيعــون، وأن خبــرة الحــكام في 
ذلــك ســيكون لــه أثــر إيجابــي فــي تافــي أي 
صعوبــات، وأضاف أن األيــام القليلة الماضية 
شــهدت عقــد ورشــة تدريبيــة على التســجيل 
أحمــد  الحكــم  بقيــادة  الدولــي  اإللكترونــي 
إدارة  مجلــس  عضــو  وبحضــور  عبدالعــال 
االتحاد رئيس لجنة الحكام راشد جابر، حيث 
تــم شــرح كافــة األمــور المتعلقــة بالتســجيل 
بينــه  االختافــات  ومــا  الدولــي،  اإللكترونــي 
وبين التســجيل اآلسيوي الذي تم استخدامه 
في تصفيات منطقة غرب آســيا االخيرة، كما 
سيتم التأكيد على عدة أمور خاصة بالجانب 
التحكيمــي لبقيــة الحــكام والبرتوكــول الــذي 
جعفــر  وتابــع  المهمــة،  واإلرشــادات  ســيتبع 
إبراهيم قوله إن كل البطولة العالمية ستشهد 
مشــاركة حكميــن دوليين من مملكتنــا الغالية 
وفــق ترشــيح االتحــاد الدولــي، وهمــا ســامي 
يتمتعــان  وهمــا  عبدالحميــد،  وعلــي  ســويد 
مــا  يعكســا  بــأن  ونتطلــع  والكفــاءة  بالخبــرة 
وصلــت إليــه ســمعة الحكــم البحرينــي علــى 

المستويات كافة.

جعفر إبراهيم محمد الفردان  فراس الحلواجي  علي الرميحي

الحلواجي: تصفيات غرب آسيا “بروفة” جادة للتنظيم
ــرة ــائ ــط ــمــيــة شــبــاب ال ــب عــال ــل ــون فـــي ق ــك ــت ــة س ــي ــاض ــري ــن ال ــري ــح ــب قــنــاة ال

الرفاع ــ االتحاد البحريني للكرة الطائرة

16

استمرار تدريبات طائرة األحمر على صالة االتحاد

الفــردان: 16 مرافقــا للمنتخبــات
أكــد رئيس لجنة االســتقبال والعاقات العامة 
محمــد الفــردان جاهزيــة لجنتــه للعمــل ضمــن 
لجــان بطولــة العالــم والمســاهمة الفاعلــة فــي 
إنجــاح المعتــرك العالمــي انطاقــا مــن األدوار 
والمهــام التي تضطلع بها اللجنة، مشــددا على 
أهميــة التعــاون والتنســيق المشــترك مع باقي 
اللجان العاملة لســير العمل وفق أفضل صورة 

وبمــا يعكــس الوجه المشــرف لمملكتنــا الغالية 
فــي اســتقبال الوفــود بــكل حفــاوة وترحيــب، 
مــن  شــخصا   20 تضــم  لجنتــه  أن  وأضــاف 
بينهــم 16 عضــوا ســيكونون مرافقيــن لجميــع 
فيهــم  بمــا  بالبطولــة  المشــاركة  المنتخبــات 

منتخبنا الوطني.

فيما سيكون هناك 3 أشخاص من بينهم  «
رئيس اللجنة متواجدين بمطار البحرين 
الدولي على مدار 5 أيام الستقبال الوفود 

القادمة إلى أرض الوطن، بينما سيكون 
هناك عضو واحد مسؤول عن المراسم 

والبروتكول في منصة كبار الضيوف 
بالصالة الرئيسة للبطولة.

أكد نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ عيسى 
بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة أن رياضة ســباق الخيل تعــد من الرياضــات المهمة في 
المملكــة عبــر ما تشــهده مــن اهتمام متنام من قطاعــات كبيرة في المجتمــع، منوها بما 
تلقــاه مــن رعايــة ودعــم مــن حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة 
عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعاه مما أســهم في تعدد نشــاطاتها علــى األصعدة 
المختلفة، والتي أكدت مكانة مملكة البحرين وريادتها في الحفاظ على هذه الرياضة 

األصيلة. 

اليــوم  ســموه  حضــور  لــدى  ذلــك  جــاء   
وســباق  “نيوماركــت”،  مهرجــان  فعاليــات 
كأس البحريــن للخيــل في نســخته الثامنة 
والعشــرين، الــذي يعتبر أحد أهم ســباقات 
الخيــل العالمية المقامة فــي إطار فعاليات 

مهرجــان نيوماركــت العريــق فــي المملكــة 
المتحــدة، حيــث أعرب ســموه عــن تقديره 
للقائميــن علــى هــذا المهرجــان الــذي يقــام 
شــهد  والــذي  نيوماركــت،  مضمــار  علــى 
انطــاق ســباق كأس البحريــن للخيــل فــي 

المملكــة المتحــدة الصديقــة منــذ بداياتــه، 
وهــو مــا يعــد تأكيــدا علــى حضــور مملكــة 
البحرين في سباقات الخيل على المستوى 

العالمي.
 وقــام ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن 
البحريــن  كأس  بتقديــم  خليفــة  آل  حمــد 
الى مالك الحصان الفائز “ ســبنيش مشــن “ 
مــن جنوب أفريقيا، كما قدم ســموه جوائز 
المركــز األول الى المضمر ديفيد ســيمكوك 
والفارس جيمي سبنســر الفائزين بالشــوط 
البحريــن  كأس  علــى  أقيــم  الــذي  األول 
والذي خصص لجياد الفئة الثالثة لمســافة 
2600 متر وبمشــاركة مجموعة من الجياد 
مختلــف  مــن  ومــاك  إلســطبات  التابعــة 
قويــة  منافســات  وشــهد   ، العالــم  أنحــاء 

وحســمها الجــواد “ ســبنش مشــن “ متفوقا 
علــى الحصــان الثانــي “نايــف رود” للمالــك 
األماراتــي محمد بلعبيــدة وبقيادة الفارس 

سلفستر دي سوزا.  
 وبهذه المناســبة رفع ســمو الشــيخ عيسى 
خالــص  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  بــن 
الشــكر الــى عاهــل البــاد صاحــب الجالــة 
بــن عيســى آل خليفــة علــى  الملــك حمــد 
ســباق  برياضــة  الكبيــر  والدعــم  االهتمــام 
الخيل وتوجيهاته الســامية بالحرص على 
فــي  البحريــن ســنويا  ســباق كأس  إقامــة 
مضمــار نيوماركــت العالمي الشــهير والذي 
يعتبر مناســبة تجســد العاقات التاريخية 
البحريــن  مملكــة  تربــط  التــي  الوثيقــة 
أوجــه  أحــد  وتشــكل  المتحــدة  بالمملكــة 

التعاون بينهما في مختلف المجاالت.
المتقــدم  بالمســتوى  ســموه  وأشــاد   
للمتســابقين والجيــاد المشــاركة والقدرات 
العالية التي ظهرت في هذا السباق المميز 
وســط أجــواء جمعــت مشــجعي ومتابعــي 
ســموه  مؤكــدا  األصيلــة،  الرياضــة  هــذه 
سلســلة  مثــل  للخيــل  البحريــن  كأس  أن 
نجاحــات مهمة منــذ انطاقته تنعكس في 
حرص الفرســان وماك الخيل من مختلف 

دول العالم لنيل شرف الفوز به.
 ونــوه ســموه بالتعــاون القائــم بيــن الهيئــة 
العليا لنادي راشــد للفروســية برئاســة سمو 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  عبــدهللا  الشــيخ 
ومضمــار نيوماركت في إقامة هذا الحدث 
الســنوي والتطلع المســتمر نحو االســتفادة 

مــن الخبــرات التنظيمية لهــذا المضمار في 
سباقات الخيل، مشيرا سموه الى الحرص 
المســتمر على مد جســور التعاون مع نادي 
نيوماركــت البريطانــي الــذي يعتبــر أشــهر 
وأبرز أندية سباقات الخيل العالمية بإقامة 
هذا السباق السنوي برعاية مملكة البحرين 
منذ عام 1978 بما يســاهم في إبراز مكانة 
واهتمــام مملكــة البحريــن برياضــة ســباق 
الخيــل وإظهارهــا بالصــورة المشــرفة فــي 

المضامير الخارجية المختلفة.
 وقد رافق ســمو الشــيخ عيســى بن سلمان 
بن حمد آل خليفة خال حضوره مهرجان 
“نيوماركت” وســباق كأس البحرين للخيل 
ســمو الشــيخ ســلطان الديــن بــن محمد بن 

سلمان آل خليفة.

سلسلة نجاحات لكأس البحرين للخيل

سمو الشيخ عيسى بن سلمان لدى حضوره السباق

ــوي وتــتــويــج الــفــائــزيــن ــســن ــاق ال ــســب ــن ســلــمــان يــحــضــر ال ســمــو الــشــيــخ عــيــســى ب
المنامة - بنا



تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، تقام عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة المباراة النهائية لدوري بي أس أكشن لجماهير السلة على 
كأس سموه بين فريقي أم إل أس العقارية وفريق كازا سوق وذلك على صالة )زين( التابعة لالتحاد البحريني لكرة السلة بأم الحصم.

وأعلنــت اللجنــة المنظمة لدوري بي أس أكشــن 
عــن إقامــة عــدة فعاليــات متنوعــة وترفيهيــة 
تنطلــق منــذ الســاعة الرابعــة عصــرا للجماهيــر 
فــي  ســتنطلق  حيــث  وللعائــات،  الســاوية 
الســاعة الرابعة منافسات 3X3 للسيدات وأيضا 
نهائيــات بطولــة البايستيشــن، وعروض أخرى 
 BAHRAINبايكــرز و بحريــن  فريــق  بمشــاركة 

.TALKING DRURMS

  نهائي دوري بي أس أكشن 

 أم إل أس العقاريــة ســياقي كازا ســوق فــي 
الســلة  أكشــن لجماهيــر  بــي أس  نهائــي دوري 
الليلــة فــي تمــام الســاعة الثامنــة مســاء تحــت 
رعايــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
 الفريقــان وصــا للمبــاراة النهائيــة متصدريــن 
مجموعاتهــم فــي األدوار التمهيديــة، حيــث لــم 
هــذه  الخســارة حتــى  الفريقــان طعــم  يتــذوق 
خســارة  تعنــي  األولــى  والخســارة  اللحظــة، 

الدوري، إذ ال فرصة للتعويض.
فريق أم إل أس الذي كان خروجه من المسابقة 
أقرب من أي وقت مضى في المراحل الســابقة 

عندمــا خــاض مباراتيــن فــي وضــع غيــر جيــد 
باعبين مصابين وغيابات عديدة، إال أنه تغلب 
علــى كل هــذه الظروف ووصل للمباراة النهائية 
فــي تحــد واضــح لتحقيق اللقــب، ويمثل أم إل 
أس مجموعــة مــن نجــوم الســابقين يتقدمهــم 
أحمــد مــال هللا ومحمود غلوم )ماش( وجاســم 
محمــد )النحلــة( بجانــب مجموعــة من الشــباب 
المتألقيــن يتقدمهــم بــدر عيســى الــذي تحمــل 
اللعــب األكبــر فــي المباريــات األخيــرة، وعلــي 
ترابــي الاعــب الســابق بنــادي الحالــة بجانــب 
علــي باقــر الناشــئ المتألــق وأيضــا عمــر عــادل 
الــذي أصيــب في ثانــي مباريــات البطولة، وهو 
يتحامل على إصابته، وتضم الدكة أيضا قاسم 

عيسى وغسان الماحوزي.
الــذي  ســوق  كازا  فريــق  الثانــي  الطــرف  فــي   
يحظى بشــعبية واســعة بدا ذلــك جليا في لقاء 
مســتواه  أمريــكا،  فريــق  أمــام  النهائــي  نصــف 
فــي  الاعبــون  يبثــه  التــي  والحماســة  الثابــت 
المباريــات والمتعــة التــي نراهــا ســتكون نقطــة 
يقــول  ال  بــدوره  الــذي  أس  إل  أم  أمــام  قــوة 
شــأنا مــن ذلــك، ولكــن العناصر الشــابة ســيكون 

الفــارق فيمــا لو اســتغل ذلــك فريق كازا ســوق، 
ويتألق نادر علي أفضل العبي البطولة وهداف 
البطولــة بجانــب علــي جابــر الجنــدي المجهول 
وأدوارا خفيــة  كبيــرة  مســتويات  يقــدم  الــذي 
نــوروز  أحمــد  ومنهــم  المتميــزة،  والمجموعــة 
وحمــزة قائدي وطال قاهــري ومحمد إبراهيم 

وعبدهللا الخاجة وحسين علي.

 تحدي الثالثيات 

 ويمتاز الفريقان بالرميات الثاثية، وهو ساح 
ســيعمل الفارق لو فشــل أحدهما في التسجيل، 
هــذا  علــى  كبيــر  بشــكل  الفريقــان  يعتمــد  إذ 
الســاح، حيــث يتفــوق فريق أم إل أس بشــكل 
نســبي علــى فريــق كازا ســوق، إذ ســجل أم إل 
أس 46 رمية ثاثية في 5 مباريات بنســبة 9.2 
رميــة فــي المبــاراة الواحــدة، فيمــا ســجل كازا 
ســوق 41 رميــة ثاثيــة فــي 5 مباريــات بنســبة 

8.2 رمية في المباراة الواحدة.

  3x 3 للسيدات 

 وتنطلــق فعاليــات اليــوم الختامــي بمنافســات 
الرابعــة  الســاعة  للســيدات فــي   )3x 3( بطولــة 

13 فريقــا مــن بينهــم فريــق  مســاء، بمشــاركة 
نادي الفتاة الكويتي، والذي وصل أرض مملكة 
البحريــن يــوم أمــس الخميــس للمشــاركة فــي 

البطولة.
 ويسعى االتحاد البحريني لكرة السلة نشر لعبة 
كــرة الســلة وخصوصا بطوالت الـــ )3x 3( حيث 
انتشــر بشــكل واســع منــذ تولــي ســمو الشــيخ 
عيسى بن علي آل خليفة رئاسة االتحاد، حيث 

يولي سموه اهتماما خاصا بهذه البطولة.

NBA 2K 2019 نهائيات 

 فــي الوقــت نفســه ســينطلق نهائيــات بطولــة 
البايستيشــن NBA 2K 2019، والــذي انطلــق 
يــوم األربعــاء الماضــي بمشــاركة 32 متســابقا، 
حيث انطلقت األدوار التمهيدية وســط حضور 
متميز من المشــاركين وبعــض الجماهير القليلة 

برعاية محات ريسباون لأللعاب االلكترونية.

 مباراة استعراضية 

مبــاراة  بترتيــب  المنظمــة  اللجنــة  وقامــت   
المحلــي  الفــن  نجــوم  بمشــاركة  اســتعراضية 
يتقدمهم جمعان الرويعي والبسام علي وجعفر 

كحســين  الجماعيــة  األلعــاب  ونجــوم  التمــار 
بابــا نجــم منتخبنــا الوطنــي لكرة القدم الســابق 
علــي  وأيضــا  رينغــو  عبدالرحمــن  ومحمــود 
الصيرفــي نجــم كــرة الطائــرة ونجوم كــرة اليد 
العالميين جعفر عبدالقادر وحســين الصياد في 
فقرة ترفيهية بجانب مسابقات لهؤالء النجوم.

 BAHRAIN TALKS فرقة 
 DRUMS

 BAHRAIN TALKS DRUMS وســتقدم فرقة 
فقــرة فنية قبيــل انطاقة المبــاراة، وهي فرقة 

تتميــز بالطبول بالطريقــة الاتينية في مفاجأة 
للجماهير الحاضرة في البطولة، حيث ســتقدم 
هــذه الفرقة العروض على فترتين قبل المباراة 

ما بين الشوطين.

 تواجد كريب دلشيز وبول 

 وســتقدم مقاهــي كريــب دلشــيز ومقهــى بــول 
الحفــل  ســتحضر  التــي  للجماهيــر  خدماتهمــا 
المشــروبات  ســيقدمان  حيــث  الختامــي، 
مهرجــان  فــي  للجماهيــر  األطعمــة  ومختلــف 

عائلي وجماهيري.

فريق كازا سوقفريق أم إل أس العقارية

أم إل أس العقارية في مواجهة قوية للغاية مع كازا سوق
علـــي بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  برعايـــة  أكشـــن”  أس  “بـــي  دوري  ختـــام  اليـــوم 

اللجنة اإلعالمية

واصــل نجــم منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم ســيد ضيــاء ســعيد مشــواره االحترافي بالبقــاء في صفوف نــادي النصــر الكويتي 
للموســم الثالــث علــى التوالــي، حيــث أعلــن النــادي الكويتي قبل يومين عــن المحترفين الذين تم التعاقد معهم بشــكل رســمي 

لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الرياضي 2020/2019.

ومــن ضمنهــم الدولــي ســيد ضيــاء ســعيد، والذي يؤكــد أنه من 
الاعبيــن المميزيــن والذين ســاهموا بجانب زمائــه في تقديم 
المســتويات والنتائج اإليجابية لنادي النصر الذي احتل المركز 
الســادس علــى صعيــد الــدوري، وكان منافســا علــى المســابقات 
األخــرى، والتــي أهلتــه ألن يســتمر فــي صفوف الفريق لموســم 

آخر. 
ويعتبر الاعب سيد ضياء سعيد من خيرة الاعبين الصاعدين 
في المملكة، حيث بزغت نجوميته مع ناديه السابق )المحرق(، 
 3 فــي  المحــرق  مــع  الملــك  جالــة  كأس  تحقيــق  واســتطاع 
مناســبات، إضافة إلى تحقيق بطولة األندية الخليجية، لينتقل 
بعدهــا للرفــاع مــا مكنه مــن حجز مقعد أســاس له في تشــكيلة 
منتخبنــا الوطنــي األول، حيــث مثــل “األحمــر” فــي العديــد مــن 
المناســبات الخارجيــة. كمــا بــرز اســم الاعــب ســيد ضيــاء في 
تشكيلة منتخبنا األولمبي، حيث توج مع منتخبنا بلقب البطولة 

الخليجية للمنتخبات األولمبية التي أقيمت في المملكة.

بمشــاركة ســتة عشــر فريق اســتطاع فريق الســنياري بقيادة عصام عباس تحقيق لقب بطولة المرحوم الشــاب احمد حســن الثالثة المقامة 
برعاية لتل ايتالي والمنظمة من قبل لجنة االنشطة والمسابقات بنادي المالكية.

بعــد فــوزه علــى ديوانيــة جلــول بنتيجــة هدفيــن مقابــل هدف وســط 
حضور وتفاعل كبير من الجماهير الحاضرة فى الملعب  . 

وبالعــودة للمبــاراة دخــل الفريقيــن فــى الشــوط االول بتحفــظ فــى 
الدقائق االولى مع وجود فرص خجولة وما إن انتصف الشوط االول 
حتــى اســتطاع االعــب محمــد خلــف مــن احــراز الهــدف االول لفريــق 
الســنياري ولــم يتــرك الاعــب محمــد عاشــور الفرصة لديوانيــة جلول 
لتنظيــم صفوفــه حتــى أحــرز الهــدف الثانــي مــن تســديدة قوية عجز 
الحارس عن صدها لينتهي الشــوط االول بتقدم الســنياري بهدفين لا 

شيء.
وفــى الشــوط الثانــي دخــل ديوانيــة جلــول بكل ثقلــه محــاوال تعديل 
النتيجة حتى تحقق مبتغاه بتسجيل الهدف االول عن طريق الاعب 
محمــد جعفــر وســنحت الكثير من الفــرص للفريقان وآخرهــا لديوانية 
جلــول فــى الوقــت االخير من المباراة لكنها لــم تترجم األهداف ليعلن 

حكم المباراة ميرزا الشاخوري نهايتها بنتيجة هدفين مقابل هدف. 
وبحضــور ممثــل لتــل ايتالــي الراعــي الرســمي للــدورة حســين حســن 
ورئيــس اللجنــة علــي كاظــم واألعضــاء بــدأت مراســم التتويج حيث 

حصــل الاعــب مهدي جــواد على لقب الهداف و محمد جاســم الماح 
على لقب افضل العب و محمود محمد حسن افضل حارس، والاعب 
المثالي حســين جاســم خليل ومن ثم تسلم فريق ديوانية جلول على 

كأس المركز الثاني والسنياري على كأس البطولة. سيد ضياء سعيد

جمعان الرويعي

البسام علي

حسين الصياد

خليل الرميثي

جعفر عبدالقادر

حسين باباجعفر التمار

محمود عبدالرحمن “رنغو”علي الصيرفي

مشاركة نخبة من الممثلين

من التتويج

التوالي على  الثالث  للموسم  بخدماته  متمسكة  أقــيــمــت فـــي نــســخــتــهــا الــثــالــثــة بــتــنــظــيــم نـــــادي الــمــالــكــيــةاإلدارة 
السنياري بطل دورة المرحوم أحمد سنسيد ضياء مستمر مع النصر الكويتي
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اجتمع باألصدقاء وابتعد عن اجتماعات العمل 
قليال.

تعيش غليانًا عاطفيًا وتكون متحمسًا جدًا 
لالرتباط الرسمي.

أكثر ما استطعت من التمارين الرياضية 
والنشاطات الترفيهية.

ابتعد عن الطعام الدسم والسريع خصوصًا في 
المساء.

تتعزز قدراتك وتجد حلواًل لمشكالت عالقة وتبدأ 
عالقة جديدة.

كن عاقاًل فقد تصاب بالخيبة على أثر تصّرف 
غير مسبق منه.

خفف من األعمال غير المجدية ودع أصحابها 
يقومون بها.

رة مع الزمالء اليوم  خالفات سطحية غير مبرَّ
فانتبه.

إذا كنت راغبًا في االستقرار، فالشريك الحالي 
هو الشخص المناسب.

راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد 
المقّربين.

حاول أن تكون متأنيًا جدًا في اختيار خطواتك 
المستقبلية.

الحظ يساعدك على تحقيق التقّدم الذي كنت 
تطمح اليه.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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ملك إنجلترا ريتشارد 

قلب األسد يتمكن من 
دخول عكا التي 

كانت خاضعة 
لسيطرة 

المسلمين، ومع هذا 
الدخول سقطت المدينة في 

يد الصليبيين. 

قالت الهيئة األلمانية 
الختبار السلع إن شحن 

بطارية الهاتف الذكي 
بشكل كامل يقلل من 

عمرها االفتراضي. ولتجنب 
ذلك، ينبغي إيقاف عملية 

الشحن عند بلوغ %80 من 
سعة البطارية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

العمل الحر أقل أمانا للشباب من الوظيفة... ولكن أرباحه أكثر

77 % من الشباب يفضلون الوظيفة الثابتة

مــع ازديــاد اعبــاء الحياة وكثــرة المصاريــف، اصبح بعض من النــاس يعمل في 
القطــاع الحكومــي أو الخــاص باإلضافة إلى قيامه بعمل حر، من أجل الحصول 
علــى راتب يكفي لســد االحتياجات الشــخصية والعائلية باإلضافــة إلى الترفيه 
كالســفر والتنــزه، لكــن مــاذا يفضــل الشــباب البحرينــي؟ العمــل الحــر وأرباحــه 
الكثيــرة إن كان ناجحــا، أو الوظيفــة الثابتــة مــع تأميــن مــدى الحيــاة؟ ســؤال 

طرحته البالد في تويتر على عينة من الشباب.

واجابت الشــابة زهراء جعفر أن العمل 
الحــر والعمــل الحكومي مهمان بنســبة 
يؤمــن  الحكومــي  فالعمــل  متســاوية، 
المســتقبل عكــس العمــل الحــر لوجــود 
التأميــن فيــه، امــا العمــل الحــر يحــوي 
مخاطرة ان كان يعتمد عليه الشــخص 
حدثــت  حــال  ففــي  ثابــت،  كمصــدر 
مشــكلة كبرى في العمل سوف تتوقف 
األرباح ولن يكون هنالك راتب في هذا 
الشــهر، أنــا افضل أن يقوم رب األســرة 
للتأميــن  الحكومــي  فالعمــل  بالعمليــن 

والعمل الحر لزيادة األرباح.
فيمــا اضاف الشــباب محمد جمعة بأننا 
حينمــا نقدم على وظيفة نتطلع ما هي 
المرتبات وهل هي مناسبة ام ال، وذلك 
بســبب ارتفاع األســعار والمعيشة التي 
اصبحــت ال تكفي لتوفير المســتلزمات 
الشــخصية،  والمصاريــف  المنزليــة 

تأميــن  إلــى  التطلــع  فيجــب 
ان  إلــى  المســتقبل 
تجعلنــا  لمرحلــة  نصــل 
نفكــر بإنشــاء عمــل حر 

لراتــب  مســاند  إضافــي 
األول.

أيــدت فــداء  فــي حيــن 
الوظيفــة  الفــردان 
العمــل  لكــون  الثابتــة 
ناحيــة  مــن  افضــل  فيهــا 

الوقــت وااللتــزام والراتب 
يفتقرهــا  التــي  والعــاوات 
العمــل الحــر، وفــي الوظيفــة 
يكون هنالك اكتساب خبرة 

اكثــر، ولكــن لــكل عمل 

مميزات خاصة فيه.
وخالفهــا خليــل الســاري حيــن اكد على 
افضليــة العمــل الحــر بقولــه انــا اعمــل 
بنظام راتب ثابت وأيضا 
ان  حــر،  عمــل  لــدي 
يــدر  الحــر  العمــل 
لــي أرباحــا اكثــر مــع 
مجهود أقل، واشجع 
علــى العمل الحر لكن 
مدروســة  بطريقــة 
طريقــان  هنــاك  ألنــه 
فشــل،  او  نجــاح  امــا 
وبالنســبة لألرباح في 
تكــون  الحــر  العمــل 
بعكــس  متزايــدة 
الوظيفة يكون فيها 

الراتب ثابتا.
بينمــا قــال الشــاب 

مرتضــى العابــد: العمل الحــر في اغلب 
األحيــان يكون مدخوله أكثر من العمل 
الثابــت، ولكننــا حاليــا نــرى بــأن هنالــك 
تراجعــا في الســوق عموما، فالشــخص 
الــذي يــود الدخــول فــي عالــم األعمال 
فكــرة  لديــه  تكــون  أن  البــد  الحــرة 
إبداعيــة قوية ليحقق الربــح المطلوب 
وعليه بذل مجهود كبير إلثبات نفســه، 
الســيما رأس المــال مــن المشــاكل التي 
يتعرض لها الشــاب حين يريد أن يقبل 
على مشــروع، فالحل يكمن في الدخل 
الثابت خصيصا وانه شباب في مقتبل 
العمــر يحتاج إلى تكوين نفســه من 
حيــث تجميــع المهــر والمســكن، 

فالحــل األنســب والتقليــدي هــو العمــل 
الثابت في بداية حياة الشاب.

واكدت الشــابة آمنة الدوســري على أن 
الوضــع مختلــف اليــوم عمــا كان عليــه 
أن  يســتطيع  فالشــخص  الســابق،  فــي 
يعمــل في أكثر مــن عمل أن كان هنالك 
تخطيــط وموازنــة فــي الوقــت، وعــن 
نفســي أطمح ان اجد وظيفة تناســبني 
وأيضــا اقوم بممارســة مشــروع خاص، 
وارى اليوم أن طريق العمل الحر اصبح 
ميسرا، ولكن البعض يفكر في الوظيفة 
الثابتة من أجل لاستقرار وراحة البال 
وعــدم التفكيــر فــي الخســائر والشــراء 

وهذه األمور.

مرتضى العابد

زهراء جعفر

آمنة الدوسري

فداء الفردان

خليل الساري

محمد جمعة

ينتمــي تطبيــق Learn German. Speak German إلــى متجــر “غوغــل 
.Education ”بالي”، ويندرج تحت فئة “التعليم

يســاعد التطبيــق مســتخدمه علــى تعلم 
الممارســة  خــال  مــن  األلمانيــة  اللغــة 
اليوميــة، إذ يعلمــه الكلمــات األساســية، 
المحادثــة،  فــي  الضروريــة  والعبــارات 
فضــاً عــن دروس خاصــة بقواعد اللغة. 
يائم التطبيق المبتدئين، إذ يقدم ُجماً 
وتعبيــرات مســتخدمة بشــكل حقيقــي، 
واألفعــال ومشــتقاتها، وطريقــة النطــق 

كالناطقين األصليين للغة.
فــي  جديــدة  طريقــة  التطبيــق  يعتمــد 

بيــن  ثنائيــة  بمحادثــة  تبــدأ  التعليــم، 
شــخصين، بحيث يســتطيع المســتخدم 
ثــم  المفتاحيــة،  الكلمــات  أهــم  تذكــر 
اســتخدامها في بناء الجمــل والعبارات، 
وفــي نهايــة الجلســة التــي تصــل مدتهــا 
إلــى 45 دقيقــة يكــون المســتخدم قادرًا 

على إعادة هذه المحادثة بصوته.
أســبوعية،  اختبــارات  التطبيــق  يقــدم 
ويســمح بالمنافســة بيــن المتعلميــن من 

جميع أنحاء العالم.

Learn
 German. 

Speak Ger-
man
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1912 
 فرنسا تعلن إن المغرب محمية فرنسية.

 
 1998 

المنتخب الفرنسي لكرة القدم يفوز ببطولة كأس العالم المقامة على أرضه.

 2002 
محكمة كندية تعطي المثليين الحق في الزواج فيما بينهم.

 
 2005

مجلس األمة الكويتي ينتخب جاسم محمد الخرافي رئيًسا له.

 2013 
حادث قطار بريتني يخلف 6 قتلى وحوالي 30 جريًحا في باريس.
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تسعى نجمة المهرجانات العربية ديانا كرزون للتنوع في برنامجها الفني؛ 
لتكون فيروز حاضرة بصوت ســوبر ستار العرب ديانا كرزون إضافة إلى 

أغنية مغربية وأغنيات من تراث بالد الشام؛ لتضع بصمتها الفنية في 
هذا المهرجان العريق. أما على صعيد مشــاركتها في مهرجان جرش 
للثقافة والفنون في دورته الـــ 34 من 2019 ينتظر جمهور المهرجان 

إطاللتهــا يــوم 25 من أغســطس 2019 على المســرح الجنوبي، واعده 
بأن تكون مشــاركتها في جرش متميزة، الســيما بأغنيتهــا الجديدة “اردنية 

هالليلة ووصلة مدلي فلكلورية” وأغنية “فرحتنا الليلة”.

طــرح صابر الرباعــي ألبومه الجديــد “صابر الرباعــي 2019، عبر قناة 
“روتانــا” على يوتيوب. ويضم ألبوم “صابر الرباعي 2019، 10 أغاني، 
باللهجات المصرية، والخليجية، واللبنانية، بينها قصيدة للشاعر 
الراحــل نزار قبانــي، ويضم األلبوم باي بــاي، وكتاب المجروحين، 
وعمري الجديد، وعسى يومي، وغشاش، وليلة من العمر، وطول 

حياتي، ومغيار، وتذكروني، وأين أذهب.
وتعــاون صابر الرباعي فــي العمل مع شــعراء وملحنين، منهم هاني 

عبد الكريم، وسمير زكي، وعصام كاريكا، ووليد سعد.

تخــوض الفنانــة إلهام شــاهين تجربــة ســينمائية جديدة، تعــود بها 
للشاشــة الكبيرة التي غابت عنها منذ نحو 3 ســنوات، وقد كان آخر 
أعمالها  “يوم للســتات”. وكشــف مقربون من الفنانة أنها تستعد 
لبــدء تصوير فيلمهــا الجديــد الذي يحمل اســم “حظــر تجوال”، 
وسيشــاركها البطولة العديد من الفنانيــن من بينهم أمينة خليل، 

والعمل سيكون من إخراج أمير رمسيس، وبذلك يكون هذا هو العمل 
األول الذي يجمعها بأمينة، التي تلقت إشــادات كبيــرة بالفترة الماضية 

بعد تقديمها دورًا مميًزا في مسلسل “قابيل” الذي عرض شهر رمضان الماضي.

حظر تجوالصابر الرباعي 2019حفالت ديانا كرزون في 2019

حوراء جعفر



نجالء آل خليفة في تجربة مباشرة عن فنون الواقع االفتراضي

كشفت كارداشيان خالل مقابلة لها مع Wall Street Journal، أن المشد  «
الذي ارتدته في حفلة Met Gala قد سبب لها اآلالم الشديدة. وعلى الرغم 
من أن خصرها قد لفت االنتباه بصغره ونحافته الشديدة، إال أن شعورها 

باآلالم وعدم الراحة كان ال يحتمل، حيث قالت: “لم أشعر بألم كهذا في 
حياتي”. ويأتي هذا االعتراف بعد كشفها عن خطها الجديد للمشدات، إذ 

يبدو اآلن السبب واضح في جعلها تقوم بتصميم مشدات تناسب جسدها.

اســتضاف مركــز الفنون مؤخرا فعالية حــوار وتجربة فنية 
مباشــرة بعنــوان “بعــٌد آخــر للفــن: الواقــع االفتراضــي مــن 
منظــور فنــي” قّدمتها الفنانة نجــاء آل خليفة. وتأتي هذه 
الفعاليــة ضمــن جهود هيئة البحريــن للثقافة واآلثار إلثراء 

الحراك الثقافي والفني في المملكة. 
وافتتحــت مدير ادارة الثقافة والفنــون بهيئة الثقافة فرح 
محمــد مطــر الفعالية بكلمــة أكدت فيها حــرص الهيئة على 
تعريــف الجمهــور في مملكة البحرين بكل ما هو جديد في 
المشهد الفني، إضافة إلى دعم الجيل الجديد من الفنانين 
ممــن يحملون أفــكارًا جديدة وإبداعات متنوعة يثرون بها 

الساحة الفنية والثقافية في المملكة.
بالشــكر  خليفــة  آل  نجــاء  الفنانــة  توجهــت  جانبهــا،  مــن 
إلــى هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار لتنظيم هــذه الفعالية، 
موضحــة أن العالــم االفتراضــي أصبــح مؤخــرًا ُيســتخدم 
فــي مجــال الفــن بصــورة جليــة وبتقنيــات عاليــة، بعــد أن 
كان مقتصــرا علــى المجــال التعليمي فقط. بعدها شــاركت 
الفنانــة تجربتهــا مــع الجمهــور الحاضــر إلــى مركــز الفنــون 
بحضــور نخبة مــن المعنيين بالحركة الفنيــة والثقافية في 
المملكــة، إذ شــرحت في البداية كيفية انطــاق تكنولوجيا 
الواقع االفتراضي وتطورها لتدخل في كل مناحي الحياة 

اليومية. 
واســتخدمت الفنانــة نجــاء آل خليفــة في عرضهــا الفّني، 
فرشــاة “ِتلــت”)tilt( وهــي أحــد وســائل غوغــل للرســم فــي 

الواقــع االفتراضــي، والتــي تعمــل برفقــة ســماعات الــرأس 
وأجهــزة التحكــم وجهــاز الكمبيوتــر، وذلــك لخلــق مســاحة 
افتراضيــة تمّكــن المشــاهدون فيهــا مــن االســتمتاع بهــذا 
النــوع مــن الفنــون. وتحدثــت الفنانة نجــاء آل خليفة عن 
عملهــا فــي عــام 2017م، حيــن قامــت برســم نمــوذج لقلعة 

ُطبعــت الحقــًا  والتــي  الفاتــح،  أحمــد  بــن  ســلمان  الشــيخ 
بطريقة ثاثية األبعاد لصالح سفارة المملكة في واشنطن، 
وذلــك ضمن احتفاالت المملكة باألعياد الوطنية. وأضافت 
أن عملهــا الفنــي قد تــم عرضه في معرض الصــور الوطنية 

في واشنطن. 
وأشــارت إلــى أنها طبقــت هذا الفن االفتراضــي على بعض 
البيــوت القديمــة فــي مدينــة المحــرق لتعكــس مــن خالــه 
المدينــة.  ُيميــز  الــذي  االجتماعــي  والنســيج  العمــارة  فــن 
وأوضحت الفنانة أثناء حوارها وحديثها حول عالم فنون 
الواقــع االفتراضــي، أنهــا اســتخدمت هــذا العالــم كوســيلة 
للتعبير عن إبداعاتها الفنية منذ العام 2017، كاشــفة بذلك 
عالمــًا ذا أبعاد مختلفــة ومتجددة. حيث تركز أغلب أعمال 
الفنانة على العمارة، الفّن التجريدي، التاريخ اآلثار والحالة 

اإلنسانية.

الجمعة
12 يوليو 2019 
9 ذو القعدة 1440
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قــدم الناقــد الســعودي خالد ربيع الســيد كتاب “ســينمائيات ســعودية: قــراءات في 
أفــالم مختــارة” عــن جمعيــة الثقافــة والفنــون بالدمــام، ضمــن كتب مهرجــان أفالم 
الســعودية فــي دورتــه الخامســة 2019 مؤخــرا، يقــع الكتــاب فــي عشــرين فصــالً 
تراوحت بين قراءات شمولية للحراك السينمائي في المملكة في ما يمكن تسميته 
بالموجــة الثانيــة لإلنتــاج الســينمائي الســعودي، وأيضــًا قــراءات مفصلــة ألفــالم 
سينمائية سعودية حققت حضورًا مشرفًا في المهرجانات العربية والدولية، سواء 

على المستوى الرسمي والفوز بالجوائز أو على المستوى الجماهيري والنقدي. 

بــدأ الناقــد ربيــع الكتاب بمدخل عــام كتبه 
المخرج والناقد فهد األســطا، تحت عنوان 
فيــه  اســتعرض  الســعودي،  الفيلــم  قصــة 
المملكــة،  فــي  الســينمائي  الحــراك  تاريــخ 
وبيــن فيه بنظرة بانوراميــة المراحل التي 
مرت بها الســينما في المملكة. ويستعرض 
“ســينمائيات ســعودية” الحالة الســينمائية 
التي بدأ النشاط السينمائي بها في المملكة 
مــن حيــث أماكن العــرض، إذ كانت تعرض 
األفــام قبل نحو خمســين ســنة في بعض 
المــدن الســعودية في األحــواش ومجالس 
البيــوت واألســطحة، ويبيــن كيف تطورت 
الحال لتصبح األفام اآلن تعرض في دور 
ســينما خاصــة مجهــزة بصــاالت تســتخدم 

أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية
لعــل مــن اهــم المناطــق التــي زارهــا ربيــع 
منطقــة المجموعــات الســينمائية، وكتــب: 
ا  “يعمد بعض األصدقاء المهتمين ســينمائيًّ
الــكل  فيهــا  يتعــاون  مجموعــة  لتكويــن 
إلنتــاج  وتجاربهــم  مواهبهــم  باختــاف 
األفــام القصيــرة مثل مجموعــة )القطيف 
فرينــدز( برئاســة فاضــل الشــعلة وعضوية 
عــدد من الشــباب الســينمائي فــي القطيف 
مثــل موســى ال ثنيــان وبشــير المحيشــي 
واحمد الجارودي وجاســم العقيلي، والتي 

بــدأت مبكــًرا، وهدفــت في بــادئ األمر إلى 
التوجــه نحــو التســويق الشــعبي مثل أول 
افامهــم )رب ارجعــون( وهــو فيلم وعظي 
حياتــه  يــرى  مقصــر  شــاب  حــول  رســالي 
بعــد الوفــاة حيث انتشــر الفيلــم كثيرا بين 
اوســاط النــاس قبــل أن تتجــه المجموعــة 
بشــكل أكثــر احترافيــة الــى المشــاركة في 
المهرجانات لتقدم عدة افام مثل “شكوى 
األرض” و“حلــم بــريء” لبشــير المحيشــي 
والــذي كان فيلــم افتتــاح مســابقة االفــام 
وحلمــه  صبــي  حــول  بالدمــام  الســعودية 

البــريء في امتــاك آلة تصوير و”العصفور 
االزرق” لموســى آل ثنيــان وأفــام اخــرى 
يغلــب عليهــا الطابــع االنســاني والتوعــوي 
لكنهــا تحقــق افضــل إنجازاتهــا عبــر فيلــم 
)بقايــا طعــام( 2007م للمخــرج موســى آل 
ثنيــان حول موضــوع الفقر والبــؤس فيما 
نجــح الفيلم بالحصول علــى جائزة أفضل 
اإلمــارات  مــن  أفــام  مســابقة  فــي  فيلــم 
الــدورة الســابعة 2008م، وجائــزة النخلــة 
الذهبيــة ألفضــل فيلم روائي في مســابقة 
أفــام الســعودية الــدورة األولــى 2008م، 
وجائــزة أفضــل فيلــم روائي فــي مهرجان 

جدة السينمائي الدورة الثالثة.
مجموعــة  تنطلــق  2009م  عــام  فــي  ثــم 
مــن  تســعة  بعضويــة  الســينمائية  تاشــي 
خلفيــة  مــن  القــادم  الســينمائي  الشــباب 
والكتابــة  المكثفــة  الســينمائية  المتابعــة 
النقديــة الصحفيــة مثــل: محمــد الظاهري 
في فيلمه )شــروق/  غــروب( حول يوم في 
حيــاة طفــل يعمــل بعــد المدســة بائعــا في 
احدى شــوارع الرياض فيتعــرض لمواقف 

وحســام  إنســانية،  ال 
فيلمــه  فــي  الحلــوة 
الفــرد  حــول  )مابــي( 
واشــكالية  والجماعــة 
والقطيــع،  التمــرد 
زوج  حــول  و)عــودة( 
يعيــش لحظــات اتخــاذ 
قــرارا صعبا فــي حياته 
ليحــرر نفســه كمــا يرى 
فــي الوقــت المناســب، 
فــي  االســطاء  وفهــد 

فيلمــه )تجربة في الطابق الســابع( وثائقي 
حينمــا  الســينما  وشــغف  الصداقــة  حــول 
يقــوم المخرج بتحــدي ثاثة من اصدقائه 
شــروط  حســب  أفــام  بإخــراج  ليقومــوا 
فــي  الخليــف  ومحمــد  وصعبــة،  محــددة 
فيلمه )حســب التوقيــت المحلي( يتعرض 
بشــكل ســاخر لموضــوع اغــاق المحــات 
مــع االذان مــن خــال حكاية شــاب يبحث 
يأكلــه،  شــيء  عــن 
الحمــود  ومحمــد 
)ظــال(  فيلمــه  فــي 
بلقطــة  يقــدم  والــذي 
واحــدة طويلــة قصــة 
فتــاة وأختهــا تقرران 
للســوق  الذهــاب 
حــول  اســقاط  فــي 
اشــكاليات جدلية في 
زواج  مثــل  المجتمــع 
والحجاب  الصغيرات 

تركــي  والمونيتيــر  للمصــور  باإلضافــة 
وعبــد  الضبعــان  وعبدالمحســن  الرويتــع 
المحســن المطيــري ونــواف المهنــا والذيــن 
ســبق الحديــث عــن افامهم حيــث قدمت 
مهرجــان  فــي  أفــام  ســبعة  المجموعــة 
جيــد  بإعجــاب  حظيــت  2009م  الخليــج 
موضوعــات  عبــر  للجــدل  الفتــة  وإثــارة 
بلجنــة  دفــع  تنفيذهــا  وطريقــة  أفامهــا 
التحكيــم لمنحهــا شــهادة تقديــر “ لســعيها 

في تأســيس سينما شــابة في السعودية “، 
كمــا قدمــت فــي الســنة التــي تليها خمســة 
فــي  جيــًدا  نجاًحــا  محققــة  أخــرى  أفــام 
مجمــل مشــاركاتها بفــوز فيلمــي )شــروق/  

غروب(، و)عودة(.
وفــي حيــن تراجعت المشــاركة الســعودية 
الكــم،  علــى مســتوى  آخــر ســنتين  خــال 
وبحســب مســتوى النجــاح أيًضــا، إال أنهــا 
عادت هذه الســنة 2013م من خال نجاح 
كبير بفوز الفيلم الطويل )وجدة(، واألفام 
و)مجــرد  و)ســكراب(،  )حرمــة(،  القصيــرة 
صــورة( فــي مهرجــان الخليــج الســينمائي 

في دورته السادسة.
فــي  للمؤلــف  الرابــع  الكتــاب  هــذا  ويعــد 
مســيرة الكتابة فــي النقد الســينمائي، كان 
بدأهــا بكتابــة الفانوس الســحري: قراءات 
في الســينما العالميــة 2008م، ثم الفانوس 
فــي  قــراءات  الثانــي:  الجــزء   - الســحري 
كتــاب  وقبلهمــا   ،2014 خليجيــة  أفــام 

فيلموغرافيا السينما السعودية 2007م.

خالد ربيع

ربيع مع الفنان الراحل نور الشريف والناقد محمد رضا

نجاح السعوديات في تقديم األفالم والحضور بقوة في المهرجانات

“سينمائيات سعودية”... قراءات في أفالم خالد ربيع
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وجبة خفيفة شائعة تحمل سر طول العمر
يعــد العيــش لفتــرة طويلــة طموحــا كبيــرا يســعى إليه معظــم الناس 
حــول العالــم باتبــاع وســائل مختلفــة، بمــا فــي ذلــك تحســين النظام 
الغذائــي واإلقــاع عــن التدخيــن وممارســة الرياضة بانتظــام. ولكن 
الصيغة الســرية لطول العمر قد تكون أبســط مما يعتقد الناس، وفقا 
لنتائج توصلت إليها دراستان أجريتا منذ فترة في جامعة هارفارد.

وتقول الدراستان إن تناول كمية معينة يومية من المكسرات يمكن 
أن يساعد في إطالة العمر.

وأوضــح أســتاذ التغذيــة فــي كليــة الصحة العامــة بجامعــة هارفارد 
فرانــك هــو قائــا “وجدنــا أن األفراد الذيــن يتناولون المكســرات كل 

يوم، يعيشون حياة أطول وأكثر صحة من غيرهم”.
وأظهــر التقريــر الذي ُنشــر فــي مجلة “نيو انغانــد” الطبية، أن أولئك 
الذيــن يتناولــون الجــوز يوميــا أقــل عرضــة للوفاة بســبب الســرطان 
أن  تبيــن  وعمومــا،  التنفســي.  الجهــاز  وأمــراض  القلــب  وأمــراض 
األشــخاص الذيــن يتناولــون الجــوز يوميا، أقل عرضة بنســبة 20 % 

للوفاة أثناء الدراسة، مقارنة بأولئك الذين تجنبوا أكل المكسرات.
ألــف مشــارك فــي دراســة صحــة   120 النتائــج مــن نحــو  وُجمعــت 

الممرضات والدراسة الصحية للطبيب.
وفــي بدايــة البحــث فــي الثمانينات، أجــاب الجميع عن أســئلة حول 
وجباتهم الغذائية، ثم قدموا إجابات أخرى كل سنتين إلى 4 سنوات 

خال 30 عاما من المتابعة.
وصّنــف الباحثــون المشــاركين إلــى 6 فئــات تراوحــت مــا بيــن عــدم 

تناول المكسرات، وتناولها 7 مرات أو أكثر في األسبوع.
وتؤكــد النتائــج األخيــرة مــا توصلــت إليــه دراســات ســابقة، وفقــا 
ألســتاذة الطــب فــي جامعــة بنســلفانيا بينــي كريــس إثرتــون، التــي 
 ،) LDL( قالــت “إن تنــاول المكســرات يخفــض الكوليســترول الضــار
ويرفــع الكوليســترول الحميــد )HDL(، وكذلــك يقلــل مــن ضغط الدم 

واستجابة ضغط الدم للتوتر”.
وتبيــن دراســتها أيضــا أن اســتهاك الجــوز يســاعد في تعزيــز عملية 
النقل العكســي للكوليســترول، إذ تقوم جزيئات HDL الموجودة في 

الدم بالتخلص من التراكمات الدهنية في الشرايين المسدودة.
وأشار الباحثون في جامعة هارفارد إلى أن تكوين المكسرات، التي 
تحــوي أليافــا ودهونــا صحيــة وفيتامينــات ومعادن، يمكــن أن يوفر 

“خصائص حماية القلب والوقاية من السرطان وااللتهابات”.

 6 أن  اليونانيــة  الســلطات  ذكــرت 
حتفهــم  لقــوا  أجانــب  مواطنيــن 
وأصيــب العشــرات بعدمــا اجتاحــت 
رياح تصل إلى حد العاصفة وأمطار 
وعواصــف ثلجية شــمال اليونان في 

وقت متأخر من مساء األربعاء.

مــن  مســنين  إن  الشــرطة  وقالــت 
جمهورية التشــيك قتــا عندما دمرت 
ريــاح قوية منزال متنقا بشــبه جزيرة 
الشــهيرة  الســياحية  هالكيديكــي 

بشمال الباد.
نفســها،  بالمنطقــة  آخــر  مــكان  وفــي 
قتلــت امــرأة وطفــل عمره 8 ســنوات، 
وكاهمــا مــن رومانيــا، بعــد أن انهــار 
ســقف فــوق مطعــم فــي نيــا باجيــا. 
مــن  وكاهمــا  وشــاب،  رجــل  ولقــي 
روســيا، حتفهما جراء ســقوط شــجرة 

بالقرب من فندق في منطقة بوتديا.
وقــال مركز طبي إنه عالج 60 إلى 70 

شخصا من كسور في األغلب.

مقتل 6 أجانب 
جراء الطقس 

السيء باليونان
كشــف باحثون أن األشخاص الذي يتناولون 
الكثير من المشــروبات السكرية يزداد لديهم 

خطر اإلصابة بالسرطان.
ووفقــا لصحيفــة “الغارديــان”، أشــارت نتائج 
دراســة كبيــرة أجراهــا الباحثــون في فرنســا 
إلى أن الحد من تناول المشــروبات الســكرية 
ربما يســاعد من خفض عــدد حاالت اإلصابة 
بالسرطان.  وتوصي منظمة الصحة العالمية 
بضــرورة الحــد مــن تنــاول الســكر يوميا إلى 
أقــل مــن 10 % من مجموع ما يتناولونه من 

السعرات الحرارية.
نشــرت  التــي  الجديــدة،  الدراســة  وحللــت 
البريطانيــة،  الطبيــة  الدوريــة  فــي  نتائجهــا 
بيانــات 101257 بالغــا فرنســيا، 21 % منهــم 

رجال و79 % نساء.
مائــة  قدرهــا  زيــادة  أن  النتائــج  وأظهــرت 
المشــروبات  تنــاول  فــي  يوميــا  ملليلتــر 
 %  18 نســبته  بارتفــاع  ارتبطــت  الســكرية 
لخطر اإلصابة بالسرطان عموما، وبنسبة 22 

% لسرطان الثدي.

كشــفت دراســة أن قشــر البيض قادر على تســريع شــفاء العظام المكســورة وإعادة إنمائها من 
جديــد. ووفقــا لصحيفــة “ديلــي ميل”، اكتشــف الباحثون أن مزيجا من قشــر البيض ونوعا من 

الهام، ساعد خايا عظام الفئران على النمو بشكل أسرع وأقوى.
ويتمنــى العلمــاء أن تســاعد هــذه التقنيــة في عــاج المرضــى، الذين أصيبت عظامهــم بأضرار 

بسبب الشيخوخة أو المرض أو اإلصابة.
والختبار إمكانات قشر البيض، قام العلماء بمزجها مع هام جياتيني، وُأخذت خايا العظام 

غير الناضجة من الفئران وتم تغليفها بالمزيج لتنمو وتشكل عظاما جديدة.
وزرع هذا المزيج في القوارض مرة أخرى الختبار “التوافق الحيوي”، وكشفت النتائج عن أن 
الخليط تسبب في تطور الخايا إلى أخرى ناضجة. ويسعى الباحثون لتطوير الطريقة ذاتها، 

واستخدامها في إنماء الغضاريف واألسنان واألوتار.

المشروبات السكرية قد تسبب السرطان

اكتشاف فائدة طبية استثنائية لقشر البيض

تطيير مناطيد الهواء الساخن خال مهرجان البالون 
األوروبي الـ 23 في إجواالدا بالقرب من برشلونة 

اإلسبانية. )أ ف ب(

الكاميــرات  التقطــت  الشــمالية،  بكوريــا  تجمــع سياســي حاشــد  فــي 
زعيــم البــالد، كيــم جونغ أون، وهو غارق في النــوم، خالل خطبة أحد 

الجنراالت.

وظهــر كيــم وهــو يغــط فــي النــوم تدريجيــا، خــال خطبة حماســية، في 
الذكــرى الـــ 25 لوفاة جده كيم إل ســونغ، أثناء مناســبة عقدت في بيونغ 

يانغ.
وأظهرت الكاميرات كيم جونغ أون وهو يســتيقظ فجأة من نومه خال 
الخطبــة، علــى صــوت تصفيــق الجماهيــر، ليبــدأ بالتصفيــق مــع الحشــد، 
مخالفا العادات الكورية، التي تنص على أن يبدأ الزعيم بالتصفيق أوال.

ويعتبر النوم في “األوقات غير المناسبة”، و”عدم التصفيق في المناسبات 
رفيعة المستوى”، جريمة في كوريا الشمالية، قد تصل عقوبتها لإلعدام، 

وفقا للصحيفة.
وقالت صحيفة “ميرور” إن كيم سبق أن أعدم جنراال، بعد استغراقه في 

النوم خال مناسبة عسكرية.

الزعيم كيم يغط في النوم 
أمام الجنراالت

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عثر على رجل ألقى نفسه في شاالت 
نياغــرا حيــا وكان جالســا على صخرة 
في أسفل النهر مصابا بجروح طفيفة، 

وفق ما قالت الشرطة الكندية.
بــارك  نياغــرا  شــرطة  تلقــت  وقــد 
اتصــاال الســاعة الرابعــة فجــر الثاثاء 
لإلبــاغ عــن رجل على حافة شــاالت 
هورسشــو فالز التي يبلــغ ارتفاعها 57 
متــرا. وعندمــا وصلــت الشــرطة، كان 
الرجــل يحاول تســلق الحواجز ليلقي 
بنفسه في الشال، كما كتبت الشرطة 

على “تويتر”.
وبعــد البحــث عنــد أســفح الشــاالت، 
عثــر علــى الرجل جالســا علــى صخرة 
“مصابــا بجــروح طفيفــة”، ونقل الحقا 
إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج وفــق 
الشــرطة. وهذا الرجل الذي لم تكشف 
الجانــب  علــى  بنفســه  ألقــى  هويتــه، 
علــى  نياغــرا  شــاالت  مــن  الكنــدي 

الحدود مع الواليات المتحدة.

نجــا ســائق أميركــي بأعجوبة مــن الموت، 
زجــاج  صبــار  شــجرة  اخترقــت  بعدمــا 
ســيارته األمامــي، علــى طريــق صحــراوي 

بوالية أريزونا.
أمــس  نيــوز”،  “فوكــس  شــبكة  وذكــرت 
عندمــا  وقــع  الحــادث  أن  الخميــس 
اصطدمت الســيارة بشجرة صبار مزروعة 
علــى جانــب الطريق في منطقة توكســون 
الصحراويــة. وذكــرت الشــرطة األميركيــة 
أن جــزءا مــن الشــجرة انفصــل مــن جــراء 
داخــل  بــه  األمــر  وانتهــى  االصطــدام، 

السيارة، بعدما كسر الزجاج األمامي.
وأوضحــت الشــرطة أنها اعتقلت الســائق، 
الــذي أصيــب بجروح طفيفة، مشــيرة إلى 
اعتقالــه؛ نظرا لاشــتباه في قيادته مركبة 

تحت تأثير الخمر، وللضرر الجنائي.

يلقي بنفسه في 
شالالت نياغرا.. 

وينجو بغرابة

شجرة صبار عمالقة 
تخترق سيارة مسرعة أظهر استطالع للرأي أن البريطانيين سينفقون نحو 2.7 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 3.3 

مليار دوالر، على مالبس سيتردونها لمرة واحدة هذا الصيف، ثم يقومون برميها.

مؤسســة  أجرتــه  الــذي  االســتطاع  وبحســب 
المســتهلكين  فــإن  الخيريــة،  “برونــادوز” 
بينهــا  مــن  مابــس  سيشــترون  البريطانييــن 
نحــو 10 ماييــن رداء خاص بحفــات الزفاف، 
إضافــة إلــى مابــس أخــرى مخصصــة للعطلــة 

لارتداء “مرة واحدة”.
وبينمــا تكلــف المجموعــة األولــى 800 مليــون 
جنيــه اســترليني )أكثــر مــن مليــار دوالر(، تبلــغ 

مليــون   877 نحــو  الثانيــة  المجموعــة  تكلفــة 
دوالر. وســيقبل البريطانيــون أيضا على شــراء 
مابــس خاصة بحفــات الشــواء والمهرجانات 
وحفــات الرقــص. وقالــت المؤسســة الخيريــة 
إن هــذا الســلوك بحاجــة إلــى تغييــر، متحدثــة 
عن التداعيــات المالية والبيئية لذلك، ومحذرة 
أن المســتوى “الخطيــر” من رمــي المابس التي 

ينتهي بها المطاف في النفايات.

مليارات الدوالرات من أجل أزياء لمرة واحدة

نجما بوليوود الهنديان سيدهارث مالهوترا )يسار( وبارينيتي تشوبرا 
يلتقطان صورة أثناء الترويج لفيلم هندي رومانسي قادم “جاباريا 

جودي” في مومباي. )أ ف ب( وأرجع االستطالع هذا التبذير إلى شعور واحد من كل أربعة بريطانيين بالحرج من ارتداء المالبس 
ذاتها أكثر من مرة في المناسبات الخاصة.

احتفــل البرلمــان البريطانــي، أمــس الخميس، بمرور 160 عاما على قرع جرس ســاعته )بيغ 
بــن(، لكــن الجــرس الشــهير لــم يدوِّ لالحتفــال بهذه المناســبة؛ ألن برج الســاعة في منتصف 

عملية ترميم كبيرة.

وبســبب المشــروع أصبح بــرج إليزابيث، الذي 
يبلغ طوله 96 مترا، ويعد من أكثر المباني التي 
يتم تصويرها في بريطانيا، مغطى بالسقاالت، 
إلعــادة تلميــع واجهــات ســاعاته األربع، وطاء 
األجزاء الحديديــة، وتنظيف وترميم الواجهة 
ببراعــة. وشــمل برنامــج  المنحوتــة  الحجريــة 

الترميــم، وهو األكبر على اإلطاق للبرج، إزالة 
الســقف الحديــدي المصنــوع مــن 3433 قطعــة 
مــن أجــل ترميمــه. وســيبقى جــرس )بيــغ بــن(، 
الــذي يــزن 13.7 طــن، فــي مكانــه أثنــاء أعمال 
الترميــم التــي بــدأت العــام 2017، ومــن المقرر 

أن تنتهي في العام 2021.

“بيغ بن” صامت في ذكراه الـ 160

المكسرات يمكن أن يساعد في إطالة العمر
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