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المنامة - بنا

في مقابل صفر حصلت عليه قناة الجزيرة 
تضامن  هناك  كــان  اإلعــامــي،  التضامن  من 
مع   %  100 بنسبة  عربي  خليجي  إعامي 
واألضاليل  األكــاذيــب  إزاء  البحرين  مملكة 
“ما  برنامج  بثها في  تم  التي  واالفــتــراءات 
الجزيرة،  قناة  عرضته  التي  أعــظــم”  خفي 
والعربي  الخليجي  الــرفــض  جلًيا  يؤكد  مــا 
الــقــنــاة، إذ وقــف  لــمــا تبثه هـــذه  بــاإلجــمــاع 
اإلعـــــام الــقــطــري وحـــيـــًدا يـــحـــاول تــبــريــر 
مجابهة  في  البحرين  مملكة  بحق  جريمته 

ــذي أظــهــر  ــ ــام الــخــلــيــجــي والــعــربــي ال ــ اإلعـ
تضامًنا واضًحا مع البحرين.

والمرئي  المسموع  العربي  اإلعــام  ووقــف 
ــمــقــروء واإللــكــتــرونــي بــقــوة مــع مملكة  وال
الــبــحــريــن مــنــذ اإلعــــان عــن بــث الــبــرنــامــج، 

مؤكًدا أن لؤلؤة الخليج العربي لن تخدشها 
بوصلتها،  فقدت  مارقة  ودولة  قناة  ترهات 
مملكة  مؤيًدا  عليه،  يعلى  وال  يعلو  فالحق 
ــبــحــريــن، ومــثــنــًيــا عــلــى الــصــفــعــات الــتــي  ال
ســاخــًرا  الــبــرنــامــج،  لــهــذا  المملكة  وجــهــتــهــا 

تنطلي  تعد  لم  التي  الجزيرة  فبركات  من 
عــلــى أحــــد، فــقــد تـــداولـــت جــمــيــع وســائــل 
صحيفة  ومنها  والعربية  الخليجية  اإلعام 
“الشرق  و  “الحياة”  و  الكويتية  “السياسة” 
والصحف  الــلــنــدنــيــة  “الـــعـــرب”  و  ــط”  ــ األوسـ
وزير  رد  والمصرية  واإلماراتية  السعودية 
الخارجية على ما ورد بالبرنامج وكذلك ما 
البحرين وما كشف  دفــاع  كشفت عنه قوة 
دحضت  حقائق  من  البحرين  تلفزيون  عنه 

األكاذيب الواردة في البرنامج.

منتخبنا يرفع راية العرب بانتصاره على بورتوريكووفاء مكي تكشف عن سر غيابهااألرجنتين تجمد أصول “حزب اهلل” اللبناني2.98 مليون الستشاري إدارة “صحتي”انتقاد لمعالجة ملف خريجي الصين
انتقد نائب رئيس لجنة الخدمات  «

البرلمانية ممدوح الصالح تصريح 
وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون 

التعليم والمناهج رئيس اللجنة 
الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية 

فوزي الجودر بشأن تكرار قرار اللجنة 
رفض معادلة مؤهالت خرجي الصين.

طرح المجلس األعلى للصحة  «
في جلسة مجلس المناقصات 

والمزايدات أمس مناقصة تعيين 
استشاري إلدارة مكتب المشاريع 

لمشروع الضمان الصحي )صحتي(، 
تقّدم إليها 3 عطاءات أقلها لشركة 

“كي بي ام جي” بـ 2.98 مليون دينار.

أعلنت األرجنتين عن تجميد  «
أصول ميليشيات حزب الله 

اللبناني في البالد، الخميس، 
وصنفتها منظمة إرهابية، وذلك 

في ذكرى هجوم على أراضيها 
تورط به أفراد من الحزب وأدى 

إلى مقتل العشرات.

كشفت الفنانة البحرينية وفاء  «
مكي عن سر غيابها عن الساحة 

الكويتية منذ سنوات مضت، 
عازيًة األمر إلى أن فنانة وصفتها 

بـ “غاوية المشاكل”، كانت وراء 
غيابها.

رفع منتخبنا الوطني للشباب للكرة  «
الطائرة راية العرب في افتتاح بطولة 

العالم للشباب تحت 21 عاما التي 
تحتضنها مملكة البحرين حتى 27 يوليو 

الجاري بعدما فاز على بورتوريكو بثالثة 
أشواط نظيفة )25/ 18، 25/ 14، 25/ 20( 

ليحرز أول 3 نقاط في مشواره المونديالي.
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كوشنر: نقدر دور البحرين في 
دعم األمن واالستقرار بالمنطقة

صدر عن رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة  قرار رقم )11( لســنة 
2019، بإعادة تشكيل المجالس التنسيقية للمحافظات األربع بالمملكة.

العضوية  تكون مدة  أنه  الثانية على  المادة  ونصت 
في المجالس التنسيقية للمحافظات األربع بالمملكة 

4 سنوات قابلة للتجديد.
الداخلية  وزيــر  على  أنــه  الثالثة  الــمــادة  فــي  وجــاء 
الــقــرار،  هــذا  تنفيذ   - يخصه  فيما  كــل   - ــوزراء  ــ والـ
الجريدة  تاريخ صــدوره، وينشر في  به من  ويعمل 

الرسمية.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
الوطنية  اللجنة  بإنشاء   2019 لسنة   )12( رقم  قرار 
لمكافحة متازمة النقص المناعي المكتسب )اإليدز(.
ُتسمى  لجنة  تنشأ  أنـــه  ــى  ــ األول الــمــادة  فــي  وجـــاء 
المناعي  النقص  لمكافحة متازمة  الوطنية  “اللجنة 
الصحة، وعضوية  وزير  برئاسة  )اإليــدز(”  المكتسب 

13 آخرين.

ــادة الــثــانــيــة أنـــه تــبــاشــر اللجنة  ــمـ كــمــا جـــاء فـــي الـ
التنفيذية  بالائحة  عليها  المنصوص  اختصاصاتها 
المجتمع  وقاية  بشأن   2017 لسنة   )1( رقم  للقانون 
من مرض متازمة النقص المناعي المكتسب )اإليدز( 

وحماية األشخاص المتعايشين معه.
ونصت المادة الثالثة على أنه ُيلغي القرار رقم )20( 
لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض 
العوز المناعي المكتسب )اإليدز( وبيان اختصاصاتها، 
والقرار رقم )49( لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة 
الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب 
)اإليدز(، كما ُيلغي كل حكم ُيخالف أحكام هذا القرار.
وجاء في المادة الرابعة أن على وزير الصحة تنفيذ 
هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

واشنطن - وزارة الخارجية

اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خطة البعثات الدراسية للعام 
الجامعي 2019/2020، المرفوعة له من الجهات المختصة بالوزارة. 

الــوزارة في طرح  وأكد الوزير استمرار 
وفــًقــا  الــطــلــبــة  بــيــن  للتنافس  الــبــعــثــات 
للشروط والمعايير المعتمدة، وفي إطار 
التخصصات،  مختلف  من  االحتياجات 
ــمــتــاحــة، كما  ــيــات ال وبــحــســب اإلمــكــان
الطلبة  فــي دعــم  الـــوزارة  استمرار  أكــد 
وبحسب  الــخــاصــة،  االحــتــيــاجــات  ذوي 
موضًحا  المعتمدة،  والمعايير  الشروط 
أن الــجــهــات الــمــخــتــصــة فـــي الـــــوزارة 
قـــد تــواصــلــت مـــع عـــدد مـــن الـــــوزارات 
ومؤسسات الدولة الستطاع مرئياتهم 
سوق  يحتاجها  التي  التخصصات  في 
العمل، وفًقا الحتياجات مملكة البحرين 

واإلمكانات المتاحة.
وأشـــار الــوزيــر إلــى مــا تقوم بــه اللجان 
حاجة  دراســـة  مــن  سنويًا  المتخصصة 
الـــــــــوزارة الــمــســتــقــبــلــيــة فــــي مــخــتــلــف 

العلمية والفنية واإلدارية،  التخصصات 
احتياجات  تغطية  على  التركيز  تم  إذ 
الوزارة، سعًيا منها لتعزيز خطة بحرنة 
التخصصات  إلـــى  إضـــافـــة  الـــوظـــائـــف، 
الحاجة  إطــار  فــي  تحدد  التي  األخـــرى 
الفعلية للمؤسسات والهيئات الحكومية 
وغيرها  الكبرى  والشركات  والمصارف 
من الجهات ذات العاقة، والتي تشكل 
لخطة  الــعــامــة  الــمــامــح  مجموعها  فــي 

البعثات الدراسية لهذا العام.

ــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ  ــ اجــتــمــع وزيـ
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
مستشاري  كبير  مــع  واشــنــطــن  فــي 
رئيس الواليات المتحدة األميركية 
الــصــديــقــة دونـــالـــد تـــرامـــب، جــاريــد 
الرسمية  الــزيــارة  إطــار  في  كوشنر، 
إلى  الخارجية  وزير  بها  يقوم  التي 

الواليات المتحدة األميركية. 
عاقات  أن  الخارجية  وزيـــر  وأكـــد 

ــيـــقـــة والـــتـــحـــالـــف  ــة الـــوثـ ــداقــ ــصــ ــ ال
تشهد  البلدين،  بين  االستراتيجي 
تقدما مستمرا وتنوعا واسعا يشمل 
مختلف مجاالت التعاون السياسي 

واألمني واالقتصادي والتجاري.
مملكة  ودور  بجهود  كوشنر  وأشــاد 
البحرين في دعم األمن واالستقرار 
لورشة  واستضافتها  المنطقة،  في 

السام من أجل االزدهار.

“التربية” تعتمد خطة البعثات إعادة تشكيل المجالس التنسيقية للمحافظات
ســمو رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء “الوطنية لمكافحة اإليدز”

المنامة - بنا

الحد - أسري

“أســـري”  السفن  وإصـــاح  لبناء  العربية  الــشــركــة  عينت 
بينما  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  قائما  الشرقاوي  مجدي 
يتم اإلعداد للرئيس التنفيذي اندي شو لانتقال إلى دور 
الشيخ  اإلدارة  مجلس  رئيس  وقــال  للشركة.  استشاري 
دعيج بن سلمان آل خليفة “أطلق اندي شو برنامجًا شاماً 
عمليات  إعــادة رسم  إلى  إضافة  بالشركة  الهيكلة  إلعــادة 

الشركة، ما أدى إلى انخفاض التكاليف”. 

“أسري”: الشرقاوي قائما بأعمال “التنفيذي”

)٠٨( )٠4(

)٠٢(
)05(

لؤلؤة الخليج العربي لن تخدشها ترهات 
قناة ودولة مارقة فقدت بوصلتها

سمو رئيس الوزراء

واشنطن ـ وكاالت المنامة - بنا

ــثـــوري اإليـــرانـــي أمـــس أنــه  ــن الـــحـــرس الـ أعــل
فيما  وطاقمها  أجنبية”  نفط  “ناقلة  احتجز 
ــقــوم حــســب تــعــبــيــره، بــنــقــل حمولة  كــانــت ت
“مهربة” من المحروقات، في حادث من شأنه 

زيادة منسوب التوتر في منطقة الخليج.
ــنــاقــلــة بعد  ويـــأتـــي اإلعـــــان عـــن احــتــجــاز ال
قبالة  إيرانية  نفط  ناقلة  حجز  من  أسبوعين 
من  إسبانيا  جــنــوب  أقــصــى  فــي  طـــارق  جبل 
قــبــل الــشــرطــة والــجــمــارك فــي هـــذه المنطقة 
ــبــحــريــة الــمــلــكــيــة  ــن ال ــبــريــطــانــيــة بـــدعـــم مـ ال

البريطانية.
ونقلت وكالة “فارس” عن العاقات العامة في 
أوقفت  البحرية  الــقــوات  أن  الــثــوري  الحرس 
ناقلة تحمل مليون لتر من الوقود في جنوب 

جزيرة الرك.
مايك  األميركي  الرئيس  نائب  قال  ذلــك،  إلى 
بنس، أمس، إن واشنطن تفرض عقوبات على 
قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.

واشنطن  أن  األميركي  الرئيس  نائب  وأضاف 

ــمــا تــنــشــر  ــن ــي ــن تـــقـــف مـــكـــتـــوفـــة الـــيـــديـــن ب ــ ل
الميليشيات المدعومة من إيران اإلرهاب.

على  األميركية  الــخــزانــة  وزارة  مــوقــع  وذكـــر 
ــمــتــحــدة فــرضــت  ــات ال ــ ــوالي ــ اإلنـــتـــرنـــت أن ال
بانتهاك  تتهمهم  أربعة عراقيين  عقوبات على 
حقوق اإلنسان وممارسات تنطوي على فساد.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد ميليشيا 
قائد  سليماني  قــاســم  مــن  والــمــقــرب  بابليون 

فيلق القدس في الحرس الثوري.
كما شملت عقوبات واشنطن وعد قّدو زعيم 
ميليشيا الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل 

العاكوب محافظ نينوى السابق.

رئيس  الملك  لجالة  الشخصي  الممثل  وّجــه 
عبدهللا  الشيخ  سمو  للبيئة  األعلى  المجلس 
تسيير  لجنة  تشكيل  إلــى  خليفة  آل  حمد  بن 
مكونة من جميع الجهات ذات العاقة لمتابعة 
الوطنية  اإلستراتيجية  مخرجات  أهم  تنفيذ 
التقارير  ورفـــع  المخلفات  إلدارة  المتكاملة 
اإلنــجــاز ومتابعة  لــقــيــاس مــســتــوى  الـــدوريـــة 

المستجدات بشكل دوري.
ــاء ذلـــك فــي اجــتــمــاع عــقــده ســمــو الشيخ  جـ
عــبــدهللا بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة بـــديـــوان ولــي 
العهد لاطاع على سير تنفيذ اإلستراتيجية 

الوطنية. 
واطلع سموه في االجتماع على عرض عن أهم 
المبادرات التي نفذتها وزارة األشغال وشؤون 
الفترة  فــي  الــعــمــرانــي  والتخطيط  الــبــلــديــات 
اإلستراتيجية  مخرجات  مع  تماشًيا  الماضية 
التي  المخلفات،  إلدارة  المتكاملة  الوطنية 
العمل في مشروع  االطــاع على سير  شملت 

إدارة المدفن من القطاع الخاص.

الحرس الثوري يهدد المالحة في مضيق هرمز

مجدي الشرقاوي محمد بوحمود

عقوبات أميركية على قادة ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران عبداهلل بن حمد يطلع على سير إدارة المدفن من “الخاص”

“الحرس الثوري” يعلن احتجاز “ناقلة أجنبية” لجنة تسيير لتنفيذ إستراتيجية إدارة المخلفات

)١٢()٠٢(

النعيمي: تغطية 
احتياجات الوزارة 

سعًيا لتعزيز البحرنة

ــبـــاد” بعثة  انــتــقــد الــنــائــب مــحــمــد بــوحــمــود عــبــر “الـ
البحرين للحج؛ بسبب سكوتها عن االرتفاع الفاحش 

بأداء الركن األعظم.
ــوار مـــع الــصــحــيــفــة إن الــبــعــثــة تــحــرر  ــال فـــي حــ ــ وق
رفع  عن  بالصمت  تلوذ  ولكنها  للحمات  المخالفات 

األسعار ألرقام مضاعفة.
الــعــدل  وزارة  لمخاطبة  نــيــابــي  تــوجــه  عــن  ــن  وأعــل
الموضوع،  والشؤون اإلسامية واألوقاف لحل هذا 
مستدركا “إال أننا كما تعودنا منذ زمن أن نتوجه إلى 
قيادتنا بطلب وقف تحمل أي أعباء على أي مواطن 

.”)...(
وفي موضوع آخر، ومن خال خبرته البلدية، وصف 

عسكر  مــدفــن  إدارة  خصخصة  مــشــروع  بــوحــمــود 
للمخلفات بـ “الممتاز”.

وذكر أن وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني “تجتهد في إطالة العمر االفتراضي للمدفن 
إنعاش مستميتة، وهذا  بأي طريقة، وكأنها محاولة 
إذا  ممتازة  الخصخصة  أن  وأكــد  للوقت”.  مضيعة 

أشرفت عليها الوزارة باحترافية.

بوحمود: بعثة الحج صامتة عن االرتفاع الفاحش ألسعار الحمالت
راشد الغائب I تصوير رسول الحجيري
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صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار 
رقم )11( لسنة 2019، بإعادة تشكيل المجالس التنسيقية للمحافظات األربع بالمملكة. 

وجاء في المادة األولى من القرار على النحو التالي:

تشكل المجالس التنسيقية للمحافظات األربع بالمملكة على النحو اآلتي:

أوًل: محافظة العاصمة:
المسمى - الجهة - التشكيل

محافظ محافظة العاصمة - محافظة العاصمة - رئيًسا.
نائب محافظ محافظة العاصمة - محافظة العاصمة - نائًبا للرئيس.

مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة - مديرية شرطة محافظة العاصمة - عضًوا.
مدير عام أمانة العاصمة - أمانة العاصمة - عضًوا.

ممثل عن المنسقية العامة للمحافظات - وزارة الداخلية - عضًوا.
مدير إدارة الموارد البشرية والمالية - وزارة اإلسكان - عضًوا.

مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني - عضًوا.
مدير إدارة التخطيط والمشاريع التربوية - وزارة التربية والتعليم - عضًوا.

مدير إدارة الموارد البشرية - وزارة العمل والتنمية االجتماعية - عضًوا.
مدير إدارة الصحة العامة - وزارة الصحة - عضًوا.

مدير إدارة توزيع الكهرباء - هيئة الكهرباء والماء - عضًوا.
مدير إدارة المشاريع - وزارة شؤون الشباب والرياضة - عضًوا.

مدير إدارة التسجيل - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - عضًوا.
مدير إدارة االتصال والترويج - هيئة البحرين للثقافة واآلثار - عضًوا.

السيد/   يوسف صالح الدين إبراهيم بن حسن - من مواطني المحافظة - عضًوا.
عادل حميد عبدالحسين جعفر - من مواطني المحافظة - عضًوا.

عبدالحسين خليل ديواني - من مواطني المحافظة - عضًوا.

ثانًيا: محافظة المحرق:
المسمى - الجهة - التشكيل

محافظ محافظة المحرق - محافظة المحرق - رئيًسا.
نائب محافظ محافظة المحرق محافظة المحرق نائًبا للرئيس.

مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق - مديرية شرطة محافظة المحرق - عضًوا.
مدير عام بلدية المحرق - بلدية المحرق - عضًوا.

ممثل عن المنسقية العامة للمحافظات - وزارة الداخلية - عضًوا.
مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع اإلسكانية - وزارة اإلسكان - عضًوا.

مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني - عضًوا.
مدير إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات - وزارة التربية والتعليم - عضًوا.

مدير إدارة المساعدات االجتماعية - وزارة العمل والتنمية االجتماعية - عضًوا.
رئيس الخدمات الطبية - وزارة الصحة - عضًوا.

رئيس مركز المحرق لطوارئ الكهرباء - هيئة الكهرباء والماء - عضًوا.
مدير إدارة المنشآت - وزارة شؤون الشباب والرياضة - عضًوا.

مدير إدارة الموارد البشرية والمالية - هيئة البحرين للثقافة واآلثار - عضًوا.
مدير إدارة التنمية الصناعية - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - عضًوا.

 حسن إبراهيم حسن كمال - من مواطني المحافظة - عضًوا.
 إبراهيم عبدهللا حسين مطر - من مواطني المحافظة - عضًوا.

 خميس محمد المقلة - من مواطني المحافظة - عضًوا.

ثالًثا: المحافظة الشمالية:
المسمى - الجهة - التشكيل

محافظ المحافظة الشمالية - المحافظة الشمالية - رئيًسا.
نائب محافظ المحافظة الشمالية - المحافظة الشمالية - نائًبا للرئيس.

مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية - مديرية شرطة المحافظة الشمالية - عضًوا.
مدير عام بلدية المنطقة الشمالية - بلدية المنطقة الشمالية - عضًوا.

الوكيل المساعد للسياسات والخدمات اإلسكانية - وزارة اإلسكان - عضًوا.
ممثل عن المنسقية العامة للمحافظات - وزارة الداخلية - عضًوا.

مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني - عضًوا.
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم - وزارة التربية والتعليم - عضًوا.

مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة - وزارة العمل والتنمية االجتماعية - عضًوا.
مدير إدارة تعزيز الصحة - وزارة الصحة - عضًوا.

مدير إدارة خدمات المشتركين - هيئة الكهرباء والماء - عضًوا.
مدير إدارة وسائل اإلعالم - وزارة شؤون اإلعالم - عضًوا.

مدير إدارة الفعاليات والبرامج - وزارة شؤون الشباب والرياضة - عضًوا.
مدير إدارة الثقافة والفنون - هيئة البحرين للثقافة واآلثار - عضًوا.

مدير إدارة تنظيم النقل البري - وزارة المواصالت واالتصاالت - عضًوا.
مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - عضًوا.

 أحمد ميرزا الجواهري - من مواطني المحافظة - عضًوا.
 أحمد يوسف علي - من مواطني المحافظة - عضًوا.

 يوسف عبدهللا المحميد - من مواطني المحافظة - عضًوا.

رابًعا: المحافظة الجنوبية:
المسمى - الجهة - التشكيل

محافظ المحافظة الجنوبية - المحافظة الجنوبية - رئيًسا.
نائب محافظ المحافظة الجنوبية - المحافظة الجنوبية - نائًبا للرئيس.

مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية - مديرية شرطة المحافظة الجنوبية - عضًوا.
رئيس مجلس األوقاف السنية - مجلس األوقاف السنية - عضًوا.

مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية - بلدية المنطقة الجنوبية - عضًوا.
رئيس المجلس البلدي في المحافظة الجنوبية - المجلس البلدي في المحافظة الجنوبية - عضًوا.

الوكيل المساعد لمشاريع اإلسكان - وزارة اإلسكان - عضًوا.
الوكيل المساعد لتنمية المجتمع - وزارة العمل والتنمية االجتماعية - عضًوا.

الوكيل المساعد للمنشآت والمشاريع - وزارة شؤون الشباب والرياضة - عضًوا.
ممثل عن المنسقية العامة للمحافظات - وزارة الداخلية - عضًوا.
مدير إدارة الخدمات الطالبية - وزارة التربية والتعليم - عضًوا.

مدير إدارة هندسة المواد - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني - عضًوا.
مدير إدارة الخدمات المساندة - وزارة الصحة - عضًوا.

مدير إدارة عمليات المناطق الصناعية - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - عضًوا.
مدير إدارة األمن الصناعي والسالمة - هيئة الكهرباء والماء - عضًوا.

عيسي ناصر صقر النعيمي - من مواطني المحافظة - عضًوا.
سعد حمد سعد الدوسري - من مواطني المحافظة - عضًوا.

محمد سعيد المنصوري - من مواطني المحافظة - عضًوا.

ونصــت المــادة الثانية على أنه تكون مدة العضوية في المجالس التنســيقية للمحافظات 
األربع بالمملكة أربع سنوات قابلة للتجديد.

و جــاء فــي المــادة الثالثة أنه على وزير الداخلية والــوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

إعادة تشكيل المجالس التنسيقية للمحافظـات
قـــــــــــــــــرار صـــــــــــــــــادر عــــــــــن ســـــــمـــــــو رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء

إنـشــاء الـلـجـنــة الوطـنـيــة لمـكـافـحــة “اإليــدز”
ــة ــح ــص ــة وزيــــــر ال ــاسـ ــرئـ ــن ســـمـــو رئـــيـــس الـــــــــــــوزراء... وتـــشـــكـــل بـ ــ ــرار م ــ ــق ــ ب

صدر عن رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة قرار رقم )12( لســنة 2019 بإنشــاء اللجنة الوطنية لمكافحة متالزمة 
النقص المناعي المكتسب )اإليدز(، جاء فيه:

المادة األولى:
لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  ُتســمى  لجنــة  تنشــأ 
“اإليــدز”  المكتســب  المناعــي  النقــص  متالزمــة 

برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:
الوكيــل المســاعد للصحــة العامــة بــوزارة الصحــة 

نائًبا للرئيس.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عضًوا.

مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة عضًوا.
ممثل عن وزارة الداخلية عضًوا.

ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضًوا.
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  عــن  ممثــل 

عضًوا.
ممثل عن وزارة شئون اإلعالم عضًوا.

ممثل عن وزارة شئون الشباب والرياضة عضًوا.

ممثل عن مجمع السلمانية الطبي عضًوا.
ممثل عن مستشفى قوة دفاع البحرين عضًوا.

ممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي عضًوا.
ممثــل عــن كليــة الطــب بجامعــة الخليــج العربــي 

عضًوا.
ممثل عن قســم مكافحة األمراض بوزارة الصحة 

عضًوا ومقرًرا.

المادة الثانية:
عليهــا  المنصــوص  اختصاصاتهــا  اللجنــة  تباشــر 
بالالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقم )1( لســنة 2017 
بشــأن وقايــة المجتمع من مــرض متالزمة النقص 
المناعــي المكتســب )اإليــدز( وحمايــة األشــخاص 

المتعايشين معه.
المادة الثالثة:

ُيلغــي القرار رقم )20( لســنة 1995 بإنشــاء اللجنة 
المناعــي  العــوز  مــرض  مــن  للوقايــة  الوطنيــة 

المكتســب )اإليــدز( وبيــان اختصاصاتهــا، والقــرار 
اللجنــة  تشــكيل  بإعــادة   2013 لســنة   )49( رقــم 
المناعــي  العــوز  مــرض  مــن  للوقايــة  الوطنيــة 
المكتســب )اإليــدز(، كمــا ُيلغــي كل حكــم ُيخالــف 

أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة:

علــى وزيــر الصحــة تنفيــذ هــذا القــرار، وُيعمــل 
بــه من اليــوم التالي لتاريخ نشــره فــي الجريدة 

الرسمية.

 المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

أكد الممثل الشــخصي لجاللة الملك رئيس المجلس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين قطعت شــوًطا 
كبيــًرا فــي مجــال المحافظــة علــى قطــاع البيئــة وتنميتــه، في ظل توجيهــات عاهل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
بالهتمــام بالقضايــا البيئيــة كأهــم مقومــات التنمية المســتدامة، مضيًفا ســموه أن اإلســتراتيجية الوطنيــة المتكاملــة إلدارة المخلفات في 
البحريــن تســير فــي اتجاههــا الصحيــح بعــد إقرارهــا من مجلس الــوزراء في فبرايــر 2018 بناًء على توصية اللجنة التنســيقية برئاســة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.جاء ذلك في اجتماع 
عقده سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة بديوان ولي العهد لالطالع على سير تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة إلدارة المخلفات 
بحضــور نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة، وزيــر المالية والقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن 
خليفــة آل خليفــة، وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف، وكيل الــوزارة لشــؤون البلديات نبيــل أبوالفتح، 

والرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينه. 

ووّجــه ســمو الممثل الشــخصي لجاللة الملك 
رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة إلــى تشــكيل 
الجهــات  جميــع  مــن  مكونــة  تســيير  لجنــة 
ذات العالقــة لمتابعــة تنفيــذ أهــم مخرجــات 
التقاريــر  ورفــع  الوطنيــة  اإلســتراتيجية 
لقيــاس مســتوى اإلنجــاز ومتابعــة  الدوريــة 
المستجدات دوريا، مشيًرا إلى تطلعه لتنفيذ 

الحصــول  بهــدف  متــواٍز؛  بشــكل  المبــادرات 
أســرع  فــي  نتائــج واقعيــة وملموســة  علــى 
وقــت ممكن لمواجهة التحديات التي تواجه 

المملكة في هذا المجال.
واطلع سموه في االجتماع على عرض قدمه 
عصــام خلف عن أهــم مبادرات الــوزارة التي 
نفذتهــا تماشــًيا مــع مخرجات اإلســتراتيجية 

الوطنيــة، التــي شــملت االطــالع علــى ســير 
العمــل فــي مشــروع إدارة المدفــن مــن قبــل 
المناقصــة  ترســية  تــم  إذ  الخــاص،  القطــاع 
أخيــرا مــن مجلــس المناقصــات والمزايــدات 
 3 وتوقيــع اتفاقيــة إدارة وتشــغيل المدفــن 
ســنوات، إذ ســتتولى شــركة أورباســير وهي 
شركة متخصصة في إدارة مدافن المخلفات 

عمليــات اإلدارة والتشــغيل للمدفــن بدًءا من 
باإلجــراءات  حالًيــا  وتقــوم   ،2019 ســبتمبر 

التمهيدية للتشغيل. 
وتشــغيله  المدفــن  إدارة  عمليــة  وستســهم 
عمليــات  تطويــر  فــي  الخــاص  القطــاع  مــن 
المعالجــة ومراقبــة االنبعاثــات وإطالــة العمر 
علــى  الرقابــة  عمليــات  وتعزيــز  االفتراضــي 
وزن  أجهــزة  وتركيــب  الــواردة  المخلفــات 

جديــدة وتســوير المدفــن وتركيــب كاميرات 
المراقبــة، إضافــة إلــى توفير معــدات وآليات 
نقــل وضغــط جديدة بما يســهم في تحســين 

اإلدارة البيئية للموقع.
تدويــر  إعــادة  مشــروع  مناقشــة  تــم  كمــا 
مخلفــات الهــدم والبنــاء عــن طريــق ســحقها 
القطــاع  مــع  بالتعــاون  يتــم  وفصلهــا والــذي 
الخاص بغرض فصــل مخلفات الهدم والبناء 

فــي  لالســتخدام  قابلــة  لمــواد  وتحويلهــا 
مشــاريع البنيــة التحتيــة، إذ ترســية مزايــدة 
على شــركة ناس في يناير 2019، وتم البدء 
بمعالجــة المخلفــات البنــاء والهدم بما أســهم 
فــي خفــض مخلفــات الهــدم والبنــاء الــواردة 
إلى المدفن بنسبة 50 % تقريًبا، والعمل جاٍر 
لخفــض المخلفــات إلــى 0 % مــع نهايــة العام 
2019، إذ إن مخلفــات البنــاء التــي تنتــج في 
البحرين ســيتم التعامل معها بإعادة التدوير 

بدال من تحويلها للمدفن. 
كمــا تمــت مناقشــة مــا أنجــز بشــأن كل مــن 
مشــروع إعــادة تدويــر المخلفــات الخضــراء 
عــن طريــق تحويلهــا إلــى أســمدة، ومشــروع 
تصنيــف وإعــادة تدويــر المخلفــات المنزليــة 
والتجارية حســب تصنيف المواد، ومشــروع 
إعــادة تدويــر النفايــات وتحويلهــا إلى طاقة 
عــن طريــق الحــرق والخطــوات المقبلــة فيما 

يخص مشاريع اإلستراتيجية الوطنية.

المنامة - بنا

لجنة تسيير لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات



فــي   2030 شــباب  مدينــة  فعاليــات  تتواصــل 
ممثــل  برعايــة  تقــام  والتــي  العاشــرة،  نســختها 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب، 
رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وبتنظيم من 
والشــريك  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة 
وبمــا  “تمكيــن”،  العمــل  صنــدوق  اإلســتراتيجي 
يتوافــق مــع مبــادرات الخطــة الوطنيــة لتعزيــز 
المواطنــة  قيــم  وترســيخ  الوطنــي  االنتمــاء 
“بحريننا” تحت شــعار #بحريني_وافتخر والتي 

تقــام فــي الفتــرة 14 يوليــو ولغايــة 4 أغســطس 
المقبل.

وفــي تصريــح بمناســبة انطــالق مدينــة شــباب 

2030، أشــاد الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق العمل 
)تمكين( إبراهيم جناحي باإلقبال الكبير للشباب 
البحريني على المشاركة في الفعاليات المختلفة 

لمدينــة الشــباب 2030، فــي الجولــة االفتتاحيــة 
للمدينة. 

وقــال: “يأتــي دعــم تمكين للنســخة العاشــرة من 
المدينــة تماشــًيا مــع أهــداف تمكيــن فــي إعــداد 
العمــل  إلــى ســوق  للدخــول  الشــباب وتأهيلهــم 
معارفهــم  وإثــراء  مهاراتهــم  صقــل  عبــر  وذلــك 
العمــل  وأخالقيــات  قيــم  وغــرس  الرياديــة، 
بالتماشــي مــع الخطــة الوطنية؛ لتعزيــز االنتماء 
“بحريننــا”،  المواطنــة  قيــم  وترســيخ  الوطنــي 
ليكونوا قادرين على المنافســة في ســوق العمل 
ســواًء كانــوا موظفيــن، أو اتخــذوا مســار ريــادة 

األعمال كخيار مستقبلي”.

االرتقاء بآفاق التعاون البحريني البريطاني
ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة يـــودع ســـفير المملكـــة المتحـــدة

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ علي بن 
خليفــة آل خليفــة، بمكتبه أمس ســفير المملكــة المتحدة لدى 
مملكــة البحريــن ســايمون مارتن؛ وذلك بمناســبة انتهاء فترة 

عمله الدبلوماسي في المملكة.
وخالل اللقاء، نوه ســمو نائب رئيس الوزراء بمســار العالقات 
البحرينيــة البريطانيــة ومــا تشــهده من نمو وتطور في ســائر 
المملكــة  بــه  تقــوم  الــذي  بالــدور  ســموه  مشــيدا  المجــاالت، 

المتحدة في دعم جهود تعزيز األمن واالستقرار في العالم.
وفيمــا أشــاد ســموه بالجهــود التي بذلها الســفير فــي االرتقاء 
بآفــاق التعــاون البحرينــي البريطانــي في مختلــف المجاالت، 

فقد تمنى سموه له التوفيق فيما سيوكل إليه من مهمات.

المنامة - بنا

البحرين تستضيف “أمن المالحة البحرية”
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برامج “سمو” يحتضن 40 مشاركا ويقدم أفكارا جديدة
جناحي: مدينة الشباب أنموذًجا فريًدا يتيح للمشاركين فرصة تنمية قدراتهم

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

وزير الخارجية: نقدر الجهود األميركية لتعزيز السالم
كوشنر: مواصلة العمل مع البحرين ودول المنطقة للقضاء على ما يهدد األمن واالستقرار

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة فــي واشــنطن مــع كبيــر 
مستشاري رئيس الواليات المتحدة األميركية الصديقة دونالد ترامب، جاريد كوشنر، في إطار 

الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية إلى الواليات المتحدة األميركية. 

أن  الخارجيــة  وزيــر  أكــد  االجتمــاع،  وفــي 
والتحالــف  الوثيقــة  الصداقــة  عالقــات 
البحريــن  مملكــة  بيــن  االســتراتيجي 
والواليات المتحدة األميركية، تشــهد تقدما 
مختلــف  يشــمل  واســعا  وتنوعــا  مســتمرا 
واألمنــي  السياســي  التعــاون  مجــاالت 
لهــذا  مــا  يجســد  والتجــاري  واالقتصــادي 
التعــاون مــن أهميــة كبيــرة ومــا يحققــه من 

البلديــن  صالــح  فــي  تصــب  مثمــرة  نتائــج 
والشعبين الصديقين وتعكس تاريخا طويال 
الصداقــة والعمــل والتنســيق  مــن عالقــات 
المشــترك والمســاعي المتواصلة للمضي بها 
آلفــاق أرحب على المســتويات كافــة، مثنيا 
علــى الجهــود الملموســة والبــارزة للواليــات 
المتحــدة األميركيــة وجاريد كوشــنر لتعزيز 
األمــن والســالم فــي المنطقة ومــا يبذله من 

جهــود كبيــرة توجت مؤخرا بتنظيم ورشــة 
الســالم من أجــل االزدهار التي اســتضافتها 
مملكة البحرين، ألجل دعم اقتصاد الشــعب 
طموحاتــه  وتحقيــق  الشــقيق  الفلســطيني 
فــي التنميــة واالزدهــار، مؤكــدا دعــم مملكة 
تبذلهــا  التــي  الحثيثــة  للجهــود  البحريــن 
الواليات المتحدة األمريكية من أجل كل ما 

فيه خير وصالح شعوب المنطقة.
عــن  كوشــنر  جاريــد  أعــرب  جانبــه،  مــن 
مؤكــدا  الخارجيــة،  وزيــر  بلقــاء  اعتــزازه 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  اعتــزاز 
بعالقــات الصداقــة الراســخة التــي تجمعهــا 
مــع مملكــة البحريــن، والتعــاون المتميز بين 

البلديــن في مختلــف المجــاالت وعلى كافة 
مملكــة  ودور  بجهــود  مشــيدا  األصعــدة، 
البحريــن فــي دعــم األمــن واالســتقرار فــي 
المنطقــة، واســتضافتها لورشــة الســالم مــن 
أجــل االزدهار في مبــادرة مهمة لدفع جهود 
إحــالل األمــن والســالم وتحقيــق تطلعــات 
دول وشعوب المنطقة في التقدم والتنمية، 
مؤكدا حــرص الواليات المتحــدة األميركية 
علــى مواصلــة نهجهــا فــي العمــل المشــترك 
مــع مملكــة البحرين ودول المنطقة من أجل 
حل مشــكالتها والقضاء علــى ما يهدد أمنها 
واســتقرارها، متمنيــا لمملكــة البحرين دوام 

التقدم والرخاء.

المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - قوة الدفاع

قــام القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين 
المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفــة بزيــارة ميدانيــة تفقــد فيها 
عــدًدا من وحدات قوة دفاع البحرين. 
وفــي الزيــارة اســتمع  القائــد العام إلى 
إيجــاز عن برامــج التطوير والتحديث 
وزّودهــم  الوحــدات  فــي  المنشــودة 
بتوجيهاتــه وإرشــاداته وحثهــم علــى 
أهميــة التســلح باإلخــالص فــي العمل 
المعــارف  زيــادة  علــى  والتصميــم 
إلــى  للوصــول  والعلميــة  العســكرية 
األهــداف المنشــودة التــي تصــب فــي 
مصلحة مملكتنا الغالية، تحقيًقا للرؤى 
الســديدة لعاهــل البــالد القائــد األعلــى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة. وأشــاد بالجاهزيــة القتالية 
واإلداريــة المتميزة التــي وصلت إليها 
مختلــف أســلحة ووحــدات قــوة دفاع 
البحرين بفضل من هللا تعالى ومن ثم 
بجهد وعرق وتفاني منسوبيها، مؤكًدا 
تقــع  البحريــن  دفــاع  قــوة  رجــال  أن 

علــى عاتقهــم أعبــاء وطنيــة جســيمة، 
وتضحياتهم دائًمــا عظيمة ومتواصلة 
تعالــى  هللا  عاهــدوا  الرجــال  فهــؤالء 
على بــذل أرواحهم رخيصة دفاًعا عن 
أمن وســالمة الوطــن، وتنفيذ المهمات 
ا وبحــًرا. ا وجــوًّ الوطنيــة المقدســة بــرًّ

البــذل  مواصلــة  أهميــة  علــى  وشــّدد 
فــي  والتفانــي  والحــرص  والعطــاء، 
أداء الواجبــات بــكل عزيمه وإخالص، 
مضيًفــا أن قــوة دفــاع البحريــن دائًمــا 
علــى أهّبــة االســتعداد لحمايــة الوطن 
الغالــي ونصــرة األشــقاء فــي مختلــف 

الظروف الزمانية والمكانية.
 وعّبــر عــن فخــره واعتــزازه بضبــاط 
دفــاع  قــوة  وأفــراد  صــف  وضبــاط 
المرتكــزة  الطيبــة  البحريــن جهودهــم 
علــى الحرفيــة واإلخــالص فــي تأديــة 
واجبهم بكل شجاعة وإقدام ملتزمين 
الحنيــف  اإلســالمي  ديننــا  بقيــم 
متحليــن  األصيلــة  العربيــة  وتقاليدنــا 

بالطاعة والوالء.

القائد العام يدعو للتسلح باإلخالص

المنامة - وزارة الخارجية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 
بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف 
موظفي قنصليــة الجمهورية التركية 
بمحافظة أربيل في جمهورية العراق 
موظفــي  أحــد  مقتــل  عــن  وأســفر 
القنصليــة ومرافقــه العراقــي وإصابة 
مدنــي عراقــي آخــر، معربــة عــن بالــغ 
ألهالــي  المواســاة  وصــادق  التعــازي 

وذوي الضحيتيــن وتمنياتهــا بســرعة 
العمــل  هــذا  جــراء  للمصــاب  الشــفاء 
اإلجرامــي. وأكــدت وزارة الخارجيــة 
كل  مــع  البحريــن  مملكــة  تضامــن 
والجمهوريــة  العــراق  جمهوريــة  مــن 
التركيــة، مشــددة على موقــف مملكة 
للعنــف والتطــرف  الرافــض  البحريــن 

بكل صورهما وأشكالهما.

إدانة الهجوم على القنصلية التركية بأربيل

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  اســتقبل 
خليفــة  بــن  ســلمان  الشــيخ  الوطنــي 
آل خليفــة فــي مكتبــه بالوزارة ســفير 
المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين 
سايمون مارتن؛ وذلك بمناسبة انتهاء 
فتــرة عملــه. وبهــذه المناســبة، أشــاد 
الوزيــر بالجهــود المتميــزة التــي بذلها 
الســفير خــالل فترة عمله وإســهاماته 
في ســبيل تعزيز التعــاون االقتصادي 
العالقــات  وتطويــر  واالســتثماري 
الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة 

الروابــط  عمــق  مؤكــدا  المتحــدة. 
بيــن  القائمــة  المتميــزة  التاريخيــة 
مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة، 
بمــا  ترســيخها  مواصلــة  وأهميــة 
ينعكــس علــى نمــاء وازدهــار البلديــن 

والشعبين الصديقين.
المملكــة  ســفير  أعــرب  جانبــه،  مــن 
المتحــدة عــن شــكره وتقديــره لوزيــر 
الماليــة واالقتصــاد الوطنــي، متمنيــا 
لمملكــة البحريــن وشــعبها مزيــدا مــن 

التقدم واالزدهار.

وزير المالية يودع السفير البريطاني

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكد وزير األشــغال وشــؤون البلديات 
خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
أهمية التنسيق المستمر مع المجالس 
البلديــة بمــا يســهم فــي ضمــان ســير 
المشروعات والخدمات وفق الخطط 
المقــررة لهــا. جــاء ذلك لدى اســتقبال 
المجلــس  رئيــس  مكتبــه  فــي  خلــف 
الكوهجــي،  أحمــد  الشــمالي  البلــدي 
يرافقــه عضــو المجلس البلــدي ممثل 
الدائــرة الســابعة زينــة جاســم؛ لبحث 
مجمــل القضايــا التــي تهــم المحافظة 
واألمــور التــي تهــم الدائــرة الســابعة 
الــوزارة  اختصاصــات  فــي  وتدخــل 
لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  بحضــور 
ووكيــل  الفتــح،  أبــو  نبيــل  البلديــات 
والثــروة  الزراعــة  لشــؤون  الــوزارة 
البحريــة الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل 
المســؤولين.وتم  مــن  وعــدد  خليفــة 

تقييــم واقــع النظافــة فــي المحافظة 
وبحث مشكلة سكن العزاب في بعض 
إلــى  الدوائــر، كمــا تطــرق الكوهجــي 
أهميــة زيادة الرقابــة والتفتيش على 
المتنقلــة  الجائليــن والعربــات  الباعــة 
وتنظيــم األنشــطة ضمــن صالحيــات 
البلديــة والتنســيق مــع وزارة التجارة 
وإشــغاالت الطــرق ومخالفــات البنــاء 
واإلعالنات، وأكد خلف توجه الوزارة 
لزيــادة فعالية الرقابــة والتفتيش في 

جميع المحافظات. 
كما تم بحث المشاريع المدرجة ضمن 
الميزانية العامة للدولة 2019 - 2020 
فــي المحافظــة إلــى جانــب التطــرق 
إلــى مشــكلة المســالخ غيــر المرخصة 
وكذلــك التطــرق إلــى عربــات الطعــام 

المتنقلة من أجل تنظيمها. 

 زيادة التفتيش على الباعة الجائلين

الحرية الدينية جزء من تاريخ البحرين وهويتها
وزيـــر الخارجيـــة: نقـــدر الجهـــود األميركيـــة فـــي محاربـــة التنظيمـــات اإلرهابيـــة

أكــد وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بن 
ال  جــزء  الدينيــة  الحريــة  أن  خليفــة  آل  محمــد 
وهويتهــا،  البحريــن  مملكــة  تاريــخ  مــن  يتجــزأ 
ويكفلهــا دســتورها وتعززهــا المبــادرات الرائــدة 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
مملكــة  إعــالن  بينهــا  ومــن  خليفــة،  آل  عيســى 
البحريــن الــذي يعكــس تجربــة مملكــة البحريــن 
فــي تعزيــز الحريــة الدينيــة، إضافــة إلــى إنشــاء 
الســلمي،  للتعايــش  العالمــي  حمــد  الملــك  مركــز 
وتدشــين كرســي الملك حمد للحوار بين األديان 
والتعايــش الســلمي بجامعــة ســابينزا فــي مدينة 
رومــا، ومــا يمثلــه ذلــك مــن نمــوذج عالمــي فــي 
التعايــش الســلمي والحريــة الدينيــة، وبمــا يؤكد 
بالمحافظــة  والتزامهــا  البحريــن  مملكــة  حــرص 
على طبيعة المجتمع البحريني وما يتسم به من 
تعدد وتنوع وما يميزه من تسامح وتعايش بين 

الجميــع وانفتــاح واحتــرام لمختلــف المجتمعات 
والشعوب. 

فــي  الخارجيــة  وزيــر  لــدى مشــاركة  ذلــك  جــاء 
مؤتمــر تعزيــز الحريــة الدينيــة، الــذي انعقــد فــي 
خارجيــة  وزارة  مــن  بتنظيــم  واشــنطن  مدينــة 

الواليــات المتحدة األمريكيــة، وبحضور عدد من 
ممثلــي الحكومــات ومؤسســات المجتمع المدني 
مــن مختلــف أنحــاء العالــم. وأعرب الشــيخ خالد 
بــن أحمــد عــن شــكره وتقديــره لوزيــر خارجيــة 
الواليــات المتحــدة األميركية مايــك بومبيو على 

اســتضافة المؤتمــر المهــم، الــذي يجمــع عــدد من 
الحلفــاء واألصدقاء حــول العالم، للعمل من أجل 
ضمــان الحريــة الدينيــة فــي كل مــكان، وحمايــة 
هذا الحق اإلنســاني األساسي لجميع األشخاص. 
ضــرورة  علــى  أحمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  وشــدد 
مضاعفة جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء 
والطائفيــة،  والكراهيــة  التطــرف  خطــاب  علــى 
وتبنــي موقفــا جماعيــا للحــد مــن انتشــار األفكار 
المتطرفة في مختلف وســائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعــي، والتصدي للمنظمــات اإلرهابية مثل 
والتــي  وغيرهــا،  هللا  وحــزب  والنصــرة  داعــش 
تهــدد المنطقــة، وتفرض مكافحتهــا للحفاظ على 
التنــوع الدينــي والتعايش الســلمي. وأشــاد وزير 
الخارجيــة بالجهــود الحثيثــة للواليــات المتحــدة 
األميركية في محاربة التنظيمات اإلرهابية، ومن 
ذلــك إدراكهــا لخطورة تنظيم حزب هللا اإلرهابي 
وحرصهــا علــى العمــل المســتمر مــع الحلفــاء مــن 
أجل ردع هذا الحزب وكل من يدعمه أو يموله.

واشنطن - وزارة الخارجية

واشنطن - وزارة الخارجية

وزير الخارجية شارك في مؤتمر تعزيز الحرية الدينية في واشنطن

أكــدت وزارة الخارجيــة أن مملكة البحرين تســتعد الســتضافة 
اجتمــاع يعنــى بأمــن المالحــة البحريــة والجويــة خــالل الفترة 
المقبلــة، بالتعاون مع الواليات المتحدة األميركية والجمهورية 
البولندية، وبمشــاركة أكثر من 60 دولة، كإحدى نتائج المؤتمر 
الدولــي لدعــم األمن والســالم في الشــرق األوســط الــذي انعقد 

بمدينة وارسو في فبراير الماضي.
وأضافــت أن المبــادرة تأتــي فــي إطــار الــدور الــذي تضطلــع به 
مملكــة البحريــن للمســاهمة في ترســيخ األمن واالســتقرار في 
المنطقــة، وإدراًكا منهــا للمخاطــر التــي تهــدد المنطقــة في ظل 
ممارسات إيران التي تشكل خطًرا كبيًرا على المالحة البحرية 
والجويــة، وتجســيًدا لسياســة مملكــة البحريــن المرتكــزة على 

ضــرورة تعزيــز التعــاون الدولــي فــي مواجهة كافة المشــكالت 
واألزمــات التــي تهــدد األمــن والســلم الدولييــن. وتشــّدد وزارة 
الخارجيــة علــى أن هــذا االجتمــاع سيشــكل فرصــة للتشــاور 
وتبــادل الــرؤى بين العديد من دول العالم، للوصول إلى الســبل 
الكفيلــة لــردع الخطر اإليراني وضمان حريــة المالحة في هذه 

المنطقة االستراتيجية للعالم أجمع.



بوحمــود في حوار مــع “^”: بعثة الحــج صامتة عــن االرتفاع الفاحش ألســعار الحمالت

تعودنـــا أن نتوجـــه لقيادتنـــا بطلـــب وقـــف تحمـــل أي أعبـــاء علـــى المواطنيـــن 

تجارة مع اهلل

 فوجئ أصحاب حمالت الحج بزيادة أجور  «
النقل إلى 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي 

)من 36 دينارا إلى 132 دينارا(، وسيلزمون 
بسداد مبلغ يصل إلى نصف مليون دينار 
عن وسيلة نقل ال يستخدمونها للتنقل 

بين المشاعر المقدسة، والذت بعثة الحج 
بالصمت. ما تحركاتك لئال تنفجر هذه القنبلة 

بمطالبة الحجاج البحرينيين بسداد هذه 
المبالغ بشكل غير مباشر للحمالت، والذين 

أرهقت جيوبهم من ارتفاع المصروفات 
المعيشية وكلفة أداء الحج؟

الفاحــش  الحمــات  أســعار  ارتفــاع  أســباب  أحــد 
الــذي لــن يتوقــف ســنويا هــو عنصــر المفاجــأة غيــر 
المحســوب، وال توجــد أدنى مســؤولية مــن الجهات 

المعنية والمتمثلة في بعثة البحرين للحج.
من سيتحمل هذه الزيادة، التي مؤكد أنها ستضاف 
على السعر الذي يدفعه الحاج؟ فبعد أن كانت كلفة 
الحــج قبــل ســنوات ال تجــاوز 500 دينــار أصبحــت 
اليوم 3 أضعاف ألقل حملة وفقا لمستوى خدماتها.
الحج رحلة عبادة وليســت تجارة دنيوية بل تجارة 
لبعثــة  نســمع  ال  واليــوم  للحــاج،  بالنســبة  هللا  مــع 
الــذي هــي  البحريــن أي صــوت بعــد هــذا االرتفــاع 

مسؤولة عن معالجته.
أيعقــل أن تقــوم البعثــة عبــر كل أقســامها بمتابعــة 
مخالفات الحمات - وهذا أمر جيد لحماية ضيوف 
الرحمــن - وتلــوذ بالصمــت لهــذا األمــر الذي ســيعود 

بالضرر على احد األطراف، إما الحاج أو الحملة؟
نحن حاليا عملنا سينصب في مخاطبة وزارة العدل 
والشــؤون اإلســامية واألوقاف عبر بعثتها لمعالجة 
األمــر، إال أننــا كمــا تعودنــا منــذ زمــن أن نتوجــه إلى 
قيادتنا بطلب وقف تحمل أي أعباء على أي مواطن 

يلبي نداء الرحمن لهذا الركن العظيم.

مضيعة للوقت

 وقعت وزارة األشغال وشؤون البلديات عقدا  «
إلدارة مدفن عسكر للمخلفات مع شركة 

النظافة اإلسبانية، ما موقفك من خصخصة 
إدارة المدفن؟

مشــروع الخصخصــة ممتــاز، لكننــا اليــوم نســتغرب 
تأخر وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 

العمراني في الذهاب إليه.
تجتهــد الــوزارة في إطالة العمــر االفتراضي للمدفن 
بأي طريقة، وكأنها محاولة إنعاش مســتميتة، وهذا 

مضيعة للوقت.

ال شــك أن كثير من الدول المتقدمة تســتثمر بشكل 
كبيــر في صناعة تدوير المخلفــات والتي تدر عليها 
الماييــن، وفــي احــد البحــوث الجامعيــة ذكــرت أن 
إعــادة التدويــر ســيدر علــى الدولــة مــا يقــارب 600 
مليــون دينــار، وهــذا رقم كبير يســاهم فــي ميزانية 

الدولة.
المجلس البلدي الشــمالي الســابق رفع هذا المشروع 
الحالــي  )الرئيــس  الكوهجــي  أحمــد  العضــو  عبــر 
للمجلس البلدي(، لكنه دخل في دهاليز األدراج ولم 

ير النور.
وبرأيــي أن الخصخصــة ممتــازة إذا أشــرفت عليهــا 

الوزارة باحترافية.

موافقة الدولة

يشعر مواطنون مدنيون بالقطاع العسكري  «
بالغبن بسبب حرمان شمولهم ببرنامج 

التقاعد االختياري بنسخته األولى والثانية، 
فما موقفك من ذلك وتحركاتك في سبيل 

إنصاف هذه الفئة؟

المواطــن البحرينــي يحتاج منا وقفة جماعية جادة 
فــي كل المحافــل، وهــؤالء ال شــك أنهم يســتحقون 
خــال  مــن  الحكومــة  التــي طرحتهــا  الميــزة  هــذه 

برنامج التقاعد االختياري.
يجــب أن يحصل المواطن بــكل موقع وظيفي على 

حقه في هذا المشروع دون استثناء ألي جهة.
وتحركنا بهذا الموضوع أتمنى أن يكون جماعيا مع 
إخوانــي النــواب للعمــل على الحصول علــى موافقة 
الدولــة إلدخــال هذه الفئــة والتي يعتبــر عددها غير 

كبير.

مخالفات مرهقة

 يشكو مواطنون من حمالت اإلدارة العامة  «
للمرور، ويقولون إن معظم هذه الحمالت 

لتحرير المخالفات وجني األموال وليست 
للتوعية بقانون المرور، ما رأيك في ذلك؟

قانــون المــرور ســبقه قبيــل التطبيق حملــة توعوية 
كبيــرة، وهذا القانون خفض معدل الحوادث بنســب 
كبيــرة، لكــن مــا يقــال إنــه حملــة لجني األمــوال غير 

صحيح.
حمايــة  وأنظمتهــا  قوانينهــا  عبــر  تحــاول  الدولــة 
مواطنيهــا ومن يقيم على أرضها، ومفهوم المخالفة 
أنــك ترتكب فعا مخالفــا يعاقب عليه القانون، فهل 
مــن يتجــاوز القانــون يعتبــر مواطنا تعــرض لابتزاز 

عن طريق القانون؟ مســتحيل أن يكون هذا في 
أي دولة.

في دول شرق آسيوية بدأوا في تطبيق 
بعــض المخالفــات بطــرق مميــزة، 

حيــث يراقــب أي مخالــف مثــا 

عن طريق المذياع المباشــر، وتحاول أن تتلطف مع 
مرتكب المخالفة.

أنا مؤمن أن هناك من يتعمد المخالفة، وهناك أبرياء 
ارتكبــوا مخالفــة بنــص القانــون لكنهــم لــم يتعمدوا، 
وهذا يعني تحمل مخالفات سترهق كاهل المواطن، 
وال أطالــب بإلغائها، بقــدر ما أطالب بضرورة مراعاة 

المواطنين فيها.
ويجمعهــا  بالنقــاط،  المكافــآت  نظــام  أقتــرح  أنــا 
مســتخدم الطريــق عــن طريــق ســجله النظيــف مــن 
المخالفــات تماما، ويتم خصم المخالفات منها بذلك 
يجتهــد المواطــن فــي الحفــاظ على ســجل خال من 

أي مخالفة.

ضوابط لالستثمارات

كلما تتلفت يمينا أو يسارا تجد مجمعا تجاريا  «
جديدا.. هل تعتبر ذلك ظاهرة صحية؟ وهل 

ستتحرك لوضع ضوابط قانونية لالستثمار 
بهذا القطاع وتحديد مواقعه خصوصا 
بعد شكاوى أهلية من 

االزدحامات بسبب 
خطط تشييد 
مجمعات 

بقلب 
المناطق 
السكنية؟

لعلنا نفهم من وجود المجمعات أن النشاط التجاري 
انعكاســا  أتــى  البحريــن  مملكــة  فــي  واالســتثماري 
طبيعيــا لخطــط المملكــة فــي تنمية وتنويــع مصادر 
الدخل عبر جذب رؤوس األموال سواء من الداخل 

أو الخارج.
مجلــس  مــع  الوثيــق  بالتعــاون  الحكومــة  أسســت 
التنميــة االقتصاديــة أسســا قويــة جعلــت البحريــن 
المشــاريع  هــذه  لمثــل  وحاســمة  اســتثمارية  قبلــة 

االستثمارية الكبيرة.
مــع كل هذا التطور يقابله شــيء مــن االمتعاض من 
كثــرة تلــك المجمعــات فــي بلد مثــل البحريــن لصغر 

المساحة.
بــاألدوات  ســأبحث  للشــعب  ممثــا  بصفتــي  إننــي 
الدســتورية القانونيــة لوضــع ضوابــط قانونية لمثل 
هذه االســتثمارات، لكن بشــرط أال تؤثر على المناخ 
لتنميتــه  الكثيــر  الدولــة  بذلــت  الــذي  االســتثماري 

وجعله على ما هو عليه اآلن.
أعتقــد أن المشــاريع االســتثمارية الخاصــة أحدثــت 
عنصــرا قويــا جاذبــا للســياحة البينيــة مــع الشــقيقة 

الكبرى المملكة العربية السعودية.

تأثير المبيدات

ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية بدور  «
االنعقاد المقبل؟

هناك أمور كثيرة تحتاج إلى وقفة جادة من النواب 
الكــرام جميعا، لعل أبرزها بالنســبة لي تفعيل قانون 
والتصريــح  العمالــة  واســتقدام  الجديــد،  النظافــة 

المرن، وملف وزارة التربية والتعليم.
ســنحاول طرح موضوع مواءمة مخرجات التعليم 
مــع  تتطابــق  لكــي  الجامعــات  أو  المــدارس  عبــر 
احتياجــات ســوق العمــل، وكثيــر مــن التخصصــات 
باتــت اآلن ال تجــد عليهــا أي طلــب مما يتســبب في 
التعطــل وهــدر للمــال العام بحيث يتــم اإلنفاق على 
تعليــم الطالــب لتخصصــات لــن تجــد لهــا بــاب فــي 

التوظيف. 
إجــراءات  عــن  الصحــة  لوزيــرة  ســؤالي  ســأعيد 
انتشــار  بســبب  المتخــذة؛  العامــة  الصحــة 
أو  األمطــار  طريــق  عــن  ســواء  المســتنقعات 
التــي  المبيــدات  وتأثيــر  المنزلــي،  الغســيل 
الحشــرات  علــى  للقضــاء  تســتخدم 
وتأثيرها على صحة اإلنسان، خصوصا 
أن ذلــك يتــم بالمناطــق الســكنية، وهل 
لــدى الــوزارة عــدد كاف مــن المفتشــين 

لجميع مناطق المملكة؟
تعانيــه  لمــا  المقبــل  بالــدور  ســأتطرق 
مكاتــب المحامــاة مــن رفع الرســوم عليها 
أو فرض رســوم عبر معالجة تشــريعية 

لقانون المحاماة.

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، ورئيس التحرير مؤنس المردي، والنائب محمد بوحمود، والرئيس التنفيذي أحمد البحر

حوار

توجه نيابي 
لمخاطبة “العدل” 
لحل ارتفاع أسعار 

الحمالت

خصخصة المدفن 
مشروع ممتاز 

إذا أشرفت عليه 
“البلديات” باحترافية

الحج رحلة عبادة 
وليست تجارة 

دنيوية 

انتقد النائب محمد بوحمود عبر “البالد” بعثة البحرين للحج؛ بسبب سكوتها عن االرتفاع الفاحش بأداء الركن األعظم.
وقال في حوار مع الصحيفة إن البعثة تحرر المخالفات للحمالت ولكنها تلوذ بالصمت عن رفع األسعار ألرقام مضاعفة.

وأعلن عن توجه نيابي لمخاطبة وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لحل هذا الموضوع، مستدركا “إال أننا كما تعودنا 
منذ زمن أن نتوجه إلى قيادتنا بطلب وقف تحمل أي أعباء على أي مواطن )...(”.

وفي موضوع آخر، ومن خالل خبرته البلدية، وصف بوحمود مشروع خصخصة إدارة مدفن عسكر للمخلفات بـ “الممتاز”.
وذكــر أن وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني “تجتهــد في إطالة العمــر االفتراضي للمدفن بأي 

طريقة، وكأنها محاولة إنعاش مستميتة، وهذا مضيعة للوقت”.
وأكد أن الخصخصة ممتازة إذا أشرفت عليها الوزارة باحترافية.

وفيما يأتي نص الجزء األول من حوار “البالد” مع النائب محمد بوحمود:

راشد الغائب I تصوير: رسول الحجيري

إطالة “البلديات” عمر مدفن عسكر للمخلفات “مضيعة للوقت”
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إعادة تدوير 
المخلفات سيدر 

على الدولة 
600 مليون 

دينار

تحرك لحصول 
المدنيين 

العسكريين 
على التقاعد 

االختياري

حمالت إدارة المرور ليست لجني األموال 

أبرياء يرتكبون مخالفات مرورية بغير عمد

أقترح نظام المكافآت بالنقاط 
وخصم المخالفات منه

وضع ضوابط قانونية 
للمجمعات التجارية

سأسأل عن انتشار 
المستنقعات وتأثير 

المبيدات والمفتشين



05 local@albiladpress.com

الجمعة
19 يوليو 2019 
16 ذو القعدة 1440

32 % اإلنفاق على المجاالت الحيوية من الميزانية
بنيويورك  السياسي  المنتدى  في  التنموية  البحرين  جهود  يستعرض  الحمر 

أكد وزير اإلسكان باسم الحمر أن البحرين أولت ملف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اهتماما 
خاصــا، وحرصــت علــى إدراج تلك األهداف في السياســات والبرامج الحكومية، مشــيرا إلى أن 
حجــم اإلنفــاق العام المتحقق فــي مجاالت الصحة والتعليم والضمــان االجتماعي، والتي ترتكز 

عليها األهداف التنموية، بلغ 32 ٪ من إجمالي الميزانية الحكومية.

رفيــع  السياســي  المنتــدى  أمــام  الحمــر  وقــال 
المســتدامة  بالتنميــة  المعنــي  المســتوى 
واالجتماعــي  االقتصــادي  للمجلــس  التابــع 
إن  بنيويــورك  والمنعقــد  المتحــدة،  لألمــم 
حكومــة البحريــن عملــت علــى تطويــر اآلليــات 
أهــداف  وتنفيــذ  ومتابعــة  لرصــد  المؤسســية 
التنميــة المســتدامة، فأنشــأت اللجنــة الوطنيــة 
للمعلومات برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء 
محمد المطوع، وكان من أولويات عملها إنشاء 
قاعــدة بيانات للمؤشــرات واإلحصاءات، فضال 
الحكوميــة  والكيانــات  الــوزارات  تكليــف  عــن 
بضرورة مواءمة أهدافها وخططها وسياساتها 
فــي برنامج الحكومة الحالي )2022-2019( مع 

أهداف التنمية المستدامة.
علــى  حاليــا  تعمــل  المملكــة  أن  إلــى  وأشــار 
اســتضافة منتــدًى دوليــا بالتعاون مــع المفوض 
الســامي لحقوق اإلنسان في جنيف، تستعرض 
توصيــات  بيــن  الربــط  فــي  تجربتهــا  فيــه 
االســتعراض الــدوري الشــامل لحقوق اإلنســان، 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  وجهــود 
فــي  المقــررة  الخطــط  فــي  ودمجهمــا   ،2030

برنامج عمل الحكومة.
األهــداف  تحقيــق  جهــود  الحمــر  واســتعرض 
التنمويــة، فتطــرق إلــى قطــاع التعليــم، حيــث 
أشــار إلى أن التعليم األساســي اإللزامي توفره 
االلتحــاق  نســبة  وتبلــغ  بالمجــان،  الحكومــة 

بالمراحــل االبتدائيــة والثانوية 100 ٪ و 86.4 
٪ علــى التوالــي، فــي حين أن معــدل االلتحاق 
بالتعليــم األولــي بلــغ 74 ٪، وكنتيجــة لذلك تم 
القضــاء علــى األميــة، مــع توفير المملكــة فرصا 
متســاوية للرجــال والنســاء في الحصــول على 
تعليم مهني ذي كفاءة عالية وبأسعار مدعومة 

حكوميا بما في ذلك التعليم الجامعي.
كمــا أدرجــت الحكومة الفئات مــن ذوي اإلعاقة 
واالحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية 
منــذ العــام 1986، وتــم تزويــد المــدارس التــي 
تدعــم تلــك الفئــات بالبنيــة التحتيــة والمعدات 
الالزمــة، مــع توفيــر حافــالت خاصــة وكادر من 
المهنييــن المتخصصين، وتطبيق سياســة دمج 
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في الفصول 
العاديــة مــع أقرانهــم؛ للتشــجيع على الشــمولية 

في المدارس.
كمــا تطــرق الوزيــر إلى جهــود تنويــع اإليرادات 
االقتصاديــة، وأن القطــاع الخــاص بات شــريكا 
رئيســا فــي مســيرة التنمية، تماشــيا مــع رؤيــة 
حــرص  مؤكــدا   ،2030 االقتصاديــة  البحريــن 
تنفيــذ مشــاريع تنمويــة تغطــي  المملكــة علــى 
التنافســية  مــن  وتزيــد  الرئيســة،  القطاعــات 
والقــدرة علــى جــذب االســتثمار، بما يســهم في 

التطور واالستقرار االقتصادي.

 باسم الحمر

المنامة - وزارة اإلسكان

وزير “التربية” يعتمـد خطـة البعثـات
الــوزارة بموقع  لتسجيل  فأكثر   %  90 على  الحاصلين  المتفوقين  دعوة 

اعتمــد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي خطــة البعثــات الدراســية للعــام الجامعــي 
2019/    2020، المرفوعة له من الجهات المختصة بالوزارة. 

وأكــد اســتمرار الــوزارة فــي طــرح البعثــات 
للتنافس بين الطلبة وفًقا للشروط والمعايير 
مــن  االحتياجــات  إطــار  وفــي  المعتمــدة، 
مختلــف التخصصــات، وبحســب اإلمكانيات 
المتاحــة، كمــا أكد اســتمرار الــوزارة في دعم 
الطلبــة ذوي االحتياجات الخاصة، وبحســب 
أن  المعتمــدة، موضًحــا  والمعاييــر  الشــروط 
الجهــات المختصــة في الوزارة قــد تواصلت 
مــع عــدد مــن الــوزارات ومؤسســات الدولــة 
الســتطالع مرئياتهــم في التخصصــات التي 
الحتياجــات  وفًقــا  العمــل،  ســوق  يحتاجهــا 
مملكــة البحريــن واإلمكانات المتاحة.وأشــار 
الوزيــر إلــى مــا تقوم بــه اللجــان المتخصصة 

ســنويًا من دراســة حاجة الوزارة المستقبلية 
فــي مختلــف التخصصــات العلميــة والفنيــة 
واإلداريــة، حيــث تــم التركيــز علــى تغطيــة 
منهــا  ســعًيا  وذلــك  الــوزارة،  احتياجــات 
لتعزيــز خطــة بحرنــة الوظائــف، إضافــة إلــى 
التخصصــات األخــرى التــي تحــدد فــي إطار 
والهيئــات  للمؤسســات  الفعليــة  الحاجــة 
الكبــرى  والشــركات  والمصــارف  الحكوميــة 
العالقــة، والتــي  الجهــات ذات  وغيرهــا مــن 
العامــة  المالمــح  مجموعهــا  فــي  تشــكل 
العام.وأكــد  لهــذا  الدراســية  البعثــات  لخطــة 
عيســي  والملحقيــات  البعثــات  إدارة  مديــر 
الكوهجــي، أن اإلدارة حريصــة علــى تقديــم 

أفضل الخدمــات للطلبة المتفوقين، والفئات 
المســتحقة، فــي إطــار اإلمكانيــات المتاحــة. 
المتفوقيــن  الطلبــة  الكوهجــي  دعــا  كمــا 
الراغبيــن في التقــدم للتنافس علــى البعثات 
العامــة  الثانويــة  خريجــي  مــن  الدراســية 
مــن   2019    /2018 الجــاري  الدراســي  للعــام 

المــدارس الحكوميــة والخاصــة والحاصلين 
فأكثــر   %  90 بنســبة  تراكمــي  معــدل  علــى 
الموقــع  علــى  الدخــول  إلــى  يعادلــه،  مــا  أو 
www.( اإللكترونــي لوزارة التربيــة والتعليم

الحكومــة  موقــع  زيــارة  أو   )moe.gov.bh
اإللكترونية )www.bahrain.bh( الســتكمال 
مــن  اعتبــاًرا  للبعثــات،  التســجيل  إجــراءات 
الطلبــة  داعًيــا  المقبــل،  األحــد  حتــى  اليــوم 
الذيــن يتعــذر عليهــم التســجيل اإللكترونــي 
إلــى مراجعــة إدارة البعثات والملحقيات بعد 
انتهــاء فتــرة التســجيل اإللكترونــي، وذلــك 
بمبنــى مركــز خدمــات المراجعين فــي وزارة 
التربية والتعليم بمدينة عيســى، من الســاعة 
الثامنة صباًحا وحتى الســاعة الواحدة ظهًرا 
لتســجيل رغباتهــم، وفــي موعــد أقصــاه يوم 

الخميس المقبل.
)التفاصيل على الموقع اإللكتروني لـ “البالد”(

ماجد النعيمي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

 المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية 
الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، مع مبعوث 
األميــن العــام لألمم المتحدة للتعــاون فيما بين 
بلــدان الجنــوب جــورغ شــدياك، علــى هامــش 
المعنــي  المســتوى  رفيــع  السياســي  المنتــدى 
بالتنمية المســتدامة في نيويورك.وأكد الشــيخ 
عبــدهللا بــن أحمــد، أهميــة التعــاون بيــن بلــدان 
الجنــوب، كآليــة حيويــة ومميــزة؛ لتعزيــز بنــاء 
القــدرات المعرفيــة، والتقنيــة الرقميــة إلحداث 
التقــدم المنشــود، كمــا أن هناك مجــاالت عديدة 
متاحــة، لتحســين النمــو االقتصادي المســتدام، 
البنــى التحتيــة، واســتخدام مــوارد  ومســتوى 
الطاقة المتجــددة، وبرامج التدريب المتطورة، 

والتنمية البشرية، وغيرها.
التعــاون  مــن  واســع  عمــل  إطــار  إلــى  وأشــار 
المجــاالت،  فــي مختلــف  الجنــوب  بلــدان  بيــن 
لتحقيــق المنافــع المتبادلــة، والتشــارك اإلنمائي 
فــي المعرفــة والمهــارات والخبــرات والمــوارد، 
للهــدف  تنفيــذا  مجديــة،  شــراكات  وتأســيس 
الســابع عشــر المعنــي بتعزيــز وســائل التنفيــذ، 
وتنشــيط الشــراكة العالميــة؛ مــن أجــل التنميــة 

المستدامة 2030.
المتحــدة  األمــم  منظمــة  بمســاهمات  وأشــاد 
ووكاالتهــا وبرامجهــا المتخصصــة، فــي تعظيم 
عوائد التعاون بين دول الجنوب؛ من أجل خلق 

فرص جديدة ومناسبة لحياة أفضل.
وقــال شــدياك إن التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب 
للنمــو  أعلــى  معــدالت  تحقيــق  فــي  أســهم 
مشــيدا  المســتدامة،  والتنميــة  االقتصــادي 
وحــرص  للبحريــن،  الرائــد  اإلنمائــي  بالنمــوذج 
المملكــة علــى بنــاء شــراكة متميــزة مــع األمــم 
اإلســتراتيجيات  دعــم  ســياق  فــي  المتحــدة، 

والمؤشرات التنموية.

عبداهلل بن أحمد يؤكد أهمية 
التعاون مع بلدان الجنوب

المنامة - المؤسسة البحرينية للحوار

البرنامــج  األربعــاء  مســاء  اختتــم 
مــن  الثانيــة  للمجموعــة  التدريبــي 
“تيســير”  مشــروع  فــي  المشــاركين 
لدعــم الحــوار المجتمعــي الــذي تنظمه 
والــذي  للحــوار  البحرينيــة  المؤسســة 
يهدف إلى تزويد المشــاركين بمهارات 
الحــوار  وتيســير  تصميــم  وأســس 
ا سلســلة  المجتمعــي.  واجتــاز 29 بحرينيًّ
مــن ورش العمل المكثفة التي امتدت على 
مدى خمســة أيام متتالية ضمن المجموعة 
المشــاركين  تزويــد  علــى  ــزت  ركَّ الثانيــة، 

المتعلقــة  والعمليــة  العلميــة  بالمفاهيــم 
بالحــوار وأهميتــه، وتســليط الضــوء علــى 
مراحــل تصميمــه، باإلضافــة إلــى موضــوع 
تيســير الحــوار وصفــات ومهــارات ميســر 
 5 اســتعراض  تــم  كمــا  الناجــح،  الحــوار 

مبادرات من مبادرات الحوار المجتمعي. 
التدريبــي  البرنامــج  غــدا  وســينطلق 
للمجموعــة الثالثــة التي تضــم أكثر من 30 
ــا بقيادة 3 مدربيــن بحرينيين؛ هم:  بحرينيًّ
فاطمة عبدالمحسن، وسالم رجب، وصالح 

مهدي.

ا ضمن “تيسير” تدريب 29 بحرينيًّ

اختفاء 60 % من الوظائف التقليدية خالل سنوات
االصــطــنــاعــي ــاء  الـــذكـ ــال  ــج م ــرأة فــي  الـــمـ دور  يــســتــعــرض  ــي  ــاج ح

نظــم المجلــس األعلــى للمــرأة بالتعــاون مــع جمعيــة الــذكاء االصطناعــي البحرينيــة 
نــدوة بعنــوان “دور المــرأة في مجــال الذكاء االصطناعــي”، وذلك في إطــار الفعاليات 
المصاحبــة ليــوم المــرأة البحرينية للعــام 2019 الذي جرى تخصيصه هــذا العام للمرأة 

في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل.

وأكــد جاســم حاجــي فــي كلمــة خــالل الندوة 
أهميــة الجهــود التــي يبذلهــا المجلــس األعلى 
للمــرأة؛ من أجل تشــجيع الفتيات البحرينيات 
علــى الدخــول فــي مجــاالت علوم المســتقبل، 
وقــال  االصطناعــي،  الــذكاء  مقدمتهــا  وفــي 
“كلنــا يعلــم أن اإلنترنت والبرمجيات الحديثة 
لت أمــام المــرأة دخــول ســوق العمــل مــن  ســهَّ
خــالل إمــكان العمــل مــن المنــزل مثــال، ومــن 
أمامهــا، واآلن  االبتــكار  فــرص  توفيــر  خــالل 
يأتــي دور الــذكاء االصطناعــي ليزيد من هذه 

الفرص.
وأشــار إلى أن أحــدث اإلحصــاءات والبيانات 
تشــير إلــى أن نســبة خريجــات تخصصــات الـ 

STEM بلغــت 44 % مــن إجمالــي الخريجيــن 
وهي أعلى من المتوســط الدولي البالغ 35 % 
بحســب قاعدة بيانات منظمــة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )اليونســكو(. وتشــارك 
المعلومــات  قطــاع  فــي  البحرينيــة  المــرأة 
يتعلــق  وفيمــا   ،%  38 بنســبة  واالتصــاالت 
بتضميــن التكنولوجيــا الرقميــة فــي التعليــم 
فأشــار حاجي إلى أن المعلمات المتخصصات 
فــي اإلنتــاج المتميــز مــن المحتــوى التعليمــي 
إجمالــي  مــن   %  72 نحــو  يشــكلن  الرقمــي 

المعلمين.
ودعا رئيس الجمعية الشــباب البحريني شبابا 
وشــابات إلــى التنبــه إلــى التطــورات الكبيــرة 

الجاريــة بســرعة فــي ســوق العمــل، حيــث إن 
الذكاء االصطناعي يشــكل المســتقبل المهني، 
موضحــا أن 60 % مــن الوظائــف التقليديــة 
5 ســنوات  مــن  أقــل  فــي غضــون  ســتختفي 
بســبب التقنيات الحديثة للذكاء االصطناعي، 

فيما ستظهر وظائف جديدة للسبب ذاته.
وفــي النــدوة التــي أدارتهــا جفلة العمــاري من 
جامعــة البحريــن، تحدثــت فاطمــة الســبيعي، 

والنــا العطــار، وحنــان العلــي، وشــيماء الميــر، 
الــذكاء  مجــال  خــوض  فــي  تجربتهــن  عــن 
االصطناعــي، كما تم التطرق إلى فرص العمل 
وفــرص  االصطناعــي  الــذكاء  يخلقهــا  التــي 
التدريــب  ببرامــج  العالقــة  ذات  التحســين 
وبنــاء القــدرات المتاحــة للعامليــن فــي قطاع 
تؤهلهــم  مهــارات  إلكســابهم  التكنولوجيــا 

لالنخراط في هذا المجال.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أول ملعب لفرجان “الشمالية” بدمستان
ــة وجــعــلــهــا نــمــوذجــيــة ــري ــق ــي: تــجــديــد حــديــقــة ال ــان ــت ــس ــدم ال

بجولــة  الدمســتاني  أحمــد  النائــب  قــام 
ميدانيــة مشــتركة مــع الوكيــل المســاعد 
لشــؤون الرياضــة والمنشــآت فــي وزارة 
الشــباب والرياضة خالــد الحاج، والمدير 
العام لبلدية الشــمالية لمياء الفضالة في 

قرية دمستان بموجب توجيهات وزيري 
األشغال والبلديات، والشباب والرياضة.

وتــم فــي الجولــة الميدانيــة معرفــة آخر 
قــدم  كــرة  ملعــب  إنشــاء  مســتجدات 
ملعــب   100 )مشــروع  مشــروع  ضمــن 
ممثــل  أطلقهــا  والتــي  الفرجــان  فــي 
جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 

الشــباب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
الشــمالية  البلديــة  واختيــار  خليفــة(  آل 
ملعــب  أول  إلنشــاء  دمســتان  قريــة 
فــي المحافظــة. كمــا تــم متابعــة عمليــة 
دمســتان  قريــة  حديقــة  فــي  التجديــد 
لجعلهــا حديقــة نموذجيــة تخــدم جميــع 

أهالــي القريــة، والتــي تقــع على الشــارع 
الرئيس.

المســاعد  الوكيــل  الدمســتاني  وشــكر 
لشــؤون الرياضة والمنشــآت، ومدير عام 
بلدية المنطقة الشــمالية لحسن تعاونهم 
وتمنــى لهــم دوام التقــدم في مســيرتهم 

المهنية لخدمة الوطن والمواطن.

انتقــد نائــب رئيــس لجنــة الخدمــات 
البرلمانيــة ممــدوح الصالــح تصريــح 
وكيل وزارة التربية والتعليم لشــؤون 
اللجنــة  رئيــس  والمناهــج،  التعليــم 
الوطنيــة لتقويــم المؤهــالت العلميــة 
قــرار  تكــرار  بشــأن  الجــودر  فــوزي 
المؤهــالت  معادلــة  برفــض  اللجنــة 
الطبية الممنوحة من بعض الجامعات 
المعاييــر  اســتيفائها  لعــدم  الصينيــة 
المعمــول  واالشــتراطات  والضوابــط 
بها.وقــال الصالــح إن وكيــل الــوزارة 
لــم يأت بشــيء جديد فــي هذا الملف 
توجيهــات  صــدور  مــن  الرغــم  علــى 
مــارس  فــي  الــوزراء  رئيــس  لســمو 
الماضــي لمعالجــة هــذا الملــف، إال أننا 

نجــد تقاعســا وتعطيــال واضحــا مــن 
قبــل المعنييــن بهــذا الشــأن، حيث لم 
نــر أي إجــراء حيال هــذه التوجيهات 
يســاهم فــي حــل المشــكلة واختفــاء 
دليــل  لهــو  التوجيهــات  هــذه  ذكــر 
علــى عــدم التعــاون ليس مــع مجلس 
النواب فحسب بل وحتى مع مجلس 

الوزراء.

انتقاد تعطيل ملف خريجي الصين

المنامة - وزارة الداخلية

اختتــم االتحاد الرياضي لألمن العام، 
األســبوع الثاني، من فعاليات النشاط 
الصيفــي ألبنــاء الضبــاط للعــام 2019 
بسلســلة مــن الزيــارات والتــي تهــدف 
إلــى تعزيــز الهويــة واالنتمــاء، توافًقا 
مــع مبــادرات الخطة الوطنيــة لتعزيز 
قيــم  وترســيخ  الوطنــي  االنتمــاء 
المواطنــة. وأشــار رئيــس االتحاد إلى 
“وضــع برنامج للمشــاركين يهدف إلى 
تعزيــز المواطنة وغرس روح التعاون 
والتفاعــل مــع اآلخريــن، وتعزيــز دور 
المشــاركين تجــاه المجتمــع من خالل 

االجتماعيــة  البرامــج  فــي  المشــاركة 
وإبــراز  هواياتهــم  وصقــل  وتنميــة 
مهاراتهــم الفرديــة، والتــي تصــب في 
بمــا  الوطنــي  االنتمــاء  تعزيــز  اتجــاه 
يتوافق مع مبــادرات الخطة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم 
المواطنة )بحريننا(”، معرًبا عن شــكره 
للثقافــة  البحريــن  لهيئــة  وتقديــره 
واآلثــار وجمعيــة التربيــة اإلســالمية 
إدارات  وكافــة  الداعمــة  والجهــات 
وزارة الداخليــة علــى تعاونهم المثمر 

والبناء لتحقيق أهداف النشاط.

زيارات لمواقع تراثية لتعزيز االنتماء

ممدوح الصالح

 محرر الشؤون المحلية

 محرر الشؤون المحلية



في مقابل صفر حصلت عليه قناة الجزيرة من التضامن اإلعالمي، كان هناك تضامن إعالمي خليجي عربي بنسبة 100 
% مــع مملكــة البحريــن إزاء األكاذيــب واألضاليــل واالفتــراءات التي تم بثها فــي برنامج “ما خفي أعظــم” التي عرضته 
قنــاة الجزيــرة، مــا يؤكــد جلًيــا الرفض الخليجــي والعربي باإلجماع لما تبثه هــذه القناة، إذ وقف اإلعــالم القطري وحيًدا 
يحاول تبرير جريمته بحق مملكة البحرين في مجابهة اإلعالم الخليجي والعربي الذي أظهر تضامًنا واضًحا مع البحرين.

إفــراد  منهــا  كثيــرة،  التضامــن  صــور 
البحرينيــة  للتصريحــات  الصفحــات 
الخارجيــة  وزيــر  عــن  صــدرت  التــي 
بثــه  ومــا  البحريــن  دفــاع  قــوة  وعــن 
العوائــل  وبيانــات  البحريــن  تلفزيــون 
البحرينيــة رًدا علــى البرنامــج وكذلــك 
الســلطة  ممثلــي  وتصريحــات  بيانــات 

التشريعية.
إظهــار  خــال  مــن  الثانيــة،  الصــورة 
الكثيــرة  واألخطــاء  الفبــركات  حجــم 
التــي وقعــت فيهــا قنــاة الجزيــرة فــي 
هــذا البرنامــج ومؤامــرات القنــاة ضــد 
الخليجيــة  والــدول  البحريــن  مملكــة 
والعربيــة، وثالًثا مــن خال افتتاحيات 
الصحــف ومقاالت الكتــاب الخليجيين 
والعــرب التــي أظهرت غضــب أصحاب 
الفكــر العرب من محــاوالت قطر وقناة 
الجزيــرة المســتمرة لترويــج األكاذيــب 
رغبة في شق النسيج الوطني والعربي 
وتنفيــذ مخططــات أعــداء األمــة فــي 

إشعال الفوضى في المنطقة. 
إنــه صفــر كبيــر للجزيــرة ولقطــر يؤكــد 
أن اإلعــام العربــي يقاطــع هــذه القنــاة 
مقاطعــة تامــة ويرفضهــا ويرفــض أن 

تنتسب لإلعام الخليجي العروبي.
إن اإلعــام العربــي المســموع والمرئي 
والمقــروء واإللكترونــي وقف بقوة مع 
مملكــة البحريــن منــذ اإلعــان عــن بث 
الخليــج  لؤلــؤة  أن  مؤكــًدا  البرنامــج، 
العربي لن تخدشــها ترهات قناة ودولة 
مارقــة فقــدت بوصلتهــا، فالحــق يعلــو 
وال يعلــى عليه، مؤيًدا مملكة البحرين، 
ومثنًيــا علــى الصفعــات التــي وجهتهــا 
مــن  ســاخًرا  البرنامــج،  لهــذا  المملكــة 
فبــركات الجزيــرة التــي لم تعــد تنطلي 
علــى أحد، فقــد تداولت جميع وســائل 
ومنهــا  والعربيــة  الخليجيــة  اإلعــام 
صحيفة “السياسة” الكويتية و “الحياة” 
و “الشــرق األوسط” و “العرب” اللندنية 
واإلماراتيــة  الســعودية  والصحــف 
والمصريــة رد وزيــر الخارجيــة على ما 
ورد بالبرنامــج وكذلــك مــا كشــفت عنه 
قــوة دفــاع البحريــن ومــا كشــف عنــه 
تلفزيــون البحرين مــن حقائق دحضت 

األكاذيب الواردة في البرنامج.

أسلوب إرهابي يحث على 
الكراهية ويحرض على الفرقة

تحــت  اإلماراتيــة  “البيــان”  ونقلــت 
أعظــم”  خفــي  “مــا  البحريــن:  عنــوان، 
ومروقهــا،  قطــر  إرهــاب  علــى  دليــل 
وزارة  فــي  مســؤول  مصــدر  تصريــح 
برنامــج  أســلوب  بــأن  اإلعــام  شــؤون 
قنــاة الجزيرة القطرية )ما خفي أعظم( 
إال  هــو  مــا  البحريــن،  عــن  بثتــه  الــذي 
أســلوب إرهابــي يحــث علــى الكراهيــة 
وحــدة  وشــق  الفرقــة  علــى  ويحــرض 
الصــف الوطني، وهذا ما يؤكد أن قطر 
دولــة مارقــة وإرهابية بالقــول والفعل، 
وسيؤدي حتما إلى تصعيد ما هو قائم 

إلى مستويات أشد وأسوأ.
وفند موقع “إرم نيوز” اإلخباري ما ورد 
فــي البرنامــج فتحت عنــوان: فضيحة 
لقنــاة الجزيــرة.. مــن هو الضابط ياســر 
الجاهمــة الــذي اسَتشــهد بــه “ما خفي 
بالوثائــق  الموقــع  كشــف  أعظــم”؟!، 
تجنيــس قطــر للجاهمــة واســتخدامه 

لترويــج أكاذيبهــا، وتحــت عنــوان آخر 
“شــهادات مــزورة كشــف عنهــا كرســي 
الموقــع  كشــف  القطريــة”  المخابــرات 
نفســه عــن الكرســي الواحد الــذي ظهر 
عليه محمد صالح وهشام البلوشي، ما 
يعد دليا على أن في األمر ثمة خدعة. 
وكشــف تلفزيون البحرين حقيقة األمر 
بشــهادات موثقة ليكشف عن هذا اللغز 

الذي أكد زيف الجزيرة وخداعها.
ونقلــت صحيفة “اليوم” الســعودية بأن 
البرنامــج الــذي عرضتــه قنــاة الجزيرة 
فــي  والفتنــة  الفرقــة  لبــث  يســعى 
المجتمع البحريني، وذلك ليس بغريب 
علــى هــذه القنــاة المارقــة، التــي دأبــت 
علــى بــث األراجيــف والفتــن بيــن دول 
الخليج وشــعوبها وحكوماتها عبر نشر 
مواضيــع وأخبــار ملفقــة وكاذبــة عبــر 
شــخصيات اشــترتها بالمــال السياســي 
القذر، داعية إلى المقاطعة لهذه القناة.

لحمــة  قــوة  الصحيفــة  أكــدت  كمــا 
المجتمع البحريني الذي لن يفرقه دين 
وال مذهــب، ووحــدة المواطنيــن تحت 
البــاد  وعاهــل  البحريــن  مملكــة  رايــة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، مشــيرة إلــى وعــي الشــعب 
البحريني الذي لن تنطلي عليه أكاذيب 
الحقيــرة، مؤكــدة أن الفشــل هو مصير 

هذه القناة ومن يديرها.

استخدام قانون اللجوء 
السياسي لتجنيد اإلرهابيين

تتاحــق..  “الصفعــات  عنــوان  وتحــت 
تســجيل مســرب يفضــح قطــر”، قالــت 
جديــدة  صفعــة  فــي  العيــن”:  “بوابــة 
تفضــح مؤامــرات قطــر، بــث تلفزيــون 
البحريــن، مســاء األربعــاء، اعترافــات 
تفصيلية لألشــخاص الذين ظهروا في 
برنامج “الجزيرة” لتزييف الحقائق “ما 
خفــي أعظــم” تؤكــد أن اعترافاتهم تم 
فبركتهــا، كما تــم بث تســجيل لمكالمة 
هاتفيــة إلرهابــي بحرينــي هــارب إلــى 
تركيــا مع مســؤولين قطريين، تكشــف 
تآمر الدوحة ضد البحرين، واستخدام 
الجديــد  السياســي  اللجــوء  قانــون 
البوابــة  ورأت  اإلرهابييــن.  لتجنيــد 
لـــ  البحريــن  مــن  القويــة  الصفعــة  أن 
“الجزيــرة” تنســف “مــا خفــي أعظــم”، 
خصوصــا أن الصفعــة الجديدة جاءت 
وجههــا  التــي  الصفعــة  مــن  يــوم  بعــد 
أن  بعــد  للجزيــرة  البحرينــي  الجيــش 
أثبت بالدليل القاطع فبركتها، لتخلص 
تلفزيــون  كشــفه  مــا  أن  إلــى  البوابــة 
البحرين وما كشــف الجيش البحريني 
“الجزيــرة”  قنــاة  قيــام  مجــددا  يؤكــد 
بتزويــر  أعظــم”  خفــي  “مــا  وبرنامــج 
النظــام  لخدمــة  والحقائــق  الشــهادات 
روابــط  وجــود  إلــى  إضافــة  القطــري، 
قويــة بيــن “الجزيــرة” واإلرهابييــن، إذ 
ثبــت تســريب تلــك التســجيات عبــر 
أحد اإلرهابيين مقابل مبلغ مالي كبير، 
بمــا يعنــي اســتمرار قطــر فــي تمويــل 

اإلرهاب.
وســخرت العديــد مــن وســائل اإلعــام 
الشــهادات  مــن  والعربيــة  الخليجيــة 
موقــع  فيقــول  الجزيــرة،  بثتهــا  التــي 
“إرم” اإلماراتيــة “تظــن للوهلــة األولــى 
أنــك تشــاهد مقطًعــا من سلســلة أفام 

تــوم كروز الشــهيرة )ميشــن إمبوســبل 
- المهمــة المســتحيلة(، فقنــاة الجزيــرة 
اختــارت علــى مــا يبــدو التوجــه نحــو 
حالــة  إلضفــاء  البوليســي  اإلخــراج 
مــن التشــويق واإلثــارة فــي برنامجها، 
والوثائــق  األدلــة  أن  خصوصــا 
والشهادات المطروحة جميعها ضعيفة 
وغير مقنعة، ومستهلكة إلى حد بعيد.

العربيــة  اإلعــام  وســائل  واعتبــرت 
لهــذا  القنــاة  انحــدار  أن  والخليجيــة 
المســتوى تعبيــر عــن إفــاس، وأن مــا 
كشــفه تلفزيون البحريــن بأن أصحاب 
هذه الشهادات اعترفوا بفبركتهم إياها 
هو موت ســريري للبرنامج الهابط، كما 
اعتبــرت أن مــا بثــه تلفزيــون البحرين 
مــن تســجيل لمكالمــة صوتيــة مســربة 
)أحــد  خــان  محمــود  الديــن  لمحيــي 
أفــراد الخلية المحكوميــن العام 2004 
ويحمــل نســخة مــن تلــك االعترافات( 
شــك  ال  حاليــا،  تركيــا  فــي  والهــارب 
تــورط  التــي  لقطــر  صدمــة  سيشــكل 
خــال أميرها في هذا الفســاد، وصدمة 
إلعامهــا الهابــط الذي ســكت عاجًزا ال 

يجد ما يرد به.
الســابع”  “اليــوم  صحيفــة  وقالــت 
المصريــة تحــت عنوان “قنــاة الجزيرة 
البحريــن..  علــى  الفتنــة  ســموم  تبــث 
صنعــت تســجيات لعناصــر بحرينيــة 
2011 لتوظيفهــا إعاميــا مقابــل  فــي 
المملكــة  لتلفزيــون  تقريــر  المــال.. 
إن  القنــاة،  وافتــراءات  كــذب  يؤكــد 
تلفزيــون  فــي  الجديــدة  االعترافــات 
تنســف  المســربة  والمكالمــة  البحريــن 
وتؤكــد  “الجزيــرة”  قنــاة  مصداقيــة 
دعمها لإلرهاب واإلرهابيين، كما تؤكد 
اســتمرار قطر االلتفــاف على الضغوط 
الدوليــة، عبــر تقنين إقامــة اإلرهابيين 
قانــون  عبــر  أراضيهــا  علــى  المقيميــن 

اللجوء السياسي الجديد.
قانــون  أن  مراقبيــن  عــن  ونقلــت 
اللجوء السياســي القطــري الصادر في 
ســبتمبر الماضــي ثــم القرار الــذي تبعه 
الخاص بفئات اللجوء السياســي يوفر 
العشــرات  لحمايــة  القانونــي  الغطــاء 
مــن اإلرهابييــن الهاربيــن مــن بلدانهــم 
مــا  وهــو  أراضيهــا،  علــى  والمقيميــن 
بثهــا  التــي  المســربة  المكالمــة  أكدتــه 
محيــي  لإلرهابــي  البحريــن  تلفزيــون 

الدين خان.
كذلك كان عنوان الفت لموقع “البوابة” 
بالمعلومــات  موثــق  “تقريــر  المصــري 
والشــهادات الحية بأصــوات أصحابها: 
حافلــة  “الجزيــرة”  تســجيات 
صنعهــا  واألكاذيــب..  بالمغالطــات 
أصحابها لتوظيفها إعامًيا.. وتسريبها 
كان بمقابــل مــادي”، موضًحا ما كشــف 

عنه تلفزيون البحرين.
نقلــت  اإلماراتيــة  “البيــان”  صحيفــة 
عــن محلليــن سياســيين أن البرنامــج 
المفبــرك “مــا خفــي أعظــم” يأتــي فــي 
تنظيــم  يقودهــا  التــي  الحملــة  إطــار 
لبــث  البحريــن  الحمديــن ضــد مملكــة 
القاقــل والفوضــى، ومحاولــة ضــرب 
وبــث  الواحــد  الشــعب  أبنــاء  وحــدة 
الفرقــة بينهــم، وقد احتــوى الكثير من 
المتناقضــات، أولهــا أنــه ال يتضمــن أي 
محتــوى صحيــح، مشــيًرا إلــى أن مــا 

عرضــه البرنامــج مجــرد أكاذيــب مــن 
قبــل إرهابييــن، ومــن شــخص هــارب 
اإلنتربــول  قائمــة  علــى  ومطلــوب 
الدولــي؛ ألســباب تتعلــق بالتنصــل من 
إقامــة  العســكرية، ومحاولــة  الخدمــة 
شبكات تجسس عنقودية في البحرين 

تتبع االستخبارات القطرية.
أن  السياســيون  المحللــون  وأوضــح 
البرنامج ذكر أسماء شخصيات ليست 
فــي مناصبها، وأوقاًتا متضاربة بشــأن 
الصحيحــة،  غيــر  األحــداث  مــن  عــدد 
وزّيف أحداًثا أخرى، بشــكل احترافي، 
ومشــين فــي آن واحــد، مضيفيــن أن 
البرنامــج حــاول تغييــر بوصلة حديث 
اســتضافتها،  تــم  التــي  الشــخصيات 
منهــم الســفير األميركــي الســابق فــي 

المنامة آدم إيرلي.
هاشــتاغ  تصــدر  “أن  المحللــون  وأكــد 
)بقيادتنــا نحــن أقــوى( ترينــد البحرين 
فــي نفس يوم عــرض البرنامج واأليام 
واضحــة  رســالة  يوصــل  تلتــه،  التــي 
لقنــاة الجزيــرة وحــكام قطــر، مفادهــا 
معتبريــن  الخبيثــة”،  فشــل مســاعيهم 
إلرهابييــن  الجزيــرة  قنــاة  اســتضافة 
واالعتــداد بشــهادتهم باألمــر المشــين 
والمثير للســخرية، فــإذا “كان اإلرهابي 
ال يتــردد فــي قتــل األبريــاء واألطفال، 
فمــا الذي يمنعــه من أن يكذب، ويرّوج 
ليــس  هــو  واالفتــراءات،  الدعايــات 
أهــًا للثقة أو الشــهادة، البرنامج يمثل 
سقوًطا جديًدا لدويلة قطر، واستعداًء 
جديــًدا خلقــه تنظيــم الحمديــن ليــس 
مــع مملكــة البحريــن فقــط، بــل مع كل 
لمــا  الواعيــة  المنطقــة  ودول  شــعوب 
تفعلــه قطــر مــن محــاوالت للنيــل مــن 

الكل”.
وافتتاحيــات الصحف وأقــام الكتاب 
داعمــة  المشــهد  فــي  حاضــرة  كانــت 
لمملكــة البحرين، فقد نشــرت صحيفة 
“عكاظ” الســعودية مقاال للكاتب حمود 
أبو طالب يؤكد أن قناة الجزيرة فاقدة 
بأخاقيــات  تلتــزم  وال  للمصداقيــة 
المهنــة اإلعامية وتمــارس كذبها على 
مــدار الســاعة لكنهــا تجتهــد بيــن حين 
وأخــر إلخــراج كذبــة كبيــرة مــن خال 
برنامــج خــاص كذلــك الــذي بثتــه عــن 
البحريــن ولكــن هــذا يدفعهــا إلى مزيد 
مــن الســقوط األخاقــي وهــي وحدها 

من يكذب الكذبة ويريد تصديقها.

تنظيم الحمدين مصمم على 

جر قطر إلى الهاوية

حطمــت  “قطــر  عنــوان  وتحــت 
“البيــان”  صحيفــة  قالــت  الجســور” 
اإلماراتية فــي افتتاحيتها “إن تنظيم 
الحمديــن مصمــم علــى جــر قطــر إلــى 
العــداء  تنميــة  فــي  متمادًيــا  الهاويــة 
بينهــا وبيــن جيرانهــا العــرب للدرجــة 
للوفــاق  العــودة  معهــا  يصعــب  التــي 
ومراجعــة األخطاء، وباتت سياســات 
الدوحــة تهــدد أمــن المنطقــة وتحدث 
مجلــس  جــدار  فــي  كبيــًرا  شــرًخا 
إعــام  هــو  وهــا  الخليجــي،  التعــاون 
قطــر المأجــور، بقيــادة قنــاة األكاذيب 
“الجزيرة” يزيد من حماته الهجومية 
علــى الــدول المقاطعة لقطــر، وها هي 
مــن  حملــة  تواجــه  البحريــن  مملكــة 
األكاذيــب والمغالطــات الفجــة تشــنها 
المشــبوهة بتوجيــه مــن  القنــاة  هــذه 

تنظيم الحمدين”.
اســتمرار قطــر  أن  االفتتاحيــة  ورأت 
لجيرانهــا  العدائيــة  سياســاتها  فــي 
األكاذيــب  تلفيــق  علــى  وإصرارهــا 

مــدى  يعكــس  الباطلــة،  واالدعــاءات 
ويعكــس  أزمتهــا،  فــي  قطــر  ارتبــاك 
نواياهــا الســيئة تجــاه جيرانهــا، التــي 
تؤكد أن الدوحة قد حسمت خياراتها، 
وأنها حرقت الســفن وحطمت جســور 
العــودة لبيتها العربــي الخليجي، قطر 
المارقة، التي وجهت ساحها وأموالها 
وإعامها ضد مجلس التعاون ودولة، 
باتت هي مصدر التهديد األكبر للبيت 
البائســة  والمحــاوالت  الخليجــي، 
لــن  الوطنيــة  الرمــوز  إلــى  لإلســاءة 
تحقق مآربها الدنيئة، في ظل التفاف 
شــعوب الــدول األربــع المقاطعة لقطر 

حول قياداتها.

القناة نسيت اإلعالم وأصوله 

وهجرت المهنة ومبادئها

الكاتــب المصــري ســليمان جــودة فــي 
األوســط”  “الشــرق  بصحيفــة  مقالــه 
الفــت  عنــوان  وتحــت  اللندنيــة 
“ليــس للبحريــن أن تبتئــس!” قــال إن 
التحريض الذي تمارســه الدوحة على 
البحريــن ليــس فريــدا من نوعــه، فلقد 
مارسته إزاء العديد من الدول العربية 
منهــا تونــس ومصر العــام 2011، وهو 
تحريــض ظاهــر وســافر، ويشــير فــي 
كل جوانبــه إلــى أن القنــاة قــد نســيت 
المهنــة  وهجــرت  وأصولــه،  اإلعــام 
ال  فيمــا  تشــتغل  وراحــت  ومبادئهــا، 
عاقــة له باإلعام، وال صلة له بالمهنة 
مــن قريــب أو بعيــد. فالذيــن درســوا 
اإلعام على أيدي أســاتذته، وخبرائه، 
ورجاله، يتطلعون إلى ما تذيعه القناة 
علــى شاشــتها، ويتســاءلون في حيرة 
المذاعــة  المــادة  هــذه  كانــت  إذا  عمــا 
فــي  أن  وتفتــرض  المشــاهد،  تحتــرم 
ال  أنهــا  أم  ويميــز،  يفــرز  عقــًا  رأســه 
تفتــرض فيه شــيًئا من ذلــك، وبالتالي 

فإنها تضلله؟!
ورأى الكاتــب الكبيــر أن القول العربي 
المأثور، “رمتني بدائها وانسلت” ينطبق 
علــى قطــر وليس الــداء المقصــود هنا 
سوى الصلة باإلرهاب، وأهل اإلرهاب، 
وبالذات بتنظيم “القاعدة”، مشيًرا إلى 
أن هنــاك دالئــل كثيرة علــى ذلك: منها 
اختيــار زعيــم تنظيم القاعدة الســابق 
“أســامة بــن الدن” لقنــاة الجزيــرة دون 
غيرهــا لتكــون المنبــر الــذي يظهــر مــن 
خالــه موجًهــا رســائله اإلرهابيــة، مــا 
حكومــة  بيــن  القائمــة  الصلــة  يؤكــد 
قطــر  وتحفــظ  التنظيــم،  وبيــن  قطــر 
علــى البيــان الختامــي الذي صــدر بعد 
القمــة الخليجيــة، لتصطــف إلــى جوار 
اإليرانييــن، وتغادر الصــف العربي؛ بل 

وتطعنه من الخلف طعنة غدر!
فــي عنــوان الفــت لصحيفــة “الخليج” 
يقــول  الوقاحــة”  “منتهــى  اإلماراتيــة 
الكاتــب حبيــب الصايــغ: حيــن تتخلى 
الــدول عــن المبــادئ واألخــاق، فهــذه 
تربيــة  أن  ويبــدو  المصائــب،  مصيبــة 
حمــد بــن خليفــة لجيــل خــارج العقــل 
والثقافــي  واالجتماعــي  السياســي 
تربيــة  جيــل  هــو،  فهــا  أكلهــا،  أتــت 
تنظيــم الحمديــن يتقبل، بكل ســهولة، 
والمــروع،  المــدوي  القطــري  الســقوط 
ســواء ما اتصل باإلعام بين قوسين، 
هــي  ومــا  السياســية  بالواجهــات  أو 
تفقــد  أيًضــا  فالسياســة  بسياســية، 
بوصلــة الحكمــة حين تبرر لنفســها كل 

األخطاء بسوق كل الذرائع.
وزيــر  موقــف  علــى  الكاتــب  وأثنــى 
وإغاقــه  الرميحــي  علــي  اإلعــام 
الهاتــف في وجه مقــدم البرنامج ثامر 

المســحال، قائــا: ومــاذا كنــت تتوقــع 
يــا مســحال؟ برنامج واضــح األهداف 
علــى  ويحــرض  مســبقة،  وأحكامــه 
وزيــر  مــن  وتريــد  القتــل،  بــل  الفتنــة 
اإلعــام فــي البلــد المعنــي المشــاركة 
نحــو إضفاء الشــرعية..؟ فعــًا منتهى 

الوقاحة.
موقــع “إرم” اإلخبــاري، فــي تقريــر لــه 
يرى أن معدو برنامج “ما خفي أعظم” 
الاعبيــن  إلــى  التوجــه  عليهــم  كان 
بالنــار الحقيقييــن الذين هــم على بعد 
فــي  “الجزيــرة”  مبنــى  مــن  خطــوات 
التصــاق  علــى  كانــوا  الدوحــة، حيــث 
وثيــق بالملــف البحرينــي ومنهــم حمد 
بن خليفة بن عبدهللا العطية مستشار 
أميــر قطــر، الــذي كان يطلــب من قادة 
المعارضــة البحرينية تزويده بما لديها 
من مقاطع فيديــو ومعلومات لعرضها 
على الجزيرة، إلظهار التظلم الشــيعي 
ومطالبتــه بحمايــة مــن مرجعياته في 
قــم والنجــف ولبنــان، بحســب اتصــال 
علــي  وحســن  العطيــة  بيــن  مســرب 
الشــيعية  المرجعيــات  أحــد  ســلطان 
الجزيــرة  قنــاة  وتعتــرف  البحرينيــة، 
فــي تقاريرها أيام تظاهــرات البحرين 
أن الروح المذهبية كانت تســود، وبأن 
الحكومــة البحرينيــة تســعى للحــوار، 
إال أن النزعة الشــيعية، بحسب وصف 
الجزيرة، بددت كل محاوالت الحوار.

وتقــول “بوابــة العيــن” اإلماراتية: كان 
الرئيســة للجزيــرة مــن  مــن األهــداف 
هــذا البرنامــج هــو إثــارة الفتنــة داخل 
وحــدة  وشــق  البحرينــي،  المجتمــع 
الصــف الوطنــي، وهــو مــا فشــلت فــي 
تحقيقه، وفي رد عفوي على البرنامج 
تصــدر هاشــتاج “بقيادتنا نحــن أقوى” 
ترنــد األعلــى تغريــدات علــى “تويتــر” 

في البحرين.
ونشــر المغــردون علــى الموقــع صــورا 
لعاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك 
بــن عيســى آل خليفــة، مرفقــة  حمــد 
بكلمــات الــوالء واالنتمــاء وأبيــات من 
مشــاعر  أكــدت  التــي  الشــعر  قصائــد 
المحبــة للقيــادة، فــي صفعــة جديــدة 
لـــ “الجزيــرة” تؤكد فشــلها فــي تحقيق 

أهدافها.

“الجزيرة” تتبع قاعدة “حدث 

العاقل بما ال يعقل”

صحيفــة “الوئــام” الســعودية اعتبــرت 
البرنامــج حلقة أخرى من حلقات تآمر 
الــدول  القطريــة علــى  الجزيــرة  قنــاة 
العربيــة ببثهــا تقارير ملفقــة وأكاذيب 
دولــة  ضــد  القطريــة  الخايــا  مــن 
البحريــن، معتبرة أن الجزيرة تتبع مع 
المشــاهد قاعــدة “حــدث العاقــل بما ال 

يعقل فإن صدق فا عقل له”.
العربــي  اإلعــام  موقــف  كان  لقــد 
نتيجــة  البحريــن  لمملكــة  المســاند 
منطقيــة لمــا تتمتع بــه مملكة البحرين 
مــن شــفافية وصــدق فــي تعاملهــا مع 
تؤكــد  فالمملكــة  المختلفــة،  القضايــا 
مراًرا وتكراًرا أن ليس لديها ما تخفيه، 
ال  اإلرهــاب  مكافحــة  فــي  وجهودهــا 
تحتــاج لدليــل، كمــا أن ســعيها لدعــم 
العمــل العربــي المشــترك مــن الســمات 
البــارزة المميــزة لسياســتها الخارجية، 
فــي المقابــل كان عــدم االكتــراث لمــا 
بثتــه قنــاة الجزيــرة نتيجــة منطقيــة 
زيفهــا  كشــفت  الكــذب  مــن  لســنوات 
وخداعها أمــام المواطن العربي، حتى 
صــارت معزولــة فــي محيطهــا كما هو 

حال النظام القطري الذي يمولها.

المنامة - بنا

تضامن إعالمي خليجي عربي مع البحرين إزاء أكاذيب “الجزيرة”
لؤلــؤة الخليــج العربــي لــن تخدشــها ترهــات قنــاة ودولــة مارقــة فقــدت بوصلتهــا

قبيلة الكعبان تقف صفا واحدا خلف جاللة الملك
ــمــارقــة تــزيــد شــعــب الــبــحــريــن قـــوة وصــابــة ــة ال ــدول مـــؤامـــرات ال

أكد جمعة محمد جمعة الكعبي باسمه ونيابة عن أفراد قبيلة الكعبان وقوفهم صفا واحدا خلف عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المملكة واستقرارها.

قــد  قطــر  دولــة  إن  الكعبــي  جمعــة  وقــال 
وأخــذت  العربــي  محيطهــا  مــن  خرجــت 
تتحالــف مــع أعــداء الخليج العربــي واألمة 
العربية واإلســامية، مشيرا إلى أن ما بثته 
قنــاة الجزيــرة مؤخــرًا من أكاذيــب مفبركة 

ضــد مملكــة البحريــن يعــد مــن المؤامــرات 
المتكــررة. وأوضــح أن شــعب البحريــن هو 
شــعب متماســك بــكل طوائفــه تحــت رأيــة 
آل خليفــة وتحــت قيــادة صاحــب الجالــة 
الملك، وأن مثل هذه المواقف سوف تزيدنا 

صابــة وقــوة مــن أجــل بحريــن المســتقبل 
وبحرين األمن األمان.

وأضــاف أن قبيلــة الكعبان شــيبان وشــباب 
وصغار يقفون خلف قيادة صاحب الجالة 
رئيــس  الملكــي  الســمو  وصاحــب  الملــك، 

الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد 
األمــر  تحــت  وهــم  متماســكا  واحــدا  صفــا 
وكمــا  وكلهــم والء وطاعــة  وقــت  أي  فــي 
عاهدتموهــم في الماضــي والحاضر. ومهما 
بــث مــن أكاذيب لن يثنينا ذلــك، بل يعطينا 
قــوة للدفــاع عــن مملكتنــا فــي ظــل قيــادة 
ســيدي صاحــب الجالــة الملــك؛ مــن أجــل 

الحفاظ على المسيرة المباركة.
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ســنحت الفرصــة لجمهــور المواطنيــن والمقيميــن، ال ســيما أولئــك الذيــن يعملــون فــي 
مجــال بيــع المســتلزمات المســتخدمة، النتهــاز مــزاد نظمتــه وزارة الداخليــة صبــاح 
الخميــس 18 يوليــو 2019 بالســوق الشــعبية بمدينــة عيســى، والمشــاركة فــي المــزاد 

لشراء المعروضات التي “أعجبتهم” ووفق السعر المناسب لهم.

وتوافد العشرات من المواطنين والمقيمين 
الذيــن حضــروا المــزاد لبيــع مجموعــة مــن 
األشياء المعثور عليها )مجهولة الصاحب(، 
المفقــودة  األمــوال  بقســم  والمســجلة 
والمعثــور عليهــا بــاإلدارة العامــة للمباحث 

واألدلــة الجنائيــة، حيــث تواجد عــدد كبير 
من الجمهور قبل افتتاح المزاد الذي شمل 
ساعات مختلفة العالمات التجارية، أجهزة 
كهربيــة والكترونيــة، آالت تصويــر، ومواد 
متنوعــة، حيث بدأ المزاد بمبلغ تراوح بين 
50 إلــى 100 دينــار وتراوحــت مبالــغ البيع 
بيــن 300 إلــى 400 دينــار، بحضور ممثلين 
من الشؤون القانونية والمنظمين، يذكر أن 
المعروضــات مضــت عليها المــدة القانونية 
ولــم يتقدم أحد للمطالبة بهــا عماًل بأحكام 
المادة )9( من القرار الوزراي رقم )1( لســنة 
1981 بشــأن األشــياء المفقــودة والمعثــور 

عليها.
مــع  األولــى  محطتــه  فــي  المــزاد  وبــدأ 
مجموعــة كبيــرة مــن الدراجــات الهوائيــة 
وعربــات األطفال وســط تفاعــل الحضور 
بــدًءا مــن 50 دينارا ليفوز أحد المواطنين 

بشــراء المجموعــة بثالثمئــة و20 دينــارا، 
بيــن  والحضــور  الــدالل  تنقــل  فيمــا 
المعروضات التي تم توزيعها على أرضية 
كانــت  الكبيــرة  فالمعروضــات  المــزاد، 
المعروضــات  أمــا  للمشــاهدة.  مفتوحــة 

صغيرة أو متوســطة الحجم، فتم حفظها 
عبــارة  كتابــة  مــع  ورقيــة  صناديــق  فــي 
كميــات  وشــوهدت  المحتــوى،  توضــح 
)الفارغــة(  الســفر  حقائــب  مــن  كبيــرة 
والبطانيــات واألجهــزة الكهربية المتنوعة 

والمعثــورات التــي مضت المــدة القانونية 
للمطالبــة بهــا، ووصــف المشــاركون المزاد 
بأنــه “منظــم وفرصــة المزايــدة ممتــازة”، 
آملين في أن يتوفقوا في بيع ما اشــتروه 

بربح معقول.

مزاد “الداخلية” يستقطب العشرات بالسوق الشعبية

مواطنون ومقيمون حرصوا على الحضور مبكًراتنظيم سلس للمعثورات على أرضية العرض

العليــا  االســتئناف  محكمــة  رفضــت 
الجنائيــة األولــى اســتئناف مدانــة ببيع 
المؤثــر العقلــي “الشــبو” بالجملــة فضــال 
عــن تعاطيه، وأيدت معاقبتها بالســجن 
لمدة 5 ســنوات، مع األمر بتغريمها مبلغ 
المضبوطــات،  3000 دينــار وبمصــادرة 
إضافــة لألمــر إبعادهــا نهائيــا عــن البالد 
بهــا. المقضــي  العقوبــة  تنفيــذ  عقــب 
وأشــارت المحكمــة فــي حكمهــا إلــى أن 
التحريــات  أن  فــي  تتحصــل  الواقعــة 
بــإدارة مكافحــة  أجراهــا ضابــط  التــي 

المخــدرات توصلــت إلــى وجــود شــابة 
الجنســية تعمــل علــى ترويــج  أجنبيــة 
المــواد المخــدرة فــي منطقــة المنامــة، 
“الشــبو”  العقلــي  المؤثــر  تبيــع  وأنهــا 
5 جرامــات، والــذي  بكميــات تبــدأ مــن 
يصــل ســعرهم إلــى 450 دينــارا، وأنهــا 
تنشــط فــي منطقتــي المنامــة والجفيــر 

تحديدا.
وبالتحقيق مع المستأنفة اعترفت بأنها 
تتعــاط المؤثــر العقلــي المذكــور، إال أنها 

أنكرت بيعه.

تأييد السجن 5 سنوات ألجنبية تبيع “الشبو”

طرح معروضات 
هائلة مضت عليها 

المدة القانونية 
للمطالبة

المنامة - النيابة العامة

أنجــزت  العامــة  النيابــة  أن  العجمــان  العاصمــة عيســى  بنيابــة  النيابــة  وكيــل  ذكــر 
تحقيقاتهــا فــي واقعــة إتجــار بفتاة وحجــز حريتها بغير وجه قانونــي وأمرت بإحالة 
المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وحددت جلسة بتاريخ 29/07/2019 لنظرها.

وتعــود تفاصيــل الواقعــة فيمــا أبلغــت 
بــه المجنــي عليها مــن إنهــا تعرفت إلى 
امــرأة مــن خالل أحــد برامــج التواصل 
االجتماعــي وعرضت عليهــا تلك المراة 
علــى  وســاعدتها  أكبــر،  براتــب  العمــل 
باالســتعانة  كفيلهــا  منــزل  مــن  الهــرب 
بشــخص آســيوي قــام بنقلهــا إلى شــقة 
بمنطقــة القضيبيــة، حيــث قامــا بحجــز 
حريتها واالســتيالء على هاتفها النقال 
لمنعهــا مــن االســتغاثة، وأجبراهــا علــى 
ممارسة الدعارة مع أشخاص مختلفين 
مقابــل مبالغ ماليــة، ومن ثم قام الجناة 
بتســليمها ألحــد المتهميــن فــي مقابــل 
المتهميــن  رفقــة  قــام  والــذي  مــادي 
اآلخريــن بحجز حريتهــا وإجبارها على 
ممارســة الدعــارة بذات الكيفيــة مقابل 
مبالــغ ماليــة يتحصلــون عليهــا إلــى أن 

تمكنت الضحية من االستنجاد بسفارة 
بالدهــا، والتــي بدورهــا أبلغت الشــرطة 
التــي قامــت بتخليصهــا وضبــط ثالثــة 

متهمين.
وأشــار العجمــان إلــى أن النيابــة العامة 
باشــرت التحقيق فور إبالغها بالواقعة، 
المجنــي  أقــوال  إلــى  اســتمعت  حيــث 
عليهــا وأصــدرت قــرارا بايوائها في دار 
اإليــواء لمكافحــة اإلتجار باألشــخاص، 
كمــا تــم اســتجواب المتهميــن وأمــرت 
الواقعــة  لشــهود  واســتمعت  بحبســهم 
وطلبت تحريات الشرطة، والتي أكدت 
الواقعــة أن المتهميــن جميعــا يقومــون 
باإلتجار باألشخاص بعد السيطرة على 
بإجبارهــا  واســتقاللها  عليهــا  المجنــي 
على ممارسة الدعارة ومن ثم تم إحالة 

المتهمين محبوسين إلى المحاكمة.

إحالة متهمين أجبرا فتاة على الدعارة للمحكمة

07 local@albiladpress.com

الجمعة
19 يوليو 2019 
16 ذو القعدة 1440 دي سيدة تشكو حرمان زوجها من رؤية ولدها التوحُّ

بحجـــة حصولـــه علـــى حـــق ســـابق بحضانتـــه قبـــل رجوعهـــا لذمتـــه

لم تجد ســيدة بحرينية - حامل وأم لولدين - ســبيالً إال اللجوء إلى الصحافة للشــكوى من 
حرمان زوجها لها من رؤية ابنها األكبر البالغ من العمر 9 سنوات الذي يعاني من اضطراب 

طيف التوحد، بعد أن تقطعت بها سبل المتابعة مع الجهات المعنية إليجاد حل لقضيتها.

 وأشــارت الســيدة التــي حضــرت إلــى مقــر 
صحيفــة البــالد إلــى أن بدايــة الحكاية تعود 
ســاءت  حيــن  مضــت،  ســنوات  بضــع  إلــى 
العالقة بينها وبين زوجها لحد أدى في نهاية 

المطاف إلى طالقهما.
 وقالــت: إن زوجي وبعــد طالقنا حصل على 
حق حضانة ابني األكبر، إال أنه وبعد رجوعي 
إلــى ذمته فــي يناير الماضــي وحصول حمل 
جديد بعد ذلك بعدة أشــهر، لم يكتِف بادعاء 
حــق حضانتــه الســابق البنــي، بــل عمــل على 
حرمانــي مــن رؤيتــه؛ للومــي لــه علــى تنصله 

من مسؤولياته في رعاية ابنه.
ولفتــت إلــى أنهــا لــم تتــرك بابــًا لجهــة أهليــة 
أن  إال  وطرقتــه،  إال  عالقــة  ذات  ورســمية 
جميــع مســاعيها بــاءت للفشــل، فــي حين أن 
القانــون ال يعطــي زوجهــا الحق فــي حرمانها 
مــن رؤيــة ابنهــا، فضــالً عــن حرمانــه لهــا مــن 

حقوقها الزوجية.
وطالبــت الســيدة عبــر “البــالد” الجهــات ذات 
العالقة بأخذ شكواها بعين االعتبار، والسعي 
لتمكينهــا مــن حقها فــي رؤية ابنهــا، ومراعاة 

الظروف اإلنسانية والصحية التي تمر بها.

Û  فــي حنيــن أليــام الصبا، قمت أخيــًرا بأخذ جولة بســوق المنامة القديم، ســيًرا على
األقدام، بدًءا من باب البحرين وصواًل لمأتم المعجم الكبير، وحتى فندق صحاري، 

فدهاليز )القراشية( ومحالت بيع الحلوى البحرينية واألقمشة والمالبس.
Û  ا من يوميات أجيال السبعينات والثمانينات وجزًءا السوق والذي يمثل جزًءا مهمًّ

يســيًرا مــن التســعينات، كان محطــة خالبــة ومهمــة لطلعــات )الويكنــد(، وللفســحة، 
ا للهــرب مــن ضغوطات األســبوع،  ولجــوالت األصدقــاء، وللــزوار، ومتنفًســا رئيســيًّ

والدراسة والمذاكرة اليومية.
Û  حين زرته أخيًرا، لم تكن األمور كسابق عهدها، فالحال تغّير –كغيره- أولها محالت 

بيــع الذهــب البحرينــي، حيــُث اســتبدلت بمحــال أخــرى إلكسســوارات التليفونات، 
واألحذيــة، والســاعات الرخيصــة، واأللعــاب، مع انقراض شــبه تام ألســماء العوائل 

البحرينية المشهورة في بيع وصقل المعدن األصفر.
Û  زرُت أيًضــا ســوق الذهــب القديــم، وهو عبارة عن بناية عريضة بشــارع متفرع من 

شــارع الشــيخ عبدهللا، والتي لم يكن حالها بأفضل من حال السوق نفسه، فمحالها 
كانــت خاويــة علــى عروشــها مــن ابــن البلد، في حيــن تجمــع المتبقي منهــم بمقهى 
بســيط فــي الــدور الســفلي، وهــم يحتســون الشــاي بملــل، ويتحدثون عــن هموم ال 

ينصت إليها أحد.
Û  فــي المطاعــم المتناثــرة، وعلــى األرصفــة، وفــي الشــوارع الضّيقــة للســوق، وفــي 

ســاحات البيــع الخارجية، لــم أر أحًدا أعرفه، على الجدران رأيــُت مئات الملصقات، 
لبضائــع، ومنتوجــات، وعــروض مســرحية وتجاريــة، باللغــات الهنديــة، والبنغاليــة، 

وغيرها من اللغات التي ال أفهم منها حرًفا واحًدا.
Û أجانب أجانب أجانب، أينما ذهبت أجد األجانب، ما الذي يحدث؟
Û  بعــد مــرور 45 دقيقــة، تحول حماســي إلــى كابــوس حقيقي، كيف اســتطاع هؤالء

اآلســيويون الســيطرة علــى مفاصل ســوق المنامة بهذا الشــكل؟ من الــذي مّكنهم؟ 
وألجل ماذا؟ وكيف؟ وتظل أسئلة بال أجوبة.

تائه في 
سوق المنامة

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

إلزام أب تسليم مستندات ابنه الثبوتية لطليقته
حكومية مــعــامــات  األم  ــراء  ــ إج ــل  ــّط وع مــفــقــود  الــجــواز  أن  ادعـــى 

قالت المحامية ســارة علي إن المحكمة الصغرى الشــرعية الثانية المســتعجلة )الدائرة الجعفرية( قضت بإلزام أب أن يســلم موكلتها، والتي تم تطليقها منه قبل 
ســنة ونصف، المســتندات الثبوتية )الجواز، بطاقة هوية، وشــهادة الميالد( الخاصين بابنهما البالغ من العمر 8 ســنين، بعدما ادعى أن جواز سفره مفقود وماطل 

وامتنع في تسليمها إياه.

وذكــرت أن وقائــع الدعــوى تتمثــل في 
أن موكلتهــا كانــت زوجة للمدعى عليه 
منــذ شــهر مايــو العــام 1991، ورزقــت 
23 عامــا،  العمــر  مــن  تبلــغ  ببنــت  منــه 
وطفــل يبلغ مــن العمر 8 أعــوام، إال أنه 
بعدمــا تعــذرت الحياة الزوجيــة بينهما 
 15 تــم بتاريــخ  قــررا الطــالق، والــذي 
الطــالق  بموجــب وثيقــة   2018 ينايــر 

وهو طالق رجعي.
ونظــرا إلــى أن المدعــى عليــه لم يرجع 
مطلقتــه إلى عصمتــه أثناء فترة العدة 
بائنــا  أصبــح  الطــالق  فــإن  الشــرعية، 

بينونة كبرى.

قضــت   2018 يونيــو   6 وبتاريــخ 
المحكمــة بانتقــال حضانــة االبــن إلــى 
تنــازل  علــى  بنــاء  وذلــك  موكلتهــا؛ 
المدعــى عليه عــن حضانة الولــد إليها، 
ومنــذ ذلك التاريــخ تكون المدعية هي 
الحاضنــة والمكلفــة برعاية المحضون، 
أن  شــرعا  عليــه  المســتقر  مــن  وكان 
للمحضون نفقة تشمل المأكل والملبس 
والمســكن، إذ نصــت المــادة )131( مــن 
قانــون أحــكام األســرة رقــم )19( لســنة 
بالحضانــة  “الحكــم  أن  علــى   2017
يســتتبع الحكــم للحاضن بكافــة أوراق 
المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم 

مشموال بالنفاذ المعجل”.
اختصــاص  ينعقــد  أنــه  إلــى  ولفتــت 
فــي  المســتعجل  الشــرعي  القضــاء 
مثــل هــذه الحالــة لنظــر الدعــوى؛ وفقا 
مــن  األولــى  الفقــرة  عليــه  نصــت  لمــا 
المــادة )10( مــن القانــون ذاتــه، مبينــة 
أن المدعــى عليــه ملــزم بتســليم جميع 
األوراق الثبوتيــة للحاضنة، فإذا امتنع 
جازت مقاضاته ويلزمه القاضي بذلك.
ولمــا كان المدعــى عليــه ممتنــع لمــدة 
ســنة كاملــة عن تســليم جميــع األوراق 
الرغــم  علــى  الحاضنــة  إلــى  الثبوتيــة 
منهــا ودون  العديــدة  المحــاوالت  مــن 

اللجــوء للقضــاء، إال أنــه ظــل ممتنعــا 
عــن التســليم، بــل وكان يماطــل بزعمه 
لإلضــرار  أدى  مــا  مفقــود،  الجــواز  أن 
ببعــض  قيامهــا  وعرقلــة  بالمدعيــة 
بصفتهــا   - الحكوميــة  المعامــالت 
حاضنــة - التي تتطلــب وجود األوراق 

الثبوتية للمحضون.
لموكلتهــا  دعــوى  برفــع  تقدمــت  لــذا 
طلبــت فيهــا الحكــم بصفــة مســتعجلة 
بإلــزام المدعــى عليــه بتســليم األوراق 
للحاضنــة،  بالطفــل  الخاصــة  الثبوتيــة 
وبإلزامه برســوم الدعــوى والمصاريف 

ومقابل أتعاب المحاماة.

براءة مهندس ومشرف من إصابة عامل بكسور
بــنــفــســه فسقط ــدم ســلــمــا خــشــبــيــا صــنــعــه  ــخ ــت الــمــجــنــي عــلــيــه اس

ذكــرت المحاميــة فــداء عبــدهللا أن المحكمة الكبــرى الجنائية الثالثــة )بصفتها 
االستئنافية( قضت بإلغاء إدانة موكلها “مهندس” باإلضافة آلخر يعمل مشرفا 
فــي إحــدى شــركات المقــاوالت، والمحكــوم بتغريــم كل منهما مبلــغ 700 دينار، 
وقضت مجددا ببراءتهما مما نســب إليهما من اتهامات بالتســبب بخطئهما في 
إصابــة عامــل فــي موقع إنشــاءات تابع للشــركة وعدم توفيرهما لوســائل آمنة 
للوصول لمكان العمل، إذ سقط المجني عليه من على سلم معدني أثناء قيامه 

بواجبات عمله في الموقع، ما أدى إلصابته بكسور في الحوض والصدر.

وقضــت محكمــة أول درجــة بمعاقبــة 
كل منهــم بتغريمهــم مبلــغ 200 دينــار 
عــن التهمــة األولــى ومبلــغ 500 دينــار 
عــن التهمة الثانية، فلــم يرتض موكلها 
ومشــرف الموقــع هــذا الحكــم وطعنــا 

عليه باالستئناف.
اإلهمــال  بتوافــر  المحاميــة  ودفعــت 
عليــه  المجنــي  قبــل  مــن  والخطــأ 
نفســه، ممــا تســبب في وقــوع الحادث 

فــي  أنــه  مبينــة  المذكــورة،  وإصاباتــه 
أقوالــه أثنــاء التحقيــق معــه ذكــر أنــه 
وأثنــاء مــا كان فــي مقر عملــه في أحد 
فــي  يعمــل  كان  مــا  وأثنــاء  المنــازل، 
الــدور الثاني فوق الدرج المصنوع من 
األلمنيــوم لتركيب مســمار فــي الجدار، 
ســقط علــى األرض وكان علــى ارتفــاع 
نحو 3 أمتار، حسبما ورد بالتحقيقات.

تختلــف  عليــه  المجنــي  أقــوال  أن  إال 

مــع مــا ورد وثبــت بمحضــر إجــراءات 
وزارة العمــل بقســم الســالمة المهنيــة، 
والذي لم يتحقق من األســباب الجدية 
لوقــوع الضــرر، إذ إن إصابتــه المشــار 
وعــدم  إهمالــه  نتيجــة  حصلــت  إليهــا 
احترازه، حيث اســتخدم العامل السلم 

الخشــبي المصنــوع مــن قبلــه بصفتــه 
ال  الشــركة  أن  رغــم  مســلحا،  نجــارا 
تســمح باســتخدام الســاللم الخشــبية، 
ونبهت عليه بضرورة اســتخدام السلم 
األلمنيــوم، وهــو تصــرف شــخصي مــن 
العامــل أدى لوقــوع الحــادث واإلصابة 

لنفسه نتيجة مخالفته لألوامر.
وذلــك علــى الرغم من أن تقرير مفتش 
الســالمة والصحــة المهنيــة أكــد وجود 
فــي  والســقاالت  األلمونيــوم  الســلم 
الموقــع؛ باعتبارها وســيلة وصول آمنه 

للعمل بها ومملوكة للشركة.
فلهذه األسباب حكمت المحكمة بقبول 
الموضــوع  وفــي  شــكال،  االســتئنافين 
والقضــاء  المســتأنف  الحكــم  بإلغــاء 
مجــددا ببــراءة المســتأنفين مما أســند 

إليهما.

فداء عبدالله

سعيد محمد من مدينة عيسى
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اإللكترونيــة الصيدليــة  نظــام  لتركيــب  دينــار  ألــف   600

لتعيين استشاري إدارة “صحتي”

فــي  للصحــة  األعلــى  المجلــس  طــرح 
جلســة مجلس المناقصات والمزايدات 
أمــس مناقصة تعيين استشــاري إلدارة 
الضمــان  لمشــروع  المشــاريع  مكتــب 
 3 إليهــا  تقــّدم  )صحتــي(،  الصحــي 
عطاءات أقلها لشــركة )كي بي ام جي( 
بنحــو 2.98 مليــون دينــار، وأكبرهــا بـــ 

3.78 مليون دينار.
 ويســعى المجلــس األعلــى للصحــة إلــى 
االســتعانة بأحــد بيــوت الخبــرة الدوليــة 
إلنشــاء وإدارة مكتــب للمشــاريع لمتابعة 
تنفيــذ برنامج الضمان الصحي )صحتي(. 
ويعتبــر تطبيق مشــروع الضمان الصحي 
مــن أبرز أهداف الخطــة الوطنية للصحة 
الــوزراء  مجلــس  أقرهــا  التــي  للمملكــة 
الموقر لوضع خارطة الطريق للتغيير في 
القطاع الصحي للســنوات العشــر القادمة 

.)2025 - 2016(
مناقصــة  الصحــة  وزارة  طرحــت  كمــا   
الصيدليــة  نظــام  وتركيــب  لتوريــد 
اإللكترونيــة تقــدم إليها 5 عطــاءات أقلها 
بنحــو 600 ألــف دينــار فــي حيــن أكبرهــا 
بقرابــة 4.2 مليون دينــار. ووفًقا للبيانات 
لتوريــد  المناقصــة  هــذه  فــإن  المنشــورة 
ألتمتــة  كامــل  نظــام  وتشــغيل  وتركيــب 
تشــغيل صيدليــة SMC يشــمل التدريــب 
وإعــداد الموقــع/ تجديــد الموقــع الحالــي 
مــع متطلبات البنيــة التحتية لتكنولوجيا 
المعلومات المقابلة التي يمكن من خاللها 
التواصــل فــي المستشــفى )I-Seha(. تــم 
تصميم النظام مع الحد األدنى من تدخل 
وتغليــف  لتعبئــة  الموظفيــن  اإلنســان/ 
وتخزيــن جــزء فــي الصيدليــة الرئيســية 
بجانــب  المريــض/  مــن  بالقــرب  وجــزء 

السرير بجميع أشكال جرعات الدواء.

 استشاري لدفان “بندر الساية”

مناقصــة  اإلســكان  بنــك  طــرح  وكذلــك 
تعييــن استشــاري لإلشــراف علــى أعمــال 
تقــدر  التــي  الســاية  بنــدر  فــي  الدفــان 
185 هكتــار، وتشــمل عمليــات  بمســاحة 
الدفــان: إنشــاء الشــاطئ البحــري، جــدار 
للقنــاة المائيــة مــع كاســر األمــواج، حفــر 

مجــرى القنــاة البحريــة، أدوات المالحــة، 
إليهــا  تقــدم  الجيوتقنيــة،  واالختبــارات 
4 عطــاءات أقلهــا بنحــو 73.2 ألــف دينــار 

وأكبرها بقرابة 326.8 ألف دينار.
علــى  نشــرت  بيانــات  أحــدث  وأظهــرت   
والمزايــدات  المناقصــات  موقــع مجلــس 
أمــس فتــح 21 مناقصة تابعة لـــ 12 جهة 
حكوميــة، بإجمالــي 114 عطاء، في حين 
تم تعليق 4 عطاءات تابعة لـ 3 مناقصات. 
وبلــغ مجمــوع أقــل العطــاءات نحــو 5.7 
مليــون دينــار لـــ 95 عطــاء، فــي حيــن تم 
لمناقصتيــن  تابًعــا  عطــاء   19 اســتثناء 
بسبب صعوبة تحصيل المعلومات الفنية 

على الموقع.
إلدارة  مناقصــات   6 المجلــس  وفتــح 
المخازن المركزية بهيئة الكهرباء والماء، 
أبرزهــا لشــراء أعمدة اإلنارة لالســتخدام 
إليهــا  تقــدم  الكهربــاء  توزيــع  إدارة  فــي 
3 عطــاءات أقلهــا بنحــو 142 ألــف دينــار، 
كهربائيــه  موصــالت  لشــراء  ومناقصــة 
تقــدم إليها عطــاءان أقلهمــا بنحو 135.5 
لشــراء  أيًضــا  ومناقصــة  دينــار،  ألــف 
عطــاءان  إليهــا  تقــدم  فرعيــة  محطــات 

أقلهما بنحو 123.8 ألف دينار.

سوق سمك جديد بمرفأ الدراز

لــوزارة  مناقصــات   4 المجلــس  وفتــح 
أبرزهــا  البلديــات،  وشــؤون  األشــغال 

لشــبكة  التلفزيونــي  المســح  ألعمــال 
الصــرف الصحي لألعوام )2019 - 2021( 
تقــدم إليهــا 5 عطــاءات أقلهــا بنحو 37.7 

ألف دينار، وأكبرها بـ 79 ألف دينار. 
كمــا فتــح مناقصــة للــوزارة لبنــاء مبنــى 
وغرفــة  الســمك  وســوق  جديــد  إداري 
إلــى  إضافــة  الميــاه  ودورات  الحــرس 
الصياديــن  مينــاء  فــي  التطويــر  أعمــال 
فــي مرفــأ الــدراز تقــّدم إليهــا 15 عطــاء 
أقلهــا بنحــو 160.4 ألــف دينــار، وأكبرهــا 
بقرابة 280.8 ألف دينار، والثانية ألعمال 
الصيانة الشاملة والصباغة لمدرسة الحد 
الثانويــة للبنــات فــي منطقــة الحــد تقدم 
إليهــا 15 عطــاء أقلهــا بنحــو 167.7 ألــف 
دينار، في حين أكبرها بقرابة 259.8 ألف 

دينار.

“طيران الخليج”: تعيين         

وكيل للشحن باألردن 

كذلــك فتــح المجلــس مناقصتين لشــركة 
لتوفيــر  أبرزهــا  )بابكــو(،  البحريــن  نفــط 
منتجــات الدواجن لنــادي العوالــي، الدار، 
مستشــفى العوالي ومطعم المصفاة لمدة 
3 ســنوات تقــدم إليهــا 3 عطــاءات أقلهــا 
بنحــو 107.9 ألــف دينــار، وأكبرهــا بقرابة 

271.4 ألف دينار.
وأيًضــا، فتــح المجلــس مناقصــة لشــركة 
طيران الخليج لتعيين وكيل للشحن في 

األردن  تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 1.1 
مليون دينار أردني )ما يعادل 598.2 ألف 
دينــار(، ومناقصــة لهيئــة الكهربــاء والماء 
فــي  استشــاري  بخبيــر  الهيئــة  لتزويــد 
برمجيات نظام )SAP Billing( تقدم إليها 
14 عطــاء علــق اثنان منها وأقــل عطاء بـ 
46.8 ألــف دينــار، وأكبرهــا بقرابــة 141.2 
شــؤون  لــوزارة  ومناقصــة  دينــار،  ألــف 
محليــة  عامــة  مناقصــة  لطــرح  اإلعــالم 
الصــوت”  “مــوازج  اســتبدال  لمشــروع 
الخاصــة باالســتوديوهات اإلذاعية تقدم 
إليهــا 7 عطــاءات أقلهــا بنحــو 67.3 ألــف 
العــدل  لــوزارة  عامــة  ومناقصــة  دينــار، 
والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف لتوفيــر 
وتوصيــل أحبــار للوزارة لمدة ســنة تقدم 
ألــف   102.5 بنحــو  وحيــد  عطــاء  إليهــا 

دينار.
عــالوة على ذلك، فتــح المجلس مناقصة 
للبتــرول لتوريــد أجهــزة  لشــركة تطويــر 
كمبيوتر محمول وثابت مع شاشات لمدة 
3 ســنوات تقــدم إليهــا 3 عطــاءات أقلهــا 
بنحــو 80.3 ألــف دينــار، ومناقصــة لهيئــة 
لتوفيــر  العمرانــي  والتطويــر  التخطيــط 
خدمــات مكتــب خدمــة العمــالء ومركــز 
االتصــال للهيئــة تقــدم إليهــا 3 عطــاءات 
علــق أحدهــا وأقــل عطــاء بنحــو 120.8 

ألف دينار.

“مجموعة السبع” تقر ضريبة 
على عمالقة اإلنترنت

المجموعــة  دول  ماليــة  وزراء  توّصــل 
أمــس إلــى توافق حــول فــرض ضريبة على 
الشــركات الرقمية العمالقة، وذلك في اليوم 
الثانــي مــن اجتماعهــم فــي شــانتيي قــرب 
باريــس، مــا يفتــح الباب أمــام اتفــاق عالمي 

بهذا الشأن بحلول 2020.
 وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية لمجموعة 
وكنــدا  وإيطاليــا  وألمانيــا  )فرنســا  الســبع 
والمملكــة  واليابــان  المتحــدة  والواليــات 
المتحــدة( أن الــوزراء “اتفقــوا علــى ضرورة 
مواجهــة التحديــات الماليــة التــي يطرحهــا 
االقتصاد الرقمي”وأضاف “لقد اتفق الوزراء 
علــى أن فــرض حــد أدنى من ضريبــة فعلية 
سيســاعد علــى التأكــد بــأن هــذه الشــركات 

ستدفع حصتها العادلة من الضريبة”.

شانتيي - أ ف ب

عينــت الشــركة العربيــة لبنــاء وإصالح 
الشــرقاوي،  مجــدي  “أســري”،  الســفن 
قائمــًا بأعمــال الرئيــس التنفيــذي بينمــا 
يتم اإلعداد للرئيس التنفيذي اندي شو 

لالنتقال إلى دور استشاري للشركة. 
الشــيخ  وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة، 
دعيج بن سلمان آل خليفة “انضم اندي 
شو للشركة للمرة الثانية قبل ما يقارب 
الثــالث ســنوات حيــث أوكلت لــه مهمة 
الشــركة واســتقرارها  تأميــن مســتقبل 
فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الشــركة 
الصعبــة  الســوق  عوامــل  مــن  تعانــي 
والتحديــات الداخليــة”. وأضــاف “ منذ 
ذلــك الحيــن اطلــق انــدي شــو برنامجــًا 
شــامالً إلعــادة الهيكلة بالشــركة إضافة 
الشــركة  عمليــات  رســم  إعــادة  إلــى 
واللتــان أدتــا إلــى انخفــاض التكاليــف 
كما تعتبر معايير الســالمة التي تطبقها 
شــركة أســري اآلن علــى مســتوى عــاٍل 
مقارنــة بالشــركات األخــرى إضافــة إلى 
بلوغ نســبة اإلبقاء علــى العمالء ألعلى 

من 90% “. 
منطلــق  مــن  شــو  اســهام  “أن  وأضــاف 
مــن  ســيعزز  للشــركة  استشــاري 

يقــود  الــذي  الوقــت  فــي  اســتدامتها 
الشرقاوي الشركة لألمام كقائم بأعمال 

الرئيس التنفيذي”.
رئيــس  طلــب  الشــرقاوي  قبــل  وقــد 
مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة 
الرئيــس  بأعمــال  القائــم  يصبــح  بــأن 
الشــرقاوي  خــدم  حيــث  التنفيــذي 
الشــركة ألكثــر مــن 38 عامــًا وكان آخــر 
المناصــب التــي تقلدهــا هــي مديــر عام 
عمليــة  اآلن  وتجــري  الســفن.  إصــالح 
لضمــان  للشــرقاوي  المهــام  تســليم 
سالسة انتقال المسؤوليات والمشاريع 

قيد التنفيذ”.

“أسري”: الشرقاوي قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذي
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2.98
مليون دينــار

الحد - أسري

استيراد سلع غير نفطية في يونيو
ديــــنــــار مــــلــــيــــون   170.3 بــــلــــغ  الـــــتـــــجـــــاري  الـــــمـــــيـــــزان  عـــــجـــــز  

بلــغ إجمالــي الــواردات الســلعية غيــر النفطيــة فــي البحريــن 398.8 مليــون دينــار خــال يونيــو الماضــي، مقابــل 425.1 مليــون دينار 
فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2018، أي بتراجــع يتجــاوز 6 %، فــي حين بلــغ إجمالي الصادرات غيــر النفطية 228.5 مليــون دينار في 
الفتــرة ذاتهــا، مــا يعنــي أن قيمة العجز في الميــزان التجاري في يونيو الماضي تقدر بـ170.3 مليون دينــار، وذلك وفقا لبيانات هيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.

وأشارت البيانات إلى أن الصين جاءت المرتبة 
األولــى مــن حيث حجــم وارداتها إلــى البحرين 
فــي يونيــو الماضــي، حيــث بلغــت 56.2 مليون 
دينــار، وجــاءت اســتراليا فــي المرتبــة الثانيــة 
بقيمــة 36.5 مليــون دينــار، وحلــت فــي المرتبة 
الثالثــة البرازيــل بقيمــة 34.4 مليــون دينار، أما 
فــي المرتبة الرابعة فقد جاءت اإلمارات بقيمة 
تتجــاوز 27.3 مليون دينار، فيما حلت بالمرتبة 
الخامســة الســعودية بحجــم اســتيراد بلغ 25.4 

مليون دينار.
وحــول أهــم 5 ســلع غير نفطيــة تم اســتيرادها 
خــالل يونيــو، جاءت خامات حديــد ومركزاتها 

غير مكتلة في المرتبة األولى كأهم السلع التي 
تــم اســتيرادها بقيمــة بـــ45 مليون دينــار، تالها 
أوكســيد ألمنيوم آخر في المرتبة الثانية بقيمة 
34.3 مليون دينار، وســبائك الذهب ثالثا بقيمة 
تتجــاوز 9.8 مليــون دينــار، وجــاءت ســيارات 
جيــب موديــل ســنة التخليــص أو التــي تليهــا 
)تتجاوز 3000 سم3( في المرتبة الرابعة بقيمة 
تبلــغ 9.5 مليــون دينــار، ثــم خامًســا محــركات 
الطائرات، دوارة أو يتم االشــتعال فيها بالشــرر 

بـ7.5 مليون دينار.
وفيمــا يتعلق بالصادرات، أوضحت البيانات أن 
البحرين قامت بتصدير ســلع غير نفطية بقيمة 

228.5 مليــون دينــار، منهــا 181 مليــون دينــار 
للصــادرات وطنيــة المنشــأ، و47.5 مليون دينار 

إلعادة التصدير.
الســعودية جــاءت  أن  إلــى  البيانــات  وأشــارت 
بالمرتبــة األولــى من حيث حجــم صادراتها إلى 
البحريــن في يونيــو الماضي، حيث بلغت 39.4 
مليــون دينار، فيما جاءت االمارات في المرتبة 
دينــار،  مليــون   30.1 تتجــاوز  بقيمــة  الثانيــة 
وحلــت فــي المرتبــة الثالثــة الواليــات المتحدة 
األميركيــة بـــ28.1 مليــون دينــار، وفــي المرتبــة 
الرابعــة بينمــا جــاءت مصر بقيمــة 18.4 مليون 
دينــار، وســلطنة عمان خامســا بحجم اســتيراد 

بلغ 12.3 مليون دينار.
وإعــادة  تصديرهــا  تــم  ســلع   5 أهــم  وبشــأن 
تصديرهــا، جــاءت خامــات حديــد ومركزاتهــا 
مكتلــة فــي المرتبــة األولــى بقيمــة 31.4 مليون 

دينــار، تلتهــا خالئــط مــن ألمنيــوم خــام بقيمــة 
19.1 مليــون دينــار، وأســالك مــن ألمنيــوم غيــر 
مخلــوط )يتجــاوز مقــاس عرضهــا 7 مــم( ثالثــا 
بقيمــة 19 مليــون دينار، ورابعا جــاءت ألمنيوم 

خــام غيــر مخلــوط بقيمــة 13.7 مليــون دينــار، 
فيما جاءت بوله )يوريا( وإن كانت في محاليل 
 11.1 بقيمــة  الخامســة  بالمرتبــة  ذهــب  مائيــة 

مليون دينار.

مجدي الشرقاوي

ارتفعــت قيمــة إجمالــي الصــادرات وطنيــة المنشــأ بنســبة 6 % حيــث بلغــت 595 
مليــون دينــار بالربــع الثانــي 2019 مقابــل 561 مليــون دينــار لنفــس الربع مــن العام 
السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 78 % من إجمالي حجم 

الصادرات، بينما مجموع بقية الدول ال تتجاوز نسبتها 22 %.

واحتلت الســعودية المرتبة األولى من حيث 
حجــم الصادرات وطنية المنشــأ البالغة 145 
المتحــدة  الواليــات  وتليهــا  دينــار،  مليــون 
بينمــا  دينــار،  مليــون   84 بقيمــة  األميركيــة 
مــن  الثالثــة  المرتبــة  فــي  اإلمــارات  جــاءت 
حيــث حجــم الصــادرات البالغــة 65 مليــون 

دينار.
المنشــأ  وطنيــة  الصــادرات  صعيــد  وعلــى 
الحديــد  خامــات  تأتــي  الســلع،  حســب 

ومركزاتهــا مكتلــة أكثر الســلع تصديرًا خالل 
الربــع الثانــي 2019، التي بلغــت قيمتها 132 
الثانيــة  المرتبــة  فــي  دينــار، وتأتــي  مليــون 
خالئــط مــن األلومنيــوم الخــام التــي بلغــت 
قيمتهــا 61 مليون دينــار وتليهما في المرتبة 
الثالثــة أســالك مــن األلومنيــوم التــي بلغــت 

قيمتها 50 مليون دينار.
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت 
قيمــة إعــادة التصديــر بنســبة 58 % حيــث 

بلغــت 180 مليــون دينــار مقابــل 114 مليون 
ويمثــل  الســابق،  العــام  الربــع  لنفــس  دينــار 
مجمــوع أهــم عشــر دول مــا تتجــاوز نســبته 
88 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما 
بقيــة الــدول فنصيبهــا 12 % فقط من حجم 

إعادة التصدير.
حيــث جــاءت اإلمــارات فــي المرتبــة األولى 
مــن حيث حجــم إعادة التصديــر الذي بلغت 
قيمتــه 52 مليــون دينــار وتليهــا الـسـعـوديـــة 
بقيمة 51 مليون دينار، ومن ثم تأتي الصين 
فــي المرتبــة الثالثــة التــي بلغت قيمــة إعادة 

تصديرها 20 مليون دينار.
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث 
إعــادة التصدير، وبلغــت قيمتها 21.8 مليون 
ســبائك  الثانيــة  المرتبــة  فــي  تليهــا  دينــار، 

الذهــب تصل قيمتها إلى 21.6 مليون دينار، 
وتحتــل خامــات الحديــد ومركزاتهــا مكتلــة 
المرتبــة الثالثــة مــن حيــث إعــادة التصديــر، 

والتي بلغت قيمتها 16.4 مليون دينار.
إجمالــي  قيمــة  بلغــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
الــواردات الســلعية نحــو 1.266 مليــار دينــار 
بالربع الثاني 2019 مقابل 1.420 مليار دينار 
لنفس الربع العام السابق بنسبة انخفاض 11 
%، ويمثــل مجمــوع واردات أهم عشــر دول 
ما نسبته 68 % من حجم إجمالي الواردات، 
أمــا الــواردات مــن باقــي الــدول فهــي تمثــل 

نسبة 32 %.
وتحتــل الصيــن المرتبــة األولــى فــي حجــم 
الواردات التي بلغت 171 مليون دينار، تليها 
أستراليا بقيمة 104 مليون دينار، بينما تأتي 

البرازيل في المرتبة الثالثة مـــن حيث حجم 
الواردات التي بلغت 104 مليون دينار.

غيــر  ومركزاتهــا  الحديــد  خامــات  ويـعـتـبـــر 
مكتلة أكثر السلع استيرادًا 125 مليون دينار 
ثم أوكسيد األلومنيوم ثانيا 94 مليون دينار 

ويليهما سيارات الجيب )50 مليون دينار(.

أمــا الميــزان التجــاري الذي يمثــل الفرق بين 
الصــادرات والــواردات، فقــد بلــغ 492 مليون 
العجــز  قيمــة  فــي  انخفاضــًا  دينــار مســجال 
بالربع الثاني 2019 عما عليه في نفس الربع 
مــن العــام الســابق 745 مليــون دينار بنســبة 
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زينب العكري

قيمة إجمالي الواردات السلعية بلغت نحو 1.266 مليار دينار

أمل الحامد

595
دينار مليون 

أبرز العطاءات المفتوحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة  الجهة

2,979,000.00 KPMG 3 تعيين استشاري إلدارة مكتب المشاريع لمشروع 
الضمان الصحي ) صحتي ( المجلس األعلى للصحة

73,206.32 Byrne Looby 4 طرح مناقصة تعيين استشاري لإلشراف على أعمال 
الدفان في بندر الساية بنك اإلسكان

160,434.46  Abdulla H Aldarazi
& Sons 15

بناء مبنى إداري جديد وسوق السمك وغرفة الحرس 
ودورات المياه إضافة إلى أعمال التطوير في ميناء 

الصيادين في مرفأ الدراز
األشغال والبلديات

37,678.73
AlDoor Excavation 

& Building 
Contracting

5
أعمال المسح التلفزيوني لشبكة الصرف الصحي 

لألعوام )2019 – 2021(

 1,128,059.000
دينار أردني

 Euro Shipping
Services 1 تعيين وكيل للشحن في األردن

طيران الخليج
600,000.00 Gulf Pharmacy & 

General Store WLL 5 توريد وتركيب نظام الصيدلية الأللكترونية

398.8
دينــــار مليــون 
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أكد الرئيس التنفيذي لشــركة البحرين لمواقف الســيارات طارق الجودر توفر ســيولة قوية لدى الشركة، وسيتم تنفيذ مشاريع 
كبيرة في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الخطة اإلستراتيجية لمدة 5 أعوام التي عملت عليها الشركة توقفت بسبب المفاوضات 

مع شركة “إدامة”، الفًتا إلى أن هذه اإلستراتيجية ستتغير بالتأكيد، مؤكًدا تنفيذ مشاريع كبيرة.

يذكر أن خطة الشركة تشمل عمل دراسات 
جــدوى اقتصاديــة ألفضــل االســتخدامات 
لمشــاريع مواقــف الســيارات فــي المواقــع 
التــي تمتلكها أو تديرها الشــركة من خالل 
شــراكات إســتراتيجية، ودراســة مشــاريع 
مواقف ســيارات فــي مواقع إســتراتيجية 

في مختلف مناطق البحرين.
وعن المشــاريع التي ستركز عليها الشركة، 
أولهــا  المشــاريع  الجــودر أن هــذه  أوضــح 
مواقــف  بمبنــى  االنتفــاع  حــق  تحــول 
 338 مجمــع  فــي  “الترمينــال”  الســيارات 
وهنالــك  الســيارات،  مواقــف  شــركة  إلــى 
إدامــة  شــركة  بهــا  تقــوم  قادمــة  مشــاريع 
شــركة  إلــى  وتطويرهــا  إدارتهــا  ســتنتقل 
مواقف الســيارات وذلك بعد االتفاق معهم 
وموافقــة مجلــس اإلدارة الجديــد )شــركة 

مواقف السيارات(.
ورجح أن يكون مشــروع مواقف ســيارات 
“إدامــة”  لشــركة  الطبــي  الســلمانية  مبنــى 
مــن ضمــن المشــاريع التــي ســيتم إدارتهــا 
“مواقــف  شــركة  جانــب  مــن  وتشــغيلها 
خيــارات  عــدة  هنالــك   )...( الســيارات”، 

مطروحة.
ولفــت إلــى أن “مواقف الســيارات” ســتركز 
الطوابــق  متعــددة  مواقــف  تشــغيل  علــى 
 )...( وتطويرهــا،  األرضيــة  والمواقــف 
التركيــز علــى أن تمثــل الشــركات المالكــة 
لمواقف سيارات متعددة الطوابق وتطوير 
يكــون  أن  وكذلــك  األرضيــة،  المواقــف 
للشــركة مســاهمة فــي مســاعدة الحكومــة 
علــى تطويــر مواقف الســيارات الموجودة 

بالشوارع.

وذكــر أن الشــركة تديــر مواقف الســيارات 
فــي بــاب البحرين والريجنســي منــذ فترة 

وذلك بعد أن تم االتفاق بينها و”إدامة .

انعقاد العمومية                 

بنصاب 90.7 %

جــاء ذلــك علــى هامــش انعقــاد الجمعيــة 
العموميــة العاديــة لـــ “مواقــف الســيارات” 
أمس  بنصاب قانوني بلغ 90.70 %، حيث 
إســماعيل  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  تــرأس 
االجتمــاع  فــي  وتــم  االجتمــاع.  المرهــون 
قــراءة محضر اجتمــاع الجمعية العمومية 
العاديــة 38 الــذي انعقد بتاريــخ 21 مارس 
الجمعيــة  مــن  عليــه  والمصادقــة   2019

العمومية غير العادية.
وتمــت الموافقــة علــى إبــراء ذمــم أعضــاء 

مجلــس اإلدارة عــن تصرفاتهــم فــي فتــرة 
أشــهر  لســتة  المجلــس  صالحيــة  تمديــد 
إضافية من تاريخ 22 مارس الماضي، كما 
وافقــت الجمعيــة العموميــة العاديــة علــى 

استقالة أعضاء مجلس اإلدارة.
مســتقلين  غيــر  أعضــاء   7 تعييــن  وتــم 
بمجلــس اإلدارة الجديد للشــركة وانتخاب 
3 أعضــاء آخريــن لمــدة 3 أعــوام )2019 – 

2022( بنظام التصويت التراكمي.
وضمت قائمة األعضــاء المعينين لعضوية 

مجلس اإلدارة كمرشــحين غير مســتقلين، 
الممثليــن عــن شــركة البحريــن لالســتثمار 
العقــاري )إدامــة( التــي تبلــغ نســبة تملكهــا 
فــي “مواقــف الســيارات” 36.26 % )أميــن 
العريــض، فهــد آل ســعد، ياســر الشــريفي(، 
الممثليــن عن الصناديق التقاعدية )شــركة 
 %  33.57 تمتلــك  التــي  األصــول(  إدارة 
)أريــج عبــدهللا عبدالغفــار، عبــدهللا أحمــد 
كمــال، بــدر قاســم بوعــالي(، والممثــل عــن 
شــركة المركــز العقاري والتجــاري الكويتي 

- فــرع البحريــن التــي تمتلــك في الشــركة 
13.60 % هــو علــي بوحمــود. كمــا تنافس 
مقاعــد   3 لشــغل  مســتقلين  مرشــحين   4
التراكمــي  التصويــت  بنظــام  لالنتخــاب 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العمومية، فــاز فيها 
محمــد رشــيد المعــراج بنســبة 33.35 %، 
علي إعجاز مرتضى فاز بنســبة 33.32 %، 
عدنان هاشــم بنســبة 33.32 %. والمرشح 
االحتيــاط هــو فــراس جعفــر حبيــب الــذي 

حصل على نسبة 0.01 %.

الجودر: سيولة قوية بـ “المواقف” لتنفيذ مشاريع كبرى
تعييــن وانتخــاب مجلــس إدارة الشــركة

جانب من الحضور في االجتماع أمس

أكــد الرئيــس التنفيــذي لشــركة البحرين لالســتثمار العقاري )إدامة( أمين العريض أن دور الشــركة مهم فــي تنمية البلد، 
ودعــم االقتصــاد الوطنــي، وبــدأت العمل علــى محفظة األراضي الكبيــرة التي تمتلكها، وإســتراتيجيتها التوســع ودعم 

االقتصاد في البحرين.

علــى  للصحافييــن  العريــض  وأوضــح 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  هامــش 
لمواقــف  البحريــن  لشــركة  العاديــة 
السيارات أمس أن دخول “إدامة” شريكا 
رئيســا فــي شــركة “مواقــف الســيارات” 
يعتبر خطوة إســتراتيجية متماشــية مع 

“إدامــة”، )...( “إدامــة” تمتلــك الكثيــر مــن 
الســيارات”  “مواقــف  وشــركة  األراضــي 
مواقــف  إدارة  فــي  الخبــرة  لديهــا 
شــركة  مــع  الخطــوة  وهــذه  الســيارات، 

مواقف السيارات ستكون بداية خير.
وضعــت  “إدامــة”  أن  إلــى  ولفــت 

إســتراتيجية لتطوير مواقف السيارات، 
الســيارات  مواقــف  مبنــى  إنشــاء  منهــا 
متعــدد الطوابــق فــي مجمــع الســلمانية 
الطبــي، حيــث تــم التوقيع مــع مجموعة 
الغناة بصفتها المقاول الرئيس للمشروع 

بحضور وزيرة الصحة قبل عدة أيام.

وأضــاف “لدينــا مشــروع مبنــى مواقــف 
الســيارات “الترمينــال” فــي مجمــع 338 
بالعدليــة، الــذي اكتمــل تنفيــذه، وســتتم 
إدارتــه اآلن مــن جانــب شــركة “مواقــف 
الســيارات”، ولدينــا أيًضــا مبنــى مواقــف 
الســيارات كجــزء مــن مشــروع “ســعادة” 
علــى الواجهــة البحرية بالمحــرق، والذي 
لحــد  أنــه  مبيًنــا  أيًضــا”،  إدراجــه  ســيتم 
اآلن ليــس “لدينــا تكلفــة مبدئية لمواقف 
السيارات في مشروع سعادة، إذ إننا في 

مرحلــة التصميــم اآلن، ولكــن المحفظــة 
أن  المتوقــع  ومــن  مراحــل،  علــى  تكبــر 
يكــون لشــركة مواقــف الســيارات التــي 
فــي  أســاس  تمتلــك خبــرة طويلــة دور 
نجاحنــا”. وعــن وجــود خطــوات مماثلــة 
مع شــركات عقارية، أوضــح العريض أن 
كل شــيء وارد، )...( شركة “إدامة” لديها 
نقلــة نوعيــة وبدأت العمــل على محفظة 
األراضــي التي تمتلكها، وإســتراتيجيتها 

التوسع ودعم االقتصاد الوطني.

العريض: “إدامة” وضعت إستراتيجية لتطوير مواقف السيارات

المؤتمر الخليجي التاسع يناقش توظيف التكنولوجيا لتعزيز اإلنتاجية
ــة ــالـ ــصـ بـ مـــيـــلـــيـــنـــيـــوم  مـــنـــتـــجـــع  فــــــي  ــس   ــ ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ  26 يـــنـــطـــلـــق 

تحت رعاية وزير الخدمة المدنية بســلطنة عمان، الشــيخ خالد بن عمر المرهون، ينطلق المؤتمر الخليجي التاســع لتطوير إنتاجية 
الكوادر البشــرية في الفترة من 26 - 27 أغســطس 2019 تحت عنوان “االبتكار المؤسســي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز اإلنتاجية” 

في منتجع ميلينيوم الفاخر بصاللة.

ويعــد هــذا المؤتمــر الــذي ينعقــد فــي نســخته 
وفاعلــة  مهمــة  منصــة  التوالــي  علــى  التاســعة 
وطــرح  الموظفيــن  إنتاجيــة  تحســين  فــي 
المستجدات في هذا الشأن سنوًيا، خصوًصا مع 
تطــور التكنولوجيــا الهائل والتركيز على أفضل 
األشــياء  إنترنــت  ومنهــا  المعلومــات،  تقنيــات 
االصطناعــي،  الــذكاء  األشــياء،  كل  وإنترنــت 
الخوارزميــات  األتمتــة،  العاطفــي،  الــذكاء 
والصحة المثالية وغيرها من المستجدات التي 

برزت على الساحة العالمية.
وقالت  مدير أول للعالقات العامة واإلعالم في 

مجموعــة أوريجين، صفــاء عبدالغني “في ظل 
هــذه التغيرات المتســارعة، يتوجــب علينا فهم 
إمكانــات هــذه التكنولوجيــات الجديدة بشــكل 
أفضــل، بمــا فــي ذلــك األتمتــة والخوارزميــات، 
وتحســين  الوظائــف  جــودة  مســتوى  لرفــع 
إنتاجية الموظفين بشــكل كبيــر. ووفًقا للتقرير 
العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى  أصــدره  الــذي 
 ”2018  – الوظائــف  “مســتقبل  بعنــوان   WEF
المؤسســات حــول  مــن  فقــد أوضــح أن 38% 
العالــم والتــي شــملها التقريــر ســيرتفع مســتوى 
إنتاجيــة الموظفين العام فيها مع تعزيز األدوار 

الوظيفيــة وتطبيــق مهــارات اإلبــداع واالبتكار 
في المهام المنوطة للموظفين، وذلك مع عملية 
الفهم الشــامل إليجابيــة التأثير لهــذه التغيرات 

على المؤسسة”.
وسيســلط المؤتمــر الضوء وضمــن أوراق عمله 
المختلفــة علــى محاور عــدة، ومنها اســتعراض 
آلخــر مســتجدات أدوات ومعايير قياس األداء 
واإلنتاجيــة، التعرف علــى التطبيقات والحلول 
اإلنتاجيــة،  ورفــع  الوقــت  إلدارة  المبتكــرة 
مثلــث اإلبــداع لتعزيــز اإلنتاجيــة: )بيئــة العمــل 
– الموظفيــن والتواصــل الفعــال(، غــرس ثقافــة 

المرونــة والتبني لرفــع إنتاجية الموظف، نهضة 
اإلنتاجيــة  علــى  وأثــره  االصطناعــي  الــذكاء 
وغيرهــا مــن المحــاور التي ســيقدمها نخبة من 
مختلــف  مــن  والمهنييــن  والخبــراء  المفكريــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجي ومنهــا المملكة 
مملكــة  الكويــت،  دولــة  الســعودية،  العربيــة 

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  البحريــن، 
وبالتأكيد سلطة عمان. 

المؤتمــر  مــن  األول  اليــوم  برنامــج  وسيشــمل 
اإلثنين 26 أغســطس 2019 على ورشــتي عمل 
متزامنتيــن، األولى بعنوان “أدوات الكوتشــينج 
واســتخداماتها فــي رفــع اإلنتاجيــة” وتقدمهــا 

ســميرة بابــا مــن البحريــن، أمــا الورشــة الثانيــة 
فهــي بعنوان “رفع اإلنتاجية من خالل منهجية 
عــارف  ســيقدمها  والتــي   ”Lean Six Sigma(

العوضي من دولة الكويت.
التــي  بالجلســة الحواريــة  المؤتمــر  وســيختتم 
الرئيــس   – البنــاء  محمــد  أحمــد  سيرأســها 
أهــم  لمناقشــة  أوريجيــن  لمجموعــة  التنفيــذي 
كبــرى  فــي  والتطبيقــات  الممارســات  وأحــدث 
المؤسســات العالميــة حــول االبتكار المؤسســي 
واإلبداع في العمل وأثره على زيادة وتحســين 
المؤتمــر  هــذا  أن  يذكــر  الموظفيــن.  إنتاجيــة 
الخليــج  طيــران  رحــالت  إطــالق  مــع  يتزامــن 
مباشــرة مــن البحريــن إلــى صاللــة مــا ســيوفر 
راحة أكبر للراغبين في المشاركة في المؤتمر.

المنامة - مجموعة أوريجين

صفاء عبدالغني الشيخ خالد المرهون

أمل الحامد من المنامة

أمين العريض

المحرر االقتصادي من المنامة | تصوير: خليل إبراهيم

المنامة - إنفستكورب

أعلنــت “إنفســتكورب تكنولوجــي بارتنــرز”، الــذراع 
االســتثمارية التابعــة لـــ إنفســتكورب والمتخصصة 
في االستحواذ على شركات التكنولوجيا متوسطة 
الحجــم، أمــس عن اســتحواذها على حصــة أغلبية 
فــي شــركة “كونتنت ســيرف”، المزود الرائــد عالميًا 
لبرمجيات إدارة المعلومات، دون الكشف عن قيمة 
الصفقــة. ويمثــل هذا االســتثمار صفقة االســتحواذ 
التكنولوجيــا  “صنــدوق  يجريهــا  التــي  السادســة 

الرابع” الذي يبلغ رأسماله 400 مليون دوالر.
تأسســت شــركة “كونتنت ســيرف”، التــي تتخذ من 
ا لهــا، عام 2012 لتصبح شــركة رائدة  سويســرا مقــرًّ
المعلومــات،  إدارة  برمجيــات  قطــاع  فــي  ــا  عالميًّ
فــي  مرموقتيــن  وســمعة  بمكانــة  اليــوم  وتحظــى 
الســوق بحســب تصنيفــات البائعيــن التــي تصدرها 

شركات أبحاث عالمية مثل “غارتنر” و”فوريستر”.
وقال المدير التنفيذي ورئيس وحدة االستثمار في 
شــركات التكنولوجيــا الخاصــة لــدى إنفســتكورب، 
جيلبرت كامينيتســكي “تعد شــركة كونتنت سيرف 
ا بالنســبة لنا كونها شــركة عالمية رائدة  خياًرا مثاليًّ
مملوكة بشــكل مباشــر من مؤسســْيها، وتمكنت من 

تحقيــق مكانــة متميــزة فــي قطاع ســريع النمو. لذا 
نحــن متحمســون للعمــل مــع فريــق إدارتهــا العليــا 
ودعم مسيرة نمو ونجاح الشركة وتعزيز حضورها 
القــوي في الســوق العالمية. وبعــد أن أتممنا بنجاح 
ثماني عمليات استحواذ مكملة للشركات الرئيسية 
التكنولوجــي،  محفظــة صندوقنــا  الخمســة ضمــن 
التــي  الفــرص  مــن  االســتفادة  إلــى  ُقُدًمــا  نتطلــع 
ســيوفرها اســتثمارنا الجديــد فــي شــركة كونتنــت 

سيرف”.

“إنفستكورب” يستحوذ على “كونتنت سيرف”

جيلبرت كامينيتسكي

الهملة - بتلكو

حصــدت شــركة بتلكو جائزة “أفضل مقــدم خدمة للعام” 
وذلــك خــالل حفل توزيع جوائز شــركاء كومســتور الذي 
أقيم مؤخًرا في البحرين. شــركة كومســتور هي الموزع 
حلــول  وكذلــك  الشــبكية  سيســكو  لحلــول  المخصــص 
الشــبكة واألمــن ومراكــز البيانــات مــن خــالل مجموعــة 
عالميــة مــن الموزعيــن المعتمديــن، وهــي كذلــك مــوزع 

منتجات “سيسكوCisco-” لشركة بتلكو بالبحرين.
التــي تقدمهــا كومســتور تقديــًرا  وتأتــي جوائــز التميــز 
للشــركات ذات األداء األفضــل مــن بيــن شــركائها، والتي 
يجري تقييمها وفًقا لمعايير محددة، حيث وقع االختيار 
علــى شــركة بتلكــو لتلّقــي هــذه الجائــزة لكونهــا المــزود 

الرائد لخدمات االتصاالت والتكنولوجيا.
وقال مدير قســم الشرق األوسط في كومستور، رينتون 
دي سوزا “بصفتنا أحد موزعي القيمة المضافة الرائدين 
لــدى سيســكو، نحن فخورون باإلعالن عن بتلكو شــريًكا 
اســتراتيجًيا ضمن النظام الحيــوي لقناتنا التوزيعية. إنه 

لشــرف كبيــر بالنســبة لنــا أن نقــدم هــذه الجائــزة لبتلكــو 
تقديًرا لرؤيتهم وقيادتهم ومســاهمتهم كشريك مخلص 

لشركة سيسكو”.
وقــال مدير عام القطاع التجاري لدى بتلكو عبد الرحمن 
منيــر “تربطنــا بكومســتور عالقــة راســخة ونتطلــع إلــى 

تعزيــز هــذه العالقــة لتزويــد زبائننا في القطــاع التجاري 
بأفضــل وأحــدث التقنيــات فــي الســوق التــي تســاعدهم 
علــى أداء األعمــال بكفاءة أكثر”، حيث إنه من الضروري 
التأكد من تمكين الزبون من تحقيق أقصى استفادة من 

الحلول المقدمة”.

أثناء تسلم الجائزة

ــن ــريـ ــحـ ــبـ ــالـ فــــــي حــــفــــل شــــــركــــــاء كــــومــــســــتــــور بـ

“بتلكو” تحصد جائزة أفضل مزود خدمات
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Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

36799711
أحمد ثامر

Call.

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها/ 
مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة --   باعتباره  المصفي القانوني لشركة 
ش���ركة موديفينس���يرفير مينا ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة 
بموج���ب القيد رق���م 91102، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

الس���يد/ علي يوس���ف اكبر عل���ي رضا  باعتب���اره  المصفي القانوني لش���ركة أليانز 

كمبيوت���ر ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموج���ب القيد رقم 

90817، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 

السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة موديفينسيرفير مينا ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )32436( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أليانز كمبيوتر ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة - ادارة السجل 
التجاري

)CR2019 -95569( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة 
التسجيل

)CR2019 -90033( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة 
التسجيل

)CR2019 - 94272( 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: عبدالرحيم عبدالنبي جعفر شمس

االسم التجاري الحالي: مطعم يال مطبق
االسم التجاري الجديد: يال مطبق

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: فاضل ميرزا محمد عنان

االسم التجاري الحالي: مصنع الفيروز لاللمنيوم
االسم التجاري المطلوب: الفيروز لاللمنيوم

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: زينب ابراهيم حسن مهدي

االسم التجاري الحالي: مؤسسة اللمسة الذهبية للعبايات
االسم التجاري الجديد: عبايات فاشينو

قيد رقم: 29593-5

قيد رقم: 43721-1

قيد رقم: 3-76990

القيد: 22729-3 

 تاريخ: 16/7/2019

القيد: 10816 

 تاريخ: 17/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليه���ا الس���يد امين���ة الس���يد ابراهي���م نصيف جاس���م المالك ل���� مصنع نصيف 
)مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القي���د رق���م 22729-3، طالبا تحويل 
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقده 10000 

دينار، لتصبح الشركة مملوكة من التالية اسماءهم:
1. امينة السيد ابراهيم نصيف جاسم

2. فيصل شبيب سالم رشيدان الدوسري

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

إليها الس���يد/ علي عبدهللا علي صباح المالك لمؤسس���ة مقهى البيت القديم 

والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 10816، يطلب تحويل الفرع 25 للمؤسس���ة 

المذكورة أعاله إلى فرع لشركة المكتب العربي للخدمات الدولية ش.ش.و، 

لتصبح مملوكة للنفس المالك علي عبدهللا علي صباح.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن تغيير اسم المجموعة لشركة الحصن ألنشطة 
التشييد المتخصصة ذ.م.م

القيد: 123874-1

 تاريخ: 15/7/2019

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة الحصن ألنش���طة التش���ييد المتخصصة ذ.م.م، المس���جلة 

بموجب القيد رقم 1-123874، طالبين تغيير اس���م المجموعة التجاري من شركة 

الحصن ألنشطة التشييد المتخصصة ذ.م.م الى البحارة للمقاوالت ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

بناء على قرار  المساهمين في شركة نيوهامبشاير للتأمين )ان أتش أي سي( فرع 
لش���ركة أجنبية المس���جلة على قيد رقم 55880، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 39605262 )973+(
jassim.abdulaal@bh.gt.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-اعالن بحل وتصفية شركة

شركة نيوهامبشاير للتأمين )ان أتش أي سي( فرع لشركة أجنبية

سجل تجاري رقم 55880

القيد: 83172-3 

 تاريخ: 16/7/2019

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

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليه���ا الس���يد حام���د محمد علي محم���د المدفع���ي المالك ل� مق���اوالت ديلفي 
)مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القي���د رق���م 3-83172، طالبا تحويل 
المؤسس���ة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقده 1000 

دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من التالية اسماءهم:
1. حامد محمد علي محمد المدفعي

KUNIAPPAN JOSE .2
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روسيا تنفي نشر 
قوات خاصة في إدلب

ذكرت وكالة اإلعالم الروسية أن موسكو 
نفت أمس الخميس مزاعم لمقاتلي المعارضة 
السورية عن أن قوات روسية خاصة أو برية 

تقاتل في الحملة التي تستهدف منطقة إدلب 
الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال قادة كبار في المعارضة السورية 
األربعاء إن روسيا أرسلت قوات خاصة 

خالل األيام الماضية للقتال إلى جانب قوات 
الجيش السوري التي تسعى جاهدة لتحقيق 

مكاسب في هجوم مستمر منذ أكثر من 
شهرين بشمال غرب البالد للسيطرة على آخر 

معقل للمعارضة.
ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية 
قولها “لم تكن لروسيا وليس لديها حاليًا 

قوات برية في سوريا”.

واشــنطن تطالب باإلفراج الفوري عنها... ولندن تحث على التهدئة

“الحرس الثوري” يؤجج التوتر باحتجاز “ناقلة” بالخليج

أعلــن الحــرس الثــوري اإليرانــي أمــس الخميــس أنــه احتجــز “ناقلة نفــط أجنبية” وطاقمها فيما كانت تقوم حســب تعبيــره، بنقل حمولة “مهربــة” من المحروقات، في حادث من شــأنه 
زيادة منســوب التوتر في منطقة الخليج. ويأتي اإلعالن عن احتجاز الناقلة بعد أســبوعين من حجز ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق في أقصى جنوب إســبانيا من قبل الشــرطة 

والجمارك في هذه المنطقة البريطانية بدعم من البحرية الملكية البريطانية.

ونقلت وكالة “فارس” عن العالقات العامة 
البحرية  الــقــوات  الــثــوري أن  الــحــرس  فــي 
أوقفت ناقلة تحمل مليون لتر من الوقود 

في جنوب جزيرة الرك.
ــاد الــحــرس الــثــوري أنــه أوقـــف الناقلة  وأفـ
12 شخًصا، األحد  مع طاقمها، المكون من 
بــالــقــرب مــن مضيق هــرمــز، بعد  الــمــاضــي، 
المشاركة  األجنبية  الناقلة  عزم  من  التأكد 

في عملية تهريب وقود. 
احتجاز  أن  اإليــرانــي على  الــثــوري  وشــدد 
الناقلة جاء بهدف مكافحة تهريب الوقود 

في البحر، بحسب البيان.
المسؤولين  مــن  عـــدد  أعــلــن  ذلـــك،  وإلـــى 
األميركيين أن البحرية اإليرانية استولت 
على الناقلة في المياه الدولية، واحتجزت 
طاقمها وقادتها إلى مياه إيران اإلقليمية.

وناقض الحرس الثوري، تصريح الخارجية 
ناقلة  أن  أعلنت  والتي  األربعاء،  اإليرانية، 
النفط التي “فقدت” مساء السبت تعرضت 

لعطب.

واشنطن تطالب باإلفراج عن الناقلة

الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  مــتــحــدث  ــال  وقــ
اإلفـــراج  ــران  إيـ على  إن  أمـــس،  األميركية 
الخليج  فــي  تحتجزها  سفينة  عــن  ــورا  فـ
لرويترز  المتحدث  وقــال  طاقمها.  وأفـــراد 
به  بما تقوم  بقوة  تندد  المتحدة  “الواليات 
السفن التابعة للحرس الثوري من مضايقة 
اآلمــن  لــلــمــرور  وعرقلتها  للسفن  مستمرة 
“على  وتــابــع  هــرمــز وحـــولـــه”.  فــي مضيق 
إيران الكف عن هذا النشاط غير المشروع 
وطاقمها  المحتجزة  الناقلة  عن  واإلفـــراج 
فورا”. ويأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد 
فــيــه الـــتـــوتـــرات بــيــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
بين  المنهار  النووي  االتفاق  بسبب  وإيــران 

طهران والقوى العالمية. 

البحث عن بحار مفقود في بحر العرب

أعلنت البحرية األميركية، أمس الخميس، 

فــي بحر  وإنــقــاذ جــاريــة  أن عمليات بحث 
العرب بعد تقارير عن فقدان بحار أميركي.

وقـــال األســطــول الــخــامــس األمــيــركــي، إن 
الــبــحــريــة األمــيــركــيــة وســفــنــا أخـــرى تقوم 
بعمليات بحث عن بحار أميركي مفقود في 

بحر العرب.
وذكر بيان لألسطول، أنه تم إدراج البحار 
اإلبالغ  “بعد  معلوم  غير  مكانه  أن  باعتبار 
ــادث ســقــوط رجـــل مـــن عــلــى متن  عـــن حــ
أثناء  لينكولن  ــراهــام  أب الــطــائــرات  حاملة 
يوليو”.   17 يــوم  الــعــرب  بحر  فــي  عمليات 

ولم يذكر البيان اسم البحار.

بريطانيا تحث على خفض التوتر 

البريطانية  الحكومة  باسم  متحدث  قــال 
ال  إيــران  احتجزتها  التي  الناقلة  إن  أمــس 

ترفع علم بريطانيا.
وأضـــــاف الــمــتــحــدث ”ال عــلــم لــديــنــا في 
بريطانية في  بأي مصالح  الحالي  الوقت 

هذه الناقلة“.
ــران عـــلـــى خــفــض  ــ ــ ــا إيـ ــي ــريــطــان ــثـــت ب وحـ
بالدفاع  وتعهدت  الخليج،  في  التوترات 
ــن مــصــالــحــهــا الــمــتــعــلــقــة بــالــشــحــن في  عـ

المنطقة.
بيني  البريطانية  الــدفــاع  ــرة  ــ وزي وقــالــت 
ــؤال بــشــأن قــرار  مـــوردونـــت، ردا عــلــى ســ
إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج، إن 
مصالحها  عن  بالدفاع  دوما  مهتمة  بالدها 

في الخليج ومناطق أخرى.
تــتــحــدث فـــي مؤتمر  وكـــانـــت مـــوردونـــت 
للسفن،  نــشــر  عملية  أحــــدث  عــن  دفــاعــي 
مع  متزايدة  توترات  وســط  جــاءت  والتي 
إيران منذ احتجزت البحرية الملكية ناقلة 
إيــرانــيــة قــبــالــة ســواحــل جــبــل طـــارق هــذا 

الشهر.

“كل األبواب مفتوحة” إلنقاذ االتفاق 

عن  اإليــرانــي  الــرســمــي  التلفزيون  نقل 

الرئيس حسن روحاني قوله في اتصال 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مع  هاتفي 
ماكرون أمس إن إيران عازمة على ”ترك 
كــل األبــــواب مــفــتــوحــة“ إلنــقــاذ االتــفــاق 
القوى  مع  طهران  أبرمته  الــذي  الــنــووي 

العالمية في العام 2015.
ترك  على  عازمون  ”نحن  روحاني  وقال 
كــل األبـــــواب مــفــتــوحــة إلنــقــاذ االتــفــاق 
تسريع  لــألوروبــيــيــن  ينبغي  ــووي...  ــنـ الـ

جهودهم إلنقاذ االتفاق“.
الموقعة على  الدول األوروبية  وتحاول 
االتفاق  بالبقاء في  إيران  إقناع  االتفاق 
بتقديم تعهدات بالحفاظ على مصالحها 

االقتصادية من العقوبات األميركية.
ــد أعــــــــادت فـــرض  ــ كـــانـــت واشـــنـــطـــن ق
العقوبات على طهران منذ العام الماضي 
ــد  ــال ــرئــيــس األمــيــركــي دون بــعــد قــــرار ال
تـــرامـــب ســحــب واشــنــطــن مـــن االتــفــاق 

النووي.

عواصم ـ وكاالت

موسكو ـ رويترز

الحرس الثوري اإليراني يهدد المالحة في مضيق هرمز

اسطنبول ـ أ ف بنيويورك ـ وكاالتطرابلس ـ أ ف ب

أعلــن نــواب فــي برلمان ليبيا المنتخب أّن زميلتهم ســهام ســرقيوة التــي دعت إلى حقن 
الدماء بين المعسكرين المتحاربين في البالد، “اختطفت” من منزلها في بنغازي األربعاء 

على أيدي مسّلحين اعتدوا أيضًا على زوجها، في هجوم دانته األمم المتحدة.

في  ليبيا  في  المتحدة  األمــم  بعثة  وقالت 
إزاء  الــبــالــغ  “تــعــرب عــن قلقها  ــهــا  إّن بــيــان 
باختفاء  الــمــتــعــّلــقــة  اإلعــالمــيــة  الــتــقــاريــر 
الــســيــدة ســهــام ســرقــيــوة وإصــابــة زوجــهــا 

وتتابعها بشكل وثيق”.
ــت الــبــعــثــة “الــســلــطــات الــمــعــنــيــة إلــى  ودعــ
التحقيق في االعتداء الذي استهدف منزل 
وإلى  القسري  واختفائها  سرقيوة  السيدة 
واإلفــراج   )...( تواجدها  مكان  عن  الكشف 

أّنه  من  البعثة  وحــّذرت  عنها.  الفوري” 
إخماد  مــع  تسامح  هناك  يكون  “لــن 

صنع  مواقع  في  النساء  أصــوات 
القرار”.

ــم تـــدل  ــ ــن نــاحــيــتــهــا ل مــ
ــة  ــيـ ــنـ األجــــــهــــــزة األمـ

فــــي بـــنـــغـــازي بـــأي 

ــشــأن مــصــيــر ســرقــيــوة الــتــي  مــعــلــومــات ب
“ليبيا  قناة  عبر  مطالبتها  غــداة  اختطفت 
الحدث” التلفزيونية المؤّيدة لحفتر بوقف 
ســفــك الـــدمـــاء فــي الــمــعــارك الـــدائـــرة بين 

قوات المشير وحكومة الوفاق.
سقوط  منذ  الــفــوضــى  فــي  ليبيا  وغــرقــت 
وتفاقمت   ،2011 في  القذافي  معمر  نظام 
حدة األزمة مع بدء حفتر عمليًة عسكريًة 
ــلــس، مــقــّر حكومة  لــلــســيــطــرة عــلــى طــراب

الوفاق.
اندالعها  منذ  الــمــعــارك  وتسّببت 
1100 قتيل على األقّل  بسقوط 
وإصابة أكثر من 4 آالف بجروح، 
النازحين  عـــدد  تخطى  فيما 
بحسب  شــخــص،  ألـــف   100

وكاالت األمم المتحدة.

أعــرب مبعــوث األمم المتحدة إلــى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الخميس، عن قلقه من 
قيام ميليشيات الحوثي اإليرانية في اليمن بمهاجمة أهداف سعودية.

ــاألمــم  ــالل جــلــســة ب ــال غــريــفــيــث، خــ ــ وقـ
المتحدة بشأن اليمن، إن العملية العسكرية 
وقرب  باليمن  عــدة  جبهات  في  مستمرة 

حدود المملكة العربية السعودية.
اإلرهــابــيــة،  الــحــوثــي  ميليشيات  وكثفت 
أخيرا، من إطالق طائرات مسيرة باتجاه 
ــداف وأعـــيـــان مــدنــيــة تــجــاه األراضـــي  أهــ
يوم  العربي،  التحالف  وأعلن  السعودية، 
طــائــرة حوثية مسيرة  إســقــاط  ــعــاء،  األرب

أطلقت من اليمن صوب جازان.
وأبدى المبعوث الدولي، أمله في 

أن يسمح  التقدم في الحديدة، 
على  بالتركيز  الــيــمــن،  غــربــي 
إن  وقــال  السياسية،  العملية 

ــم الــمــتــحــدة  ــ بــعــثــة األمـ
ذا  ــا  ــ ــم ــكــ حــ ــت  ــ ــ ــان ــ ــ ك

مصداقية وحياد.
وأكـــــــــد غـــريـــفـــيـــث 

الحديدة هي  أن  أخيرا،  زار صنعاء،  الذي 
البوابة المحورية لعملية السالم في اليمن، 
وأضاف أن األطراف كافة تؤكد على الحل 

السياسي.
عائق  إلى وجود  الدولي،  المبعوث  وأشــار 
أمام حل األزمة، وهو االتفاق على القوات 

األمنية المحلية.
وقال غريفيث، في إحاطته بمجلس األمن 
الدولي إن الحديدة هي البوابة المحورية 
تقدما  “شهدنا  اليمن، وأضــاف  للسالم في 
مــحــدودا فــي تــعــز ونــســعــى إلـــى فتح 

معبر إنساني واحد على األقل”. 
وقال “لمست رغبة في لقاءاتي مع 
في  حل  إلى  بالتوصل  المسؤولين 
الجميع  أن  مــؤكــدًا  اليمن”، 
الحل  ضـــرورة  على  أكــد 
الــســيــاســي وتــطــبــيــق 

اتفاق ستوكهولم.

رفضت معارضة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، االتهامات الموجهة 
إليهــا بممارســة “الدعايــة اإلرهابيــة” وذلــك خــالل اســتئناف محاكمتهــا، التــي ينظــر إليهــا 
المعارضون على أّنها “انتقام” تقوده السلطة إثر الخسارة في انتخابات إسطنبول البلدية.

ــلـــو، وهــي  وتـــواجـــه جــنــان كــفــتــانــجــي أوغـ
الشعب  الرئيسي،  المعارضة  حزب  رئيسة 
ــي مــحــافــظــة اســطــنــبــول،  الـــجـــمـــهـــوري، فـ
احتمال الحكم عليها بالسجن 17 عامًا في 
“الدعاية  بينها  تهم،  بخمس  إدانتها  حــال 

اإلرهابية” و”إهانة رئيس الجمهورية”.
ــدأت الــمــحــاكــمــة فــي يــونــيــو بــعــد فترة  ــ وب
العدالة والتنمية  وجيزة من خسارة حزب 
الحاكم انتخابات إسطنبول البلدية لصالح 
مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام 

أوغلو. وغالبًا ما توصف كفتانجي أوغلو 
االنتخابية  الحملة  مهندسة  أّنها  على 

المنتصرة.
وقالت أمام مئات من مناصريها 

ــاع لـــهـــا فــي  ــمــ ــتــ عـــقـــب االســ
يعاقبوني  “هــم  المحكمة: 

ــي مــعــركــة  ــوضــ ــد خــ ــعـ بـ

أسكت،  لن  الشعب..  إلى  اسطنبول  إعــادة 
سأواصل القتال”.

وأضافت “المحاكمة مسار غير شرعي منذ 
البداية... حزب العدالة والتنمية والحكومة 
السياسي  المشهد  شكل  تحديد  يــحــاوالن 
ــمــحــاكــم”، بــيــنــمــا كــان  ــال ــة ب عــبــر االســتــعــان
مناصروها يرفعون الفتات مكتوب عليها: 

“لن تكوني أبدًا وحدك”.
ــالل جــلــســة  ــ ــام خـ ــعــ ــ ــدعـــي ال ــمـ ــــب الـ ــال وطــ
إلى  تصل  لمدة  بالسجن  أمــس،  االستماع، 
أوغلو،  كفتانجي  ضّد  عامًا   17
نشرتها  بتغريدات  واستعان 
الــمــســؤولــة الــســيــاســيــة قبل 
ــتــدعــيــم الئــحــتــه  ــــوات ل ــن ســ
المحكمة  وحددت  االتهامية. 
ــن ســبــتــمــبــر  ــ الـــــســـــادس مـ

تاريخًا للجلسة المقبلة.

محاكمة معارضة للرئيس التركيغريفيث قلق من استهداف الحوثي للسعوديةمسلحون يخطفون نائبة ليبية من منزلها

19 يوليو 2019 الجمعة
16 ذو القعدة 1440

12

القاهرة ـ أ ف ب

الرباط ـ أ ف ب

قتــل شــخصان بينهمــا مدنــي أمــس الخميس فــي اعتــداء انتحاري وقع في شــمال 
ســيناء بمصــر حيــث تنشــط مجموعات مســلحة متطرفــة، وفق ما علــم من مصادر 

أمنية وطبية.

بقنبلة  ــداء  ــ ــت االعــ ان  الـــمـــصـــادر  ــالـــت  وقـ
كــانــوا فــي موقف  أمــن  اســتــهــدف عناصر 
ســـيـــارات بــمــديــنــة الــشــيــخ زويـــــد، فقتل 
أحــدهــم وأصــيــب 3 آخـــرون بــجــروح. كما 
قتل مــدنــي فــي االعــتــداء الـــذي لــم تتبن 
مسؤوليته اية جهة حتى اآلن. ولم يصدر 

أي  المصرية  الداخلية  وزارة  او  الجيش 
تعليق على هذه المعلومات. وبدأ الجيش 
واسعة  عملية   2018 فبراير  في  المصري 
سيناء،  شمال  فــي  اإلرهــــاب”  “مكافحة  لـــ 
مسلحا   650 نحو  العملية  هذه  في  وقتل 

متطرفا ونحو 50 عسكريا مصريا.

قضــت محكمــة مغربيــة، أمــس الخميس، باإلعــدام علــى 3 متهمين رئيســيين أدينوا 
بقتــل ســائحتين أجنبيتيــن فــي ضواحــي مدينــة مراكــش جنوبي البالد في ديســمبر 

الماضي.

االستئناف  محكمة  في  القاضي  وأصــدر 
الحكم  الــمــغــرب  شمالي  ســال  مدينة  فــي 
بـــاإلعـــدام عــلــى يــونــس أوزيـــــاد ورشــيــد 
أفــاطــي )وهــمــا نـــجـــاران(، وعــبــد الصمد 
قضت  حين  في  متجول(.  )تاجر  الجود 
شخص  على  الــمــؤبــد  بالسجن  المحكمة 

ــع ضـــالـــع فـــي عــمــلــيــة الــقــتــل. وقــتــل  ــ رابـ
النرويجية  الثالثة  الرئيسون  الــمــدانــون 
مارين أوالند )28 عاما( والدنماركية لويزا 
فيستراغر جيسبرسن )24 عاما( وصوروا 
عملية القتل ونشروها على اإلنترنت، كما 

أعلنوا عن انتمائهم اتنظيم داعش.

قتيالن بينهما مدني باعتداء انتحاري في سيناء

الحكم بإعدام 3 أدينوا بقتل سائحتين في المغرب

واشنطن ـ وكاالت بيونس أيريس ـ وكاالت

قال نائب الرئيس األميركي مايك بنس، أمس الخميس، إن واشنطن تفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق. 
وأضاف نائب الرئيس األميركي أن واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران اإلرهاب.

على  األميركية  الخزانة  وزارة  موقع  وذكر 
الــمــتــحــدة فرضت  الـــواليـــات  أن  اإلنــتــرنــت 
تتهمهم  عــراقــيــيــن  أربـــعـــة  عــلــى  ــات  عــقــوب
تنطوي  اإلنسان وممارسات  بانتهاك حقوق 
عــلــى فـــســـاد. وشــمــلــت الـــعـــقـــوبـــات ريـــان 
والمقرب  بابليون  ميليشيا  قائد  الكلداني 
في  القدس  فيلق  قائد  قاسم سليماني  من 

الحرس الثوري.
كما شملت عقوبات واشنطن وعد قّدو زعيم 
وكذلك  نينوى،  سهل  في  الشبك  ميليشيا 
السابق. كما  نينوى  العاكوب محافظ  نوفل 
الجبوري  أحمد  األميركية  العقوبات  شملت 
رئــيــس تــحــالــف الــمــحــور ومــحــافــظ صــالح 

الدين سابقا.
وكـــان الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
تنفيذيا  أمــرا  الماضي،  يونيو   24 في  وقــع، 

بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، 
وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد األعلى 

للثورة اإليرانية، آية هللا خامنئي.

لإلرهاب،  رعايتها  بوقف  إيــران  طالب  كما 
موضحا أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط 

طهران للطائرة األميركية المسيرة أخيرا.

أعلنــت األرجنتيــن عــن تجميــد أصول ميليشــيات حزب هللا اللبناني في البــالد، الخميس، وصنفتها منظمة إرهابية، وذلــك في ذكرى هجوم على 
أراضيها تورط به أفراد من الحزب وأدى إلى مقتل العشرات.

وجاء إعالن األرجنتين ميليشيات حزب هللا منظمة إرهابية في الذكرى 
25 لتفجير وقع في مركز للجالية اليهودية في العاصمة بيونس أيريس 
في  باللوم،  األرجنتينية  السلطات  وتلقي  85 شخصا.  مقتل  إلى  وأدى 
الهجوم الذي وقع في 18 يوليو 1994، على إيران وميليشيات الحزب 
ــزال الــحــزب وطــهــران ينفيان  الــمــدعــومــة مــن طــهــران، فــي حــيــن ال يـ

المسؤولية عن الهجوم.
وفي أكتوبر 2006، وجه المدعيان العامان األرجنتينيان ألبرتو نيسمان 
ومارسيلو مارتينيز بورغوس االتهام رسميا إلى حكومة إيران بإعطاء 

األوامر إلى ميليشيات حزب هللا لتنفيذ التفجير.
وعثر على المدعي العام نيسمان )51 عاما( ميتا بطلق ناري في الرأس 
في شقته في بيونيس أيريس في فبراير 2015، وسط اتهامات وجهت 
على  بالتستر  كيرشنر  كريستينا  السابقة  األرجنتين  رئيسة  إلى  آنــذاك 
متورطين في التفجير. ووجهت محكمة أرجنتينية رسميا التهمة إلى 
تفجير  قضية  في  إيرانيين  مسؤولين  محاكمة  لمنع  بالتدخل  كيرشنر 
المركز اليهودي في فبراير 2015. وشهدت األرجنتين في مارس 1992 
تفجيرا آخر استهدف السفارة اإلسرائيلية في بيونيس أيريس قتل فيه 

29 مدنيا غالبيتهم أرجنتينيون و4 إسرائيليين من بينهم زوجتا القنصل 
والسكرتير األول في السفارة.

الجهاد  “حركة  نفسها  على  تطلق  آنذاك جماعة  السفارة  وتبنت هجوم 
اإلسالمي اللبنانية”، التي يشتبه بتحالفها مع إيران، وتشير تقارير أنها 

انحلت الحقا وانضمت إلى ميليشيات حزب هللا اللبناني.

عناصر من ميليشيات مرتبطة بإيران في العراق )أرشيفية(

عناصر من حزب الله )أرشيفية(

مرتبطــون بإيران ومتهمون بالفســاد وانتهاك حقوق اإلنســان صنفتــه منظمة إرهابية تزامنا مع ذكــرى تفجير المركز اليهودي
عقوبات أميركية على قادة ميليشيات عراقية األرجنتين تجمد أصول “حزب اهلل” اللبناني
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تمــر علينــا ظــروف وأحــوال مختلفــة فــي الحيــاة، وفــي اآلونــة األخيــرة كثيرا ما نســمع 
عبــارات مــن قبيل “الظروف ال تســمح لنا”، “الظــروف ال تتيح لنا الفرصة”، “الظروف تقف 
عقبــة فــي تحقيــق التواصل مــع اآلخرين”، “الظــروف ال تعطي أحدا ما يريــد”؟ ودائًما ما 
نعلق على الظروف ما يحدث من إخفاقات أو فشــل في مواقف قد يتعرض لها اإلنســان 
في حياته اليومية، وعندما ال ننجح في مشروع ما ننسب ذلك إلى “الظروف”، وال نذكر 

هذه الظروف في كثير من أحداث الحياة اإليجابية المقترنة بالنجاح.
أتذكر أنني كنت في ســفر بالخارج والتقيت أحد جيراني القدماء، كانت عائلته ســعيدة 
جدا، وهو رجل أعمال مكافح وعصامي وزوج ناجح في حياته االجتماعية، فسألته عن 
ســر نجاحــه فقــال “إنها الظروف، كنت من عائلة فقيرة وبســيطة جــدا، توفي والدي وأنا 
فتــي يافــع وكان علــيَّ أن أعــول إخوتي الصغــار، وكانت الظروف هــي التحدي الحقيقي 
لــي، فكنــت أعمــل بالنهــار وأدرس بالليــل، وكنــت أتــذوق مــر الحيــاة وحلوهــا وكفاحهــا 

وتحدياتها”، وفي هذا الموقف نجد أن الظروف أوجدت إنسانا آخر طموحا وناجحا.
وممــا ال شــك فيــه أن الظــروف من العوامل الخارجيــة، كفصول الطقس الســنوية، فتارة 
عاصفة وتارة أخرى مزهرة تأتي بالغيث فتتحول الحياة إلى بســاتين ورياض خضراء، 
وهنــا يتبــادر إلــى ذهنــي تســاؤٌل: هــل ســخرنا الظــروف أيــا كانــت لخدمتنــا فــي حــدود 
معطياتها على األقل من حيث النظرة اإليجابية إلى ظروف الحياة؟ فالنظرة اإليجابية 
إلــى مــا حولنــا كفيلــة بالتغلــب علــى المصاعــب وتوليــد اإلحســاس اإلنســاني المســؤول 
بالحياة، بدال من تبني موقف اللوم أو الالمباالة! هل فكرنا يوما أن نشــكر تلك الظروف 
علــى إتاحــة الفرصــة لعمــل موقــف إنســاني أو لمعرفــة إنســان ذي مكانــة اجتماعية ممن 

نقابلهم في حياتنا اليومية! 

ولو تأملنا تلك الظروف من مآٍس أو أحداث وانشغلنا بتأثير صعوباتها وما  «
تسببه لنا من عجز متوهم عن مجابهتها وحاولنا إيجاد عذر لنا يوفر عنا مجهود 

مواجهتها وإيجاد الحلول الناجعة لها وتصحيح مسارها لتكون دافعا ومحفزا 
على اإلصرار على تخطيها فقد نقف عاجزين عن تحقيق ما نريد من مواقف 

وأحداث تظل عالقة في أذهاننا ال يمكن أن ننساها؛ فالشعور بالعجز يقود إلى 
التراخي عن مواجهة ما يحيط بنا، وليست الظروف الصعبة إال نافذة سنكتشف 

بعد ذلك أنها فتحت لنا طريقا نحو مجهول كنا نخشاه ونتوهم صعوبته، وإذ 
بنا نكتشف أنه لوالها لما تفجرت فينا طاقات اإلبداع والتألق. ولننظر إلى كل 

الملهمين والمخترعين والعباقرة الذين أضاءوا حياة البشر بأفكارهم فسنجد 
حياتهم جميعا مثاال للقسوة والحرمان، فإذا بهم يحولون مآسيهم إلى إبداعات 

واختراعات واكتشافات غيرت مسار ماليين البؤساء الذين عانوا منها، فأضاءت 
لغيرهم طريقا ومهدت لهم عبوره. فهل فكرنا أن نشكر الظروف!.

نثمــن الخطــوة اإليجابيــة بمنــع اســتخدام األكيــاس البالســتيكية فــي البحريــن، 
واستبدالها بأكياس أخرى؛ قابلة للتحلل أو إعادة االستخدام، وهو ما يطبق في 
الكثيــر مــن الــدول، ومنها الــدول األوروبية التي تســتبدل األكياس البالســتيكية 
بأكياس قابلة إلعادة االســتخدام مرارًا وتكرارًا؛ فتجد الفرد هناك متبضعًا بذات 
الكيــس فــي مختلــف المحــالت، أو أن تســمح بشــراء األكياس البالســتيكية عند 
نقــاط البيــع لمــن يريــد، وكل ذلك وفق ضوابط واســتخدامات وتصنيع مشــروط 

لهذه المنتجات، بما يضمن الحفاظ على البيئة.
لكن ما ينقصنا دائمًا هو الحمالت التوعوية قبل البدء بتنفيذ القرارات، حتى إن 
كان تنفيــذ هــذه القــرارات تدريجيًا، فحمالت التوعية مهمة جــدًا؛ لتهيئة الناس، 
واســتعدادهم وإدراكهــم معنــى وفائــدة القــرار وأهميتــه، ليــس بمجــرد المعرفــة 
العامــة، بــل المعرفــة الواضحــة، المدركــة، والموقنــة ألهميــة القــرار، وأن التعاون 
والمساهمة في تنفيذه جزء من واجباتنا تجاه البيئة المحيطة، وأن هذا االلتزام 

سيعود بالنفع علينا جميعًا.

تتوافر أرقام حجم إنتاج األكياس البالستيكية، وحتى كل المنتجات  «
البالستيكية في المملكة، لكن من غير الواضح - لعامة الناس - حجم الضرر 

البيئي الذي تتكبده البيئة في البحرين بالذات من هذه المنتجات البالستيكية، 
والضرر الصحي العائد على اإلنسان منها؟ ومن هنا يأتي دور وأهمية مبادرة 

الجهات المعنية بإطالق حمالت توعوية للمواطنين والمقيمين لتوضيح 
حجم الضرر الواقع على البيئة، وصحة اإلنسان؟ إضافة إلى أنه من الواجب 

على الجهات المعنية أن توضح الخسائر التي قد يتكبدها الناس - وإن كانت 
بسيطة في مقابل صحة البيئة وصحة اإلنسان - وحتى مصانع المنتجات 

البالستيكية من هذا المنع أو االلتزام بالشروط الجديدة، في مقابل تساؤالت 
ملحة عن إمكانية وجدوى إعادة تصنيع المنتجات البالستيكية، وخيار تقنين 

استخداماتها، والكيفيات األسلم للتخلص منها.

إبداعات الظروف الصعبة

حفاظًا على البيئة

عقوبات العزل والحصار 
ستضع طهران على شفير 

الصفقة أو االنتحار )1(
تحتــد حــرب العقوبــات والناقالت وســط أجواٍء تصعيديــة من الطرفين األميركــي واإليراني، 
وســتزداد حــّدًة هــذا األســبوع ألن صّنــاع القــرار في طهــران يعتبــرون الوضع الراهــن المتوّتر 
لصالحهــم وهــم مرتاحــون لمســتوى القلــق فــي صفــوف األوروبييــن والوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة، فيمــا صّنــاع القــرار األميركــي يمارســون الصبــر االســتراتيجي وهــم مرتاحــون فــي 
اســتراتيجية التطويــق والخنــاق االقتصــادي لطهــران لعّلهــا توافــق أوالً علــى التفــاوض علــى 
اتفاقية نووية جديدة تشــمل الصواريخ الباليســتية، وثانيًا، لعلها تقتنع بالكّف عن توســعاتها 
اإلقليمية وإصالح منطق نظامها. كالهما يريد الصفقة بشــروطه المســتحيلة لدى اآلخر، وكل 
منهما يســتعد إلجراءات نوعية تزيد الوضع اقترابًا إلى المواجهة العســكرية، واشــنطن بدأت 
تشكيل تحالف عسكري بحري قال رئيس هيئة األركان المشتركة األميركية الجنرال جوزيف 
دانفــورد عنــه إنــه ســيكون جاهزًا بعد أســبوعين وهدفه حماية المالحــة البحرية في مضيقي 
هرمــز وبــاب المنــدب، هذا فيما حّملت الواليات المتحدة وبريطانيا إيران مســؤولية الهجمات 
التــي تعّرضــت لهــا ناقالت ومنشــآت نفطيــة، كما تحركت ســفينة حربيــة بريطانيــة ثانية إلى 
الخليــج قــرب الميــاه اإليرانيــة، ورّدت إيــران علــى تشــكيل هذه القــوة البحرية التي ســتكون 

بقيادة وسيطرة السفن األميركية ُمطالِبًة بمغادرة جميع القوى األجنبية الشرق األوسط. 
القيــادة فــي طهــران تعتبــر أن إطالــة الوضــع الراهن هــو في مصلحتهــا ألن التراجــع اآلن بات 
مكلفــًا لهــا، لذلــك تنــوي التصعيــد نوعّيــًا، بمعنــى اســتهداف القاعدتيــن األميركيتيــن في حال 

أطلقــت واشــنطن الرصاصــة األولــى. إدارة ترامــب أيضــًا ســتصعد نوعيــًا عبــر “تشــديد كبيــر” 
للعقوبــات علــى إيــران وأذرعتهــا، حســب تعبيــر الرئيس دونالــد ترامب. مصادر قالــت إن هذه 
العقوبــات ســتكون بمثابــة حصار تــام لعزل وتطويق إيران كامالً مــع تجميد أرصدة إليرانيين 
وغير إيرانيين تابعين، مصادر أخرى قالت إن إدارة ترامب ستفرض األسبوع المقبل عقوبات 
ستطال الحياة المعيشية للمواطنين اإليرانيين وذلك بهدف حثهم على االنتفاض ضد النظام 
في طهران أو االنفجار من الداخل... الطرفان يتخذان االستعدادات العسكرية بتأهب لحرب 
موّسعة شاملة، وبحسب المصادر، تحتاج الواليات المتحدة إلى حوالي أسبوع قبل أن تصل 
مرتبــة الجهوزيــة الكاملــة لصــراع مفتوح وحرب شــاملة، لكن قدرتها الحاليــة كافية لجهوزية 

ضربات عسكرية، إذا برزت الحاجة. 

إيران تتأهب بقواتها وقدراتها وكذلك عبر القوات غير النظامية التي أنشأتها  «
في دول عربية مثل “حزب الله” في لبنان و”الحشد الشعبي” في العراق، وما 
لم تزاحم الصفقة المواجهة، فالمسار يشير إلى حتمية العمليات العسكرية 

في الخليج والشرق األوسط. فمن وجهة النظر األميركية، وتوافقها الرأي 
اآلن الدول األوروبية التي كانت طهران راهنت عليها وفشل الرهان، أّن كشف 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عن مدى تخصيبها اليورانيوم ال يمكن تجاهله، 

مهما كان. “إيالف”.
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أحمد خليفة الحمادي

علي الصايغ

AHMAD.HAMMADI@
ARAMCO.COM

راغدة درغام
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افتحوا المجال ألصحاب 
القيم الفكرية والفنية 

الجديدة
الفنانون الشباب، مخرجون وفنيون وكتاب سيناريو وممثلون ومطربون 
ونقــاد، يحاولــون فــرض وجودهــم الفنــي والفكــري علــى عالــم الفــن فــي 
المتواضعــة ال  بامكانياتهــم  الجمــود، وهــم  عليــه  يغلــب  الــذي  البحريــن 
يطمحــون الــى فــرض مقاييســهم علــى هــذا العالــم، فهــذا أمــل يســتحيل 
تحقيقه دون تغيير شــامل داخل هذا العالم نفســه، تغيير يفرض مفاهيم 
مختلفــة فكريــا وفنيــا، وال يهــدف الفنانــون الشــباب أساســا إلــى فــرض 
وجودهم فقط، بل يريدون أن يقولوا: ها قد بدأنا العمل الفعلي من أجل 
وضع النقيض الصحيح والصحي أمام المسؤولين من ناحية، ونطمح أن 

نضعه بمساعدة المسؤولين أنفسهم أمام الجمهور. 
الفنانون البحرينيون الشــباب محرومــون من اإلمكانيات الكبيرة... ليكن! 
ومحرومون من فرصة الوصول الواسع إلى الجماهير عن طريق تلفزيون 
إلــى النتيجــة الوحيــدة  بــأس! لكنهــم فيمــا يبــدو وصلــوا  البحريــن... ال 
الصحيحة وهي... من المستحيل أن يتغير عالم الفن في البحرين بالنقد 
المكتوب وحده، وال الهجوم الشفوي فحسب، وال بتكوين جمعيات فنية، 
وال بإقناع بعض منتجي القطاع من التجار بمواهبهم وقدراتهم، النتيجة 

الوحيــدة الصحيحــة تقــول... البد من طرح بديل للفــن البحريني الحالي، 
والبد من فتح المجال ألصحاب القيم الفكرية والفنية الجديدة. 

الفنــان الشــاب يريــد أن يصــل إلــى الجمهــور بــأي ثمــن حتــى ولــو مجانــا، 
لكــن الوضــع العــام ال يســاعده في ذلــك، فتلفزيون البحريــن يتحفظ على 
استضافة الفنانين الشباب ويسعى دائما إلى استضافة “الفنانين الزائرين” 
ويفرد لهم مســاحة واســتوديوهات مبتكرة وفريق إعداد كامال وبالشيء 
الفالنــي، والفنــان ابــن البلــد موجــود في الظل يســتخرج من جيبــه دفترا 
صغيرا وقلما ليكتب معاناته وحســراته، واألمر كذلك في إذاعة البحرين 
التــي أغلقــت أثيرهــا بالطــول والعــرض أمــام إبداعــات المطربين الشــباب 

ووضعت أمامهم صورة عامة وهي.. انصرفوا إلى ذاتكم وتأملوها.

المسرحيون الشباب هم المحظوظون بوجود مهرجان خالد بن حمد  «
للمسرح الشبابي، والذي يعتبر قاعدة لالنطالق ونافذة إلبداعاتهم، أما 
المطربون وعشاق السينما وغيرهم فيبدو أن عليهم قطع مسافات 

زمنية طويلة للوصول إلى الجمهور، خصوصا مع الوضع الفني غير القابل 
للتغيير.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

Ali.alsayegh15@
gmail.com

لنكن أكثر تحضراً
الشــعوب التــي تحتــرم النعم، هي الشــعوب األكثــر اهتمامًا وابتكارًا للطــرق التي يعاد 
فيهــا اســتخدام المــوارد المختلفــة بإعــادة تدويرها، فال شــيء في قاموســهم العملي 
يســتغنى عنــه، بــل اســتغالل ما زاد عــن الحاجة فــي حاجات أخرى... شــعوب واعية، 
مدركة ومقدرة لما حباها هللا به من نعم، ال تجدهم يســرفون ويتفننون في التبذير، 

فتزيد النفايات أطنانًا كل عام.
إعادة تدوير المنتجات المستهلكة، تعكس مدى تحضر الشعوب، ال كما يعتقد البعض 
أنهــا وجــه مــن وجــوه البخــل والتقتيــر! فبدال من حــرق أكــوام النفايات، يمكــن فرزها 
حســب أنواعهــا، وإعــادة تدويرهــا، وأطنــان األطعمة المهــدرة يمكن أن تحول لســماد 
لزيادة رقعة األراضي الزراعية، بدال من دفنها وتســببها في ارتفاع نســبة غاز الميثان 
الذي هو ســبب رئيس لالحتباس الحراري، وقس على ذلك الكثير من األســاليب التي 

قد تذهلك في نتائجها النهائية، فإعادة التدوير أنواع، وأشكال وفنون. 
كمــا أن توزيــع حاويات لفصل المخلفات حســب نوعها ليس ترفــًا بقدر ما هو ضرورة 
فــي كل حــي ومنطقــة، لتتــم عمليــة التدوير وفق أســس منظمة، ويمكــن أن تدر على 

المملكــة الكثيــر، فالمــردود المالــي لمثــل هــذه الصناعــات عــال جــدا، ويمكــن لــوزارة 
البلديات أن تتخذه موردًا، كما يمكن التنسيق مع الجهات المعنية إلعادة تدوير بعض 
الموارد، كأن ُيسمح ألصحاب الحظائر والمزارع باالستفادة من بقايا األطعمة لتسميد 

رقعهم الزراعية، باألسمدة العضوية.  
قبل ســنوات، كنت قد أجريت مقابلة مع شــخصية ســاهمت في تشــجير حيها بالماء 
المستخدم في غسل المالبس والصحون، هي تقول إنها ال تسمح لقطرة ماء واحدة 
أن تذهب سدًى في المجاري، حتى بات منزلها والشارع المحاذي لمنزلها يزهو باللون 
األخضــر مــن كثــرة مــا نبت فيه من أشــجار وزرع وزهــور غطت جميع زوايــاه. اليوم، 
إحداهن ترســل لي رســالة عبر الواتســاب لتبلغني بأنها ومنذ قرأت تجربة هذه المرأة 
أخــذت تســتغل مــاء غســل المالبس في غســل أرضيات منزلهــا، مبدية ســعادتها بأنها 

تستغل ما يمكن من الماء المستهلك في موارد أخرى، فتحفظ نعمتها. 

ياسمينة: التحضر سلوك... نتائجه تتعدانا لتصل إلى أجيال بعدنا. «

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف



Sports
@albiladpress.com

البحرينية  األولمبية  اللجنة  تلّقت 
اللجنة األولمبية  دعوة رسمية من 
الــكــويــتــيــة لــلــمــشــاركــة فــي الـــدورة 
ــســادســة لــريــاضــة الـــمـــرأة بـــدول  ال
والتي  الخليجي  التعاون  مجلس 
ســتــســتــضــيــفــهــا دولـــــــة الـــكـــويـــت 
لغاية   20 من  الفترة  في  الشقيقة 
بــتــنــظــيــم من  الــمــقــبــل  ــر  30 أكــتــوب
المرأة  لرياضة  التنظيمية  اللجنة 
الخليجي.  التعاون  مجلس  بــدول 
للجنة األولمبية  العام  وأكد األمين 
النصف  حــســن  محمد  البحرينية 
ــنــاًء عــلــى تــوجــيــهــات النائب  ب أنـــه 
األعــلــى  الــمــجــلــس  لــرئــيــس  األول 
اللجنة  رئيس  والرياضة،  للشباب 
الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية 
خـــالـــد بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، فــإن 
ــحــريــن ســـتـــشـــارك في  ــب مــمــلــكــة ال
انــطــاًقــا مــن حرصها على  ــدورة  الـ
الكويت  بدولة  االستضافة  نجاح 
الخليجي  للعمل  وتعزيًزا  الشقيقة 
الــمــشــتــرك فــي الــمــجــال الــريــاضــي 
والــمــســاهــمــة الــفــاعــلــة فــي إنــجــاح 
الفرصة  وإتاحة  الخليجي  العرس 
وتمثيل  للمنافسة  فتياتنا  أمـــام 

المملكة خير تمثيل.
مملكة  “تــحــرص  النصف  وأضـــاف   
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــمـ الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى الـ
مــخــتــلــف الــــــــدورات والـــبـــطـــوالت 
من  انــطــاًقــا  الخليجية  الرياضية 

بين  المشتركة  األخــويــة  ــروابــط  ال
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
المرأة  رياضة  بتطوير  واهتمامنا 
على وجه الخصوص، نظًرا لما تمثله 
هامة الكتشاف  منصة  من  الــدورة 
شتى  في  الرياضيات  الموهوبات 
لهن  انطاقة  نقطة  لتكون  األلعاب 
و  العربي  المستوى  على  للمنافسة 

القاري والدولي..”.
 وأضاف النصف أن الدورة شهدت 
النسخ  امــتــداد  على  كبيًرا  نجاًحا 
ثقة  على  وأنـــه  الماضية  الخمس 
بأن دولة الكويت الشقيقة ستنجح 
في تنظيم نسخة جديدة متميزة، 
الكويتية  األولمبية  للجنة  ا  متمنيًّ

التوفيق والنجاح.
حياة  الشيخة  عــّبــرت  وبـــدورهـــا،   
عضو  خليفة  آل  عبدالعزيز  بنت 
األولــمــبــيــة،  اللجنة  إدارة  مجلس 
لرياضة  التنظيمية  اللجنة  عضو 
الـــمـــرأة الــخــلــيــجــيــة، رئــيــســة لجنة 
الــمــرأة عــن خالص شكرها  ريــاضــة 
بن  خالد  الشيخ  لسمو  وتقديرها 
سموه  دعــم  على  خليفة  آل  حمد 
ــدود لــلــحــركــة الــريــاضــيــة  ــحـ ــامـ الـ
بشكل  المرأة  ورياضة  عــام  بشكل 
بالمشاركة  سموه  واهتمام  خــاص، 
الخليجية في الدورة والتي تعتبر 
يقدمه سموه من دعم  لما  امتداًدا 

ورعاية للرياضة النسائية.

الــمــرأة  ريــاضــة  لجنة  أن  وأكــــدت   
للدورة  واإلعـــداد  التحضير  ستبدأ 
بما يتناسب مع أهميتها ومكانتها، 
الظروف  كافة  تهيئة  على  والعمل 
المناسبة والسعي الحثيث لتحقيق 
مع  تتناسب  الــتــي  النتائج  افــضــل 
المرأة في  لرياضة  العطرة  السمعة 

مملكة البحرين.
 وتـــقـــدمـــت الــشــيــخــة حـــيـــاة بنت 
بــخــالــص  آل خــلــيــفــة  ــعــزيــز  ــدال عــب
ــر إلـــــى األمـــيـــن  ــديـ ــقـ ــتـ الـــشـــكـــر والـ
الــنــصــف على  ــعــام محمد حــســن  ال
المرأة  رياضة  لجنة  لدعم  حرصه 
ــافـــة سبل  ــتــوفــيــر كـ واهـــتـــمـــامـــه ب
النجاح التي تؤمن افضل الظروف 
عن  معربة  الخليجية،  للمشاركة 
الشقيقة  الكويت  لــدولــة  تمنياتها 
المرأة  لرياضة  التنظيمية  واللجنة 

نعيمة  الشيخة  برئاسة  الخليجية 
والنجاح  التوفيق  الصباح  األحمد 
كما نجحت  الــدورة  استضافة  في 
كانت  والــتــي  األولـــى  النسخة  فــي 
تحت رعاية كريمة لصاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

أمير دولة الكويت الشقيقة.

 يذكر أن اللجنة التنظيمية  «
لرياضة المرأة اعتمدت 12 
لعبة في الدورة وهي كرة 

السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، 
كرة القدم داخل الصاالت، 

كرة الطاولة، ألعاب القوى، 
البولينج، الفروسية، الرماية، 

المبارزة، التايكوندو، ألعاب 
القوى لذوي االحتياجات 

الخاصة.

حياة بنت عبدالعزيز  محمد النصف

البحريــن حريصــة على نجــاح اســتضافة الكويــت للبطولة

“األولمبية” تشارك في دورة “المرأة الخليجية”

19 يوليو 2019 الجمعة
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يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، مباراتين وديتين، اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاري، ضمن إطار معســكره المقام 
ــا فــي البرتغــال ويســتمر حتــى 28 يوليو. وســيلعب المنتخب المباراة األولى أمــام نادي ماريتيمو، وهو أحد فــرق دوري الدرجة  حاليًّ

األولى في الدوري البرتغالي، عند 12 ظهًرا بتوقيت البحرين )10 صباحا بتوقيت البرتغال(.

أمام  الثانية  المباراة  المنتخب  وسيلعب   
مساء   9 عــنــد  ــــك  وذل  ،fc amora فــريــق 
بتوقيت  مــســاء   7( ــبــحــريــن  ال بــتــوقــيــت 

البرتغال(.
بقيادة  للمنتخب  الفني  الجهاز  وسيقسم   
قائمة  ســـوزا  هيليو  الــبــرتــغــالــي  الـــمـــدرب 
لخوض  مجموعتين؛  إلى  اليوم  المنتخب 

اللقاءين الوديين.
  وتعتبر وديتا اليوم هي الرابعة والخامسة 
والذي  بالبرتغال،  معسكره  في  للمنتخب 
لاستحقاقات  تحضيًرا  المنتخب  يقيمه 
آسيا  غــرب  بطولة  فــي  المتمثلة  المقبلة 
أغسطس  خال  العراق  ستحتضنها  التي 
ــمــشــوار في  الــمــقــبــل، ومـــن ثــم تــدشــيــن ال

التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 
2022 وكأس آسيا 2023.

يــوم  ــن وديــاتــه  المنتخب قــد دّشـ ــان   وكـ
البرتغال  معسكر  فــي  الــجــاري  يوليو   12
أندية  أحــد  وهــو   ،frense نــادي  بمواجهة 
إذ  الــبــرتــغــال،  فــي  الثانية  الــدرجــة  دوري 
بواقع  اإليجابي  بالتعادل  المباراة  انتهت 
الــاعــب  لمنتخبنا  ســجــل  حــيــث   ،)1-1(

إسماعيل عبداللطيف من ركلة جزاء.
 15 الــثــانــيــة فأقيمت يـــوم  الــمــبــاراة    أمـــا 
alvera، وتمكن  فريق  أمام  الجاري  يوليو 
منتخبنا من الفوز بنتيجة )0-2(، إذ سجل 
لألحمر الاعبان: محمد الحردان من ركلة 

جزاء، وإسماعيل عبداللطيف.

 وعمد المدرب البرتغالي للمنتخب الوطني 
هيليو سوزا إلى إشراك مجموعة ثانية في 
 16( التالي  اليوم  مباراة ودية أقيمت في 
فريق  أمــام  المنتخب  لعب  حيث  يوليو(، 
بنتيجة  الفوز  من  األحمر  وتمكن   ،lagos
الاعبان: سامي  الهدفين  إذ سجل   ،)2-1(

الحسيني وإسماعيل عبداللطيف.
  وتضم قائمة منتخبنا األول في معسكر 
علوي،  شبر  سيد  هــم:  العًبا   28 البرتغال 
سيد  الــدوســري،  حمد  جعفر،  محمد  سيد 
الحيام،  وليد  عــادل،  محمد  عيسى،  رضــا 
ــدهللا، عـــبـــدهللا الــــهــــزاع، حمد  ــبـ أحـــمـــد عـ
شمسان، سيد مهدي باقر، أحمد نبيل، سيد 
محمد عدنان، عبدالوهاب علي، علي حرم، 

محمد الحردان، محمد عبدالوهاب، جاسم 
األسود،  كميل  الشيخ، سيد ضياء سعيد، 
عــبــدالــوهــاب الــمــالــود، أحــمــد الــشــروقــي، 
الــرمــيــحــي، ســيــد هــاشــم عيسى،  مــحــمــد 
إسماعيل عبداللطيف، عيسى جهاد، علي 

مدن، سامي الحسيني وعيسى موسى.

  شمام يشهد وديات األحمر

األولمبي  للمنتخب  الفني  الــجــهــاز  شهد   
ــمــدرب الــتــونــســي سمير شــمــام،  بــقــيــادة ال
الثانية في  الودية  المنتخب األول  مباراة 

.alverca معسكر البرتغال أمام فريق

األول في معسكر  المنتخب  قائم   وتضم 
المنتخب  صفوف  من  العبين   4 البرتغال 
ــم: حــمــد شــمــســان، محمد  األولــمــبــي، وهــ
ــحــردان، أحــمــد الــشــروقــي وســيــد هاشم  ال
عيسى.  كما شهد المباراة العبو المنتخب 
ــن خــضــعــوا لـــلـــراحـــة في  ــذيـ األولـــمـــبـــي الـ
معسكرهم بالبرتغال يوم اإلثنين 15 يوليو 
ا  حاليًّ يواصل  المنتخب  أن  علًما  الجاري، 
كبير  ترتكز بشكل  التي  اليومية  تدريباته 

على جوانب اللياقة البدنية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

األحمر يخوض لقاءين وديين بمعسكر البرتغال اليوم

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

تمكــن فريــق نــادي المحــرق مــن إحــراز لقــب بطولــة كأس الســوبر لكــرة 
الصاالت بعد أن فاز على فريق نادي الحد بنتيجة )1-4( في المباراة التي 
جمعت الطرفين أمس األول )األربعاء( على صالة مدينة خليفة الرياضية.

ــم تــأخــر الــمــحــرق فــي نتيجة  ورغــ
الذي جاء في  الحد  بهدف  المباراة 
األول  الشوط  17 من زمن  الدقيقة 
أن  إال  عــبــدهللا،  الــاعــب حامد  عبر 
الفريق األحمر حقق عودة قوية في 
المتألق  الاعب  عبر  الثاني  الشوط 
ــذي أمضى  ــ عــلــي عــبــدالــرســول، وال
بها  قــلــب  متتالية  ــداف  أهــ  3 عــلــى 
النتيجة لمصلحة فريقه وسط عجز 
بالنتيجة، قبل  الرجوع  حداوي في 
المالكي  عبدهللا  الاعب  يتمكن  أن 
من تسجيل الهدف الرابع عبر ركلة 
ــزاء احــتــســبــت بــعــد تــراكــم أكثر  جــ
في  الحد  فريق  على  أخطاء   5 من 
الــشــوط الــثــانــي مــن زمــن الــمــبــاراة؛ 
ويضم  ــمــبــاراة  ال الــمــحــرق  ليكسب 
والــكــأس  الـــدوري  لقبي  إلــى  اللقب 
اللذين أحرزهما في الموسم -2018
الحد  حــســاب  عــلــى  ــك  ــ وذل  ،2019
ــرز الــوصــافــة في  الـــذي كـــان قــد أحـ

أن يجدد  قــبــل  أيــضــا،  الــبــطــولــتــيــن 
لــقــاء السوبر  الــمــحــرق تــفــوقــه فــي 

ويحرز اللقب الثالث.
التحكيمي  الــطــاقــم  ــاراة  ــمــب ال أدار 
المكون من الحكمين الدوليين لكرة 
ــاالت عــبــدالــرحــمــن الـــدوســـري  ــصـ الـ
الحكم  إلى  إضافة  البحار،  وحسين 
الثالث محمد مرشد، والحكم الرابع 

علي سعد.

المحرق بطل سوبر كرة الصاالت

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

اعتمد االتحاد البحريني لكرة الســلة تشــكيل لجنة الجماهير، التي اســتحدثها مجلس إدارة اتحاد كرة الســلة برئاســة 
ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة في االجتماع األخير لمجلس اإلدارة والتي ســُتناط لها العديد من األمور التي 

تعنى بجماهير كرة السلة.

عضويتها  فــي  الــجــمــاهــيــر  لجنة  وضــمــت 
كــا مــن: يــونــس حسن الــصــفــار، محمد 

أحمد أحمدي، محمد فيصل كازروني، 
ونــور  الحمادي  عبدالرحمن  محمود 

السباع. 
وجاء استحداث لجنة الجماهير بناًء 
االتحاد،  رئيس  سمو  توجيهات  على 

الــذي  الكبير  لــلــدور  سموه  مــن  تقديًرا 
تقوم به الجماهير الساوية والتي كانت 

االتــحــاد،  أســبــاب نجاح مسابقات  أهــم  أحــد 
وحتى تكون هذه الجماهير أقرب لاتحاد في كل 

فعالياته ومسابقاته. 
وسُتناط إلى لجنة الجماهير العديد من األمور التي تخص 
مستوى  رفــع  في  المساهمة  وأبــرزهــا  السلة  كــرة  جماهير 
توعية الجماهير باالبتعاد ونبذ التعصب الرياضي والتحلي 

حالتي  في  الرياضية  واألخــاق  بالروح 
تحقيق  إلى  إضافة  والخسارة،  الفوز 

التعاون بين الجماهير. 
ــلــجــنــة  ــق ال ــ ــات ــلـــى عــ وســـيـــكـــون عـ
الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي تــنــظــيــم بــعــض 
ــات  ــ ــاري ــ ــب ــ ــم ــ ــات فــــــي ال ــ ــي ــ ــال ــ ــع ــ ــف ــ ال
بمثابة  تــكــون  وحــتــى  الجماهيرية 
ــل االتــحــاد  الـــصـــوت لــلــجــمــاهــيــر داخــ
ــخــاصــة  ــبــات ال ــمــتــطــل ــل ال ــبــيــة كــ ــتــل ول
للمباريات  حــضــورهــم  ــاء  ــن أث بالجماهير 
حتى يكونوا في أفضل وضعية وهم يشاهدون 

مباريات فرقهم المفضلة.
يتعلق  فيما  التنسيق  اللجنة  مــهــام  مــن  ستكون  وأيــًضــا 
التي  الوطنية  منتخباتنا  لمباريات  الجماهيري  بالحضور 

ستقام في البحرين.

بعــد اســتحداثها فــي االجتماع األخيــر لمجلــس اإلدارة
اتحاد السلة يشّكل لجنة الجماهير

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي:

أدار حكمنا الدولي المونديالي نواف شكرهللا 3 مباريات ضمن منافسات دوري السوبر الصيني 
.)CFA Super League )CSL للمحترفين

ــوة تــلــقــاهــا الــحــكــم نــواف  ــاء ذلـــك بــعــد دعــ جـ
شكرهللا من االتحاد الصيني لكرة القدم.

وأدار الحكم نواف شكرهللا المباراة األولى بين 
ضمن  شينهوا”،  “شنعهاي  و  “شنغهاي”  فريقي 
شنغهاي(،  )ديــربــي  في   16 الجولة  منافسات 
والذي انتهى لمصلحة فريق شنغهاي بنتيجة 
جمعت  ثانية  مــبــاراة  شــكــرهللا  وأدار   .)3-1(
ليونينغ”،  و”شاندونغ  جياني”  “هينان  فريقي 
انتهت لصالح األول  17، والتي  الجولة  ضمن 

بنتيجة )3-2(.
أما المباراة الثالثة، فجمعت فريقي “جوانجزو 
إيفرجراند” و”داليان يفانج”، وانتهت لمصلحة 
منافسات  إطــار  ضمن   ،)4-1( بنتيجة  األول 

الجولة 18.
المسابقات  الصيني من  السوبر  دوري  ويعتبر 
اآلســيــويــة،  الـــدوريـــات  مستوى  على  الــقــويــة 

من  كــبــيــرا  عـــددا  الصينية  األنـــديـــة  وتــمــتــلــك 
المحترفين البارزين.

المونديالي  الــدولــي  لحكمنا  الــدعــوة  وجــاءت 
نواف شكرهللا من االتحاد الصيني لكرة القدم 
بناء على ما يتمتع به من سيرة ذاتية مميزة، 
خصوصا مع إدارته منافسات كأسي عالم على 
كونه  إلى  إضافة  و2018،   2014 في  التوالي 
للعام  اآلسيوية  القارة  حكام  نخبة  ضمن  من 
المتواجدين  الحكام  من ضمن  وكان   ،)2019(
ــتــي أقــيــمــت في  ــأس آســيــا األخـــيـــرة ال فــي كـ
العام  مطلع  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة 
نواف  الحكم  إدارة  وتعتبر   .)2019( الــجــاري 
شكرهللا مباريات الدوري الصيني للمحترفين 
تأكيدا على التواجد الافت والواسع لحكامنا 
نــظــيــر ما  الــمــحــافــل؛  الــدولــيــيــن فــي مختلف 
اكتسبوه من ثقة على جميع األصعدة المحلية 

أدائــهــم  عبر  والــدولــيــة  والــقــاريــة  واإلقليمية 
المميز وإدارتهم المقتدرة.

ــمــونــديــالــي نـــواف  ــي ال ــدولـ ــق لــلــحــكــم الـ وســب
من  الــعــديــد  إدارة  فـــي  ــارك  ــ شـ أن  شـــكـــرهللا 
المستويات،  مختلف  على  المهمة  المباريات 
لكرة  الصيني  االتــحــاد  جانب  من  والترشيح 
التي  المختلفة  لــلــنــجــاحــات  تــواصــل  الــقــدم 
في  بتواجدها  البحرينية  الــصــافــرة  تحققها 

المحافل المختلفة.

نواف شكرالله

قاد 3 مباريات في دوري الســوبر بدعوة مــن اتحاد اللعبة
إدارة ناجحة للمونديالي شكراهلل في الصين

سبورت

اللجنة اإلعالمية

النسخة  مــنــافــســات  الــجــمــعــة  الــيــوم  تنطلق 
الشورى  مجلسي  بطولة  مــن  عشرة  الثانية 
للوطن  والـــوالء  للعهد  الــقــدم  لكرة  ــنــواب  وال
مجلس  رئيس  رعاية  تحت  وذلك  للناشئين، 
الـــصـــالـــح ورئـــيـــس مجلس  ــورى عــلــي  ــشــ ــ ال
الــنــواب فــوزيــة زيــنــل، والــريــاضــي المعروف 
عــبــدالــرحــمــن شــريــف مــديــر عـــام مــفــروشــات 
ــــراعــــي الـــرســـمـــي لــلــبــطــولــة  أحـــمـــد شـــريـــف ال
المعروفة  الرياضية  الشخصيات  من  وبعض 
العليا  المنظمة  اللجنة  ورئيس  المملكة،  في 
عمران النجداوي، ورئيس لجنة الحكام أحمد 
حبيب، ومدير البطولة مكي سعيد، ورؤساء 
البطولة،  فــي  الــمــشــاركــة  الــشــبــابــيــة  الــمــراكــز 
البلدي.  المجلس  وأعــضــاء  ــنــواب  ال وبــعــض 
على  مباريات  ثــاث  الجمعة  اليوم  وستقام 

ملعب نادي سار.

انطالق بطولة 
“الشورى والنواب”

“المجلس األعلى” يتابع مشاريع “الشباب والرياضة”

أكد مدير إدارة التخطيط والسياسات والمتابعة باألمانة العامة 
للمجلس األعلى للشباب والرياضة راشد الزياني، على تعميق 
والرياضة  الشباب  شــؤون  وزارة  مع  االستراتيجية  الشراكة 
بتنفيذها  تقوم  التي  البرنامج  النتائج في  المزيد من  لتحقيق 
الوزارة وتنسجم مع السياسات العامة للمجلس. وقال الزياني 
األهـــداف  حققت  الــتــي  والــبــرامــج  للخطط  الــــوزارة  تبني  إن 
المنشودة جاءت ضمن تنفيذ رؤية وسياسات المجلس األعلى 

ا في الوقت ذاته  ومبادرات البرنامج الوطني “استجابة” متمنيًّ
تخدم  التي  البرامج  من  العديد  إنجاز  على  العمل   مواصلة 
بين  التعاون  وتعزز  المملكة  في  والرياضي  الشبابي  القطاع 

الجانبين في مختلف المجاالت.
السياسات  الدوري بين فريق عمل  جاء ذلك، خال االجتماع 
باألمانة العامة مع المهندس خالد الحاج القائم بأعمال الوكيل 
مستشار  الموسوي  الرضا  وعبد  والمشاريع  للمنشآت  المساعد 
أول،  تخطيط  اختصاصي  ميرزا  وسعيد  المؤسسي   التطوير 

وبحضور ممثل وزارة شؤون اإلعام حمود الجيب.

ضاحية السيف: المجلس األعلى للشباب والرياضة

تعادل في األولى 
وفاز في اثنتين.. 

ويلعب اليوم 
الرابعة والخامسة



حققــت مملكــة البحريــن إنجــاًزا جديــًدا 
فــي رياضــة الجوجتســو علــى مســتوى 
قارة آســيا، بعد أن أحرز العب المنتخب 
الميداليــة  منفــردي  علــي  الوطنــي 
 77 وزن  منافســات  فــي  البرونزيــة 
مــن  الرابعــة  النســخة  فــي  كيلوجراًمــا، 
بطولة آســيا للجوجيتسو، والتي ينظمها 
فــي  للجوجيتســو  اآلســيوي  االتحــاد 
الفترة -14 22 يوليو بجمهورية منغوليا. 
 وبهــذه المناســبة، رفــع رئيــس المجلــس 

البحرينــي لأللعاب القتالية ســمو الشــيخ 
التهانــي  خليفــة  آل  محمــد  بــن  ســلمان 
البــاد  عاهــل  مقــام  إلــى  والتبريــكات 
المفــدى حضــرة صاحــب الجالــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظــه هللا 
الموقــر  الــوزراء  رئيــس  وإلــى  ورعــاه، 
خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
بــن ســلمان آل خليفــة، وإلــى ولــي العهد 
نائــب القائــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 

األمير ســلمان بــن حمــد آل خليفة، وإلى 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  ممثــل جالــة 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وإلــى النائــب 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
الجوجيتســو  تحقيــق  بعــد  خليفــة،  آل 
البحرينيــة هــذه النتيجــة المشــرفة على 

المســتوى اآلســيوي، والتي تأتي تضاف 

لإلنجــازات التــي حققتهــا هــذه الرياضــة 

في مختلف المشاركات الدولية. 
 وقــال ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد 
اعتزازنــا  عــن  “نعــرب  خليفــة:  آل 
بالنتيجــة المتميزة التــي حققها منتخب 
الجوجيتســو فــي بطولــة آســيا الرابعــة 
ظهــوره  عكســت  والتــي  للجوجيتســو، 
فــي  خالــه  مــن  نجــح  قــوي،  بمســتوى 
النتيجــة،  هــذه  إحــراز  علــى  المنافســة 
والتــي تعتبر باكورة نتائج هذه الرياضة 
بعد تشــكيل الجديــد للمجلس البحريني 

اتحــاد  وإشــهار  القتاليــة  لأللعــاب 
الجوجيتســو، متطلعيــن أن تواصل هذه 
الرياضة تألقها إلحراز المزيد من النتائج 
المشــرفة التــي تضــاف لسلســلة النتائــج 
البحرينيــة”،  للرياضــة  حققتهــا  التــي 
الــذي  الكبيــر  بالمســتوى  مشــيًدا ســموه 
منفــردي ونجــاد  علــي  الاعبــان  أظهــره 
ــا  متمنيًّ المشــاركة،  هــذه  فــي  القصيبــي 
فــي  والنجــاح  التوفيــق  لهمــا  ســموه 

المشاركات القادمة.

برونزية لمنتخب الجوجيتسو في بطولة آسيا الرابعة

البحرين
بورتوريكو

3
0

بطولة العالم 
للشباب

 رفــع منتخبنــا الوطنــي للشــباب للكــرة الطائرة راية العرب في افتتاح بطولة العالم للشــباب تحت 21 عامــا التي تحتضنها مملكة البحرين حتى 27 
يوليو الجاري بعدما فاز على بورتوريكو بثالثة أشــواط نظيفة )25/18، 25/14، 25/20( ضمن منافســات المجموعة )A( ليحرز أول ثالث نقاط في 
مشــواره المونديالــي. ويعتبــر منتخبنــا هــو المنتخــب العربــي الوحيد الذي فاز في الجولة األولى مســاء أمس الخميس بعد ســقوط كال من المغرب 

وتونس ومصر في الجولة االفتتاحية.

وقــدم منتخبنــا عرضــا فنيــا جماعيــا رائعــًا مــن 
خــال االرســاالت القويــة التــي شــكلت مفتــاح 
الفــوز األساســي مع قوة األطــراف حيث يوجد 
حســن الحــداد وســيد محمــد العبــار ومحمــود 
إلــى جانــب الطلعــات الهجوميــة   عبدالحســين 
الســريعة للشــاخوري ومحمــد جاســم كمــا أجاد 
صانــع األلعــاب محمــد هرونــة توزيــع األلعــاب 
الهجوميــة بشــكل رائــع، فيمــا عانــى المنتخــب 
البورتوريكــي من ســوء اســتقبال الكرة األولى، 
لصالــح  واحــد  طــرف  مــن  المواجهــة  وكانــت 
األحمــر الــذي كــرر فوزه علــى بورتوريكــو للمرة 
الثالثــة بعدمــا أطاح به في بطولــة العالم تحت 
19 عــام 2017 بنتيجــة 3/2 بــدور المجموعــات 

وبنتيجة 3/0 في مواجهات تحديد المراكز.
وأثبــت الجهــاز الفنــي بقيــادة المــدرب يوســف 
خليفــة عن حســن اختيــاره لماقــاة بورتوريكو 
فــي المبــاراة االفتتاحيــة فــي ظل تواضــع أداء 
أمــام  منتخبنــا  ويلتقــي  المنافــس.  المنتخــب 
المغرب اليوم في ثاني مواجهاته الساعة 7:00 

مساء على صالة اتحاد الكرة الطائرة.
افتتــح  المجموعــة  ذات  منافســات  وضمــن 
المنتخــب الصيني مشــواره بالفوز على المغرب 
بثاثة أشــواط نظيفة )25-16، 25/23، 25/13( 
إطــار  فــي  وذلــك  نقــاط  ثــاث  أول  ليكســب 

.)A( منافسات المجموعة

المحروس: بداية موفقة للتأهل 

للدور الثاني

عبــر مديــر المنتخــب عبــدهللا المحــروس عــن 
ســعادته الكبيــرة بتحقيــق االنتصــار األول على 
حساب بورتوريكو وهو ما يشكل دافعا معنويا 
كبيرا في باقي المشــوار، مشــيرا إلى أن البداية 
الموفقــة وضعــت المنتخب علــى اعتاب التأهل 
للــدور الثانــي متمنيــا أن يوفــق المنتخــب فــي 
تحقيق الفوز أمام المغرب ليعزز آماله في بلوغ 

الدور التالي.
وأضــاف المحــروس “ وفقنــا وللــه الحمــد فــي 
االفتتاحيــة  المبــاراة  فــي  بورتوريكــو  اختيــار 
بعــد دراســة مــن الجهاز الفنــي وقــد نجحنا في 
االختيــار بعــد أن تمكنا من الفــوز على المنافس 
.. ولكــن يجــب علينــا أن ننســى الفرحــة ونعمل 
علــى التحضير واإلعداد لمبــاراة المغرب والتي 
يجــب أن ندخلها بقوة لنضــع القدم األولى نحو 

التأهل”.
وأكــد المحروس أن الفوز تحقق بفضل الضغط 
علــى المنافــس باإلرســاالت القويــة مــع حوائط 
فــي  بــارز  لهــا دور  الموفقــة والتــي كان  الصــد 
تحقيــق االنتصــار إلــى جانب التنــوع الهجومي 

واستقبال الكرة األولى الموفق.

هرونة : الحضور الجماهيري يشكل 
دافعا لنا

للكــرة  الوطنــي  منتخبنــا  ألعــاب  صانــع  أكــد 
الطائــرة محمــد هرونــة أن الفــوز علــى منتخــب 
بورتوريكو تحقق بفضل ســاح اإلرســاالت إلى 
جانــب االســتقبال الجيــد للكرة األولى، مشــيدا 
بــأداء جميــع الاعبيــن والذيــن كانــوا علــى قدر 

المسئولية.

وأضــاف “ الفــوز ســيمنحنا دافعــا معنويــا كبيرا 
مــن أجــل تحقيق االنتصــار اليوم أمــام المغرب 
.. لدينــا معلومات عن هذا األخير ولقد درســناه 
جيدا كما درسنا بورتوريكو من قبل ونأمل في 

تقديم مستويات افضل”.
شــكل  الجمهــور  حضــور  أن  هرونــة  وأوضــح 
دافعــا كبيرا أمــام بورتوريكو متمنيــا أن يتزايد 
الحضــور الجماهيــري فــي المواجهــات القادمــة 
لمــا للجمهــور من دور كبير فــي تحفيز الاعبين 

ورفع مستوياتهم.

البرازيل يسقط حامل اللقب 
وإيطاليا تجتاز كندا

افتتــح المنتخــب البرازيلــي مشــواره بتحقيــق 
اللقــب  فــوز رائــع علــى حســاب بولنــدا حامــل 
بثاثــة أشــواط مقابــل شــوط )25/23، 23/25، 
فــي  الجــادة  نوايــاه  ليعلــن   )25/19  ،25/18
ضمــن  وذلــك  العالمــي  اللقــب  علــى  المنافســة 

.)D( منافسات المجموعة
الفــوز علــى كنــدا  واســتطاع منتخــب إيطاليــا 
بثاثة أشــواط نظيفة )25/17، 25/17، 25/15( 

ليحرز أول ثاث نقاط.
ايران وروسيا تفوزان على تونس والتشيك

اســتهل المنتخب اإليراني مشواره في البطولة 
التونســي  نظيــره  علــى  ســاحق  فــوز  بتحقيــق 
فــي   )25/19  ،25/19  ،25/13( أشــواط  بثاثــة 
إطــار منافســات المجموعــة )c( ليخطــف أول 3 
نقاط وذلك بفضل تألق قائد ايران أمير حسين 

اسفنديار الذي أحرز لوحده 11 نقطة.
تمكــن  المجموعــة  ذات  منافســات  إطــار  وفــي 
العالــم  بطولــة  وصيــف  الروســي  المنتخــب 
فــي  أقيمــت  التــي  عــام   19 تحــت  للناشــئين 

2017 مــن التغلب على التشــيك بثاثة أشــواط 
مقابــل شــوط )25/22، 18/25، 25/21، 25/13( 
الروســي  الاعــب  المواجهــة  فــي  تألــق  حيــث 
ماكســيم الــذي حقــق 24 نقطــة لوحــده لتميــزه 
بالطــول الفــارع وتفوقــه فــي الهجــوم الســاحق 
مــن مركــز)2(. كوريــا تطيــح بكوبــا واألرجنتيــن 
تتخطــى مصــر حقــق األرجنتيــن فوزا مســتحقا 
علــى حســاب نظيــره المصــري بثاثــة أشــواط 
مقابــل شــوط )25/19، 26/24، 22/25، 25/18( 
أول  ليحصــد   )B( المجموعــة  منافســات  ضمــن 
ثاث نقاط ، وفي المواجهة األخرى فاز منتخب 

كوريا الجنوبية على كوبا بثاثة أشــواط مقابل 
وبــرز   )27/25  ،25/22  ،25/17  ،27/25( شــوط 
خــال المواجهــة الاعــب “دونــك هيونــك” الذي 
 21 المتميــز ليحــرز  خطــف األضــواء بمســتواه 

نقطة ليهدي فريقه شوطا كاما تقريبا.

مباريات اليوم

تســتكمل اليــوم الجمعــة 19 يوليــو منافســات 
بطولة العالم للشباب تحت 21 عام حين يلتقي 
منتخب تونس والتشيك الساعة 11:30 صباحا 
ويلتقــي منتخــب روســيا وإيران الســاعة 2:00 
المجموعــة  ظهــرا وذلــك فــي إطــار منافســات 
)C(، بينمــا يلتقــي منتخب الصيــن وبورتوريكو 
الســاعة 4:30 عصــرا ويلعــب منتخبنــا الوطنــي 
ضمــن  وذلــك  مســاء   7:00 الســاعة  والمغــرب 
منافسات المجموعة )A( وتقام المباريات األربع 

على صالة اتحاد الكرة الطائرة الرئيسية.
وعلــى صالة اتحاد كرة الطاولة يلتقي منتخبي 
كوريــا ومصر الســاعة 11:30 صباحــا، ثم يلعب 
منتخــب األرجنتيــن وكوبا الســاعة 2:00 ظهرا، 
يلتقــي  كمــا   )B( المجموعــة  إطــار  فــي  وذلــك 
البرازيــل وكنــدا الســاعة 4:30 عصــرا، وأخيــرا 
يلعــب منتخبــي إيطاليــا وبولنــدا الســاعة 7:00 

.)D( مساء ضمن منافسات المجموعة

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

للطائرة ــم  ــعــال ال بــبــطــولــة  ــر  ــص وم ــرب  ــغ ــم وال ــس  ــون ت ــارة  ــس خ بــعــد 

منتخبنا يرفع راية العرب بانتصاره على بورتوريكو

أداء رائع لألحمر

الجمهور ساند المنتخب بقوةحماس وعزيمة واصرار 

محمد هرونة
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خســر منتخبنــا الوطنــي للشــباب لكــرة اليــد مباراتــه الثانيــة فــي الــدور التمهيدي ببطولــة كأس العالــم المقامــة حالًيا في 
إســبانيا، على حســاب المنتخب البرتغالي بنتيجة )29/27( في المباراة التي جمعت الفريقين مســاء الخميس على صالة 

بونتفيدرا اإلسبانية.

الثالثــة  مباراتــه  منتخبنــا  ويلعــب 
مــن   9:30 فــي  التمهيــدي  الــدور  فــي 
مســاء اليــوم )الجمعــة( أمــام المنتخب 
التــي  المنتخبــات  أحــد  البرازيلــي، 
المتطــورة فنيــا وتنافس بكل قوة على 
نيل بطاقات التأهل للدور الثاني؛ نظًرا 
لمــا يتمتع به من إمكانات فنية وبدنية 
عاليــا أثبــت قدراتهــا فــي المشــاركات 
مســتوى  علــى  األخيــرة  العالميــة 

الناشئين والشباب.

الشوط األول

وعودة إلى المباراة فقد انتهى شوطها 
األول لصالــح البرتغال بفارق 3 أهداف 

)15/12( فــي شــوٍط شــهد تفاوًتــا فــي 
األداء، وكان الفًتــا عــودة الفريــق إلــى 
المباراة بعد الدقيقة العاشرة عندما كان 
متأخًرا بفارق هدفين تمكن خالها من 
معادلــة النتيجــة بفضــل التألــق الافت 
الجنــاح  فــي  حســين  محمــود  لاعــب 
األيسر وتسجيله 5 أهداف، كما تصدى 
الحارس قاســم الشــويخ ألكثر من كرة 
مهمــة، وكان بإمكاننــا الخــروج بنتيجة 
أفضــل لــو أن المنتخب اســتغل الفرص 
التي أتيحت له أمام المرمى البرتغالي، 
ومنهــا إضاعــة 3 رميــات جزائية كانت 

كفيلة بتغيير واقع الشوط لصالحنا.
الشــوط  شــهد  المتوقــع  عكــس  وعلــى 

الثانــي تراجًعــا كبيًرا في أداء الاعبين 
منــذ الدقائــق األولــى التــي فقــد فيهــا 
المرمــى  أمــام  الهجومــي  التركيــز 
عــن  الاعبــون  وعجــز  البرتغالــي، 
التهديــف فــي أكثر من محاولة، ما أدى 
إلــى تدخل الجهــاز الفني بطلب الوقت 
المســتقطع في الدقيقــة الثالثة لتدارك 
الموقف، لكن ذلك لم يحد من الســلبية 
الهجوميــة وأدى إلــى تأخــر المنتخــب 
بفــارق وصــل إلــى 8 أهــداف )22/14( 
حتــى بــدأت العــودة النســبية لاعبيــن 
فــي لحظات أجرى مــن خالها المدرب 
العديد من التغييرات وأشــرك الحارس 
حســين محفوظ بداًل من الشــويخ، كما 

شــارك محمــد عيــد فــي مركــز الدائــرة 
ومجتبــى الزيمــور فــي مركــز صناعــة 
فــي  الفريــق  أداء  وواصــل  األلعــاب، 

التحســن الدفاعــي باألســلوب المتقدم 
الــذي أربــك مــن خالــه هجــوم الفريــق 
البرتغالي وأوقعه في األخطاء الفنية.

وتدريجًيــا نجــح منتخبنــا فــي تقليص 
الفــارق إلــى 4 أهــداف فــي الدقيقة 27 
بواســط الاعــب مجتبــى الزيمــور مــن 
ســمير  مؤيــد  وتبعــه  موفــق،  اختــراق 
بهدف آخر لتصل النتيجة إلى )29/26( 
في آخر دقيقتين، وأضاف حسن ميرزا 
آخر أهداف الفريق في الوقت الذي لم 
تكــن الدقائــق المتبقية كافيــة لتحقيق 

التعادل، والخروج بنتيجة اللقاء.

اتحاد اليد

يــد الشــباب تخســر مــن البـرتغــال

من المباراة

سمو الشيخ سلمان بن محمد 

سلمان بن محمد يهنئ باإلنجاز في وزن 
77 كجم

البرازيل يسقط 
بولندا حامل اللقب

منتخبنا يالقي 
البرازيل في ثالث 
المباريات بكأس 

العالم

حسن علي



تاج إفريقيا
كانت كأس األمم اإلفريقية في مصر، مجهزة بشــكل مثالي لمحمد صالح إلحراز اللقب على أرضه وتتويج مســيرته الرائعة، لكن 

الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني خطفا األضواء تماما.

وســاهم الالعبــان فــي الوصول إلــى نهائي 
كأس األمــم األفريقيــة، في اســتاد القاهرة 
اليوم الجمعة، حيث ستبحث السنغال عن 
لقبهــا األول، بينمــا تحــاول الجزائــر إحــراز 

لقبها األول منذ 1990.
وستكون هذه المواجهة الثانية بينهما في 
هــذه البطولــة بعدمــا تفوقــت الجزائر 1-0 

على السنغال في دور المجموعات.
ونــال صــالح جائــزة أفضل العــب أفريقي 
في آخر عامين، لكن مســيرته في البطولة 
توقفــت عند دور الســتة عشــر بعــد خروج 
مصــر أمــام جنــوب أفريقيــا. علــى الجانب 

اآلخر، ظهرت رغبة السنغال، التي خسرت 
نهائــي 2002، والجزائــر في عــدم االعتماد 

بشكل تام على النجمين البارزين.
وقــال جمــال بلماضــي مــدرب الجزائر في 
عــن  الحديــث  أحــب  “ال  البطولــة  بدايــة 
العبين بأعينهم. نحتاج إلى التركيز بشكل 
أقــل علــى محرز إذا كنا نريــد أن نصل إلى 

أبعد مدى في هذه البطولة”.
رائعــة  بلمســة  تمريــرة  محــرز  واســتقبل 
وســدد بقوة فــي المرمى خــالل الفوز 3-0 
علــى غينيــا فــي دور الثمانيــة، كمــا أحــرز 
أمــام  النهائــي  قبــل  فــي  االنتصــار  هــدف 

اللحظــات  فــي  حــرة  ركلــة  مــن  نيجيريــا 
األخيرة.

وســجل مانــي 3 أهــداف أيًضــا لكنــه أهدر 
عــن  تنازلــه  بعدهــا  ليعلــن  جــزاء،  ركلتــي 
يمكــن  ال  لكــن  تاليــة،  ركالت  أي  تنفيــذ 

التشكيك في مدى أهميته للسنغال. 
هــذا  كبيــر  بلقــب  النجميــن  فــوز  ورغــم 
بالــدوري  محــرز  تــوج  حيــث  الموســم، 
اإلنجليــزي الممتــاز مــع مانشســتر ســيتي، 
ونــال مانــي لقــب دوري أبطــال أوروبــا مع 
ليفربــول، فإنهمــا اتفقــا علــى أن التتويــج 
القاري مع بالدهما سيمثل شيئا استثنائيا.

يوفنتوس يضم دي ليخت

وكاالت

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري اإليطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية األخيرة الخميس في بيان تعاقده مع مدافع أياكس 
أمستردام ومنتخب هولندا ماتيس دي ليخت لمدة خمسة أعوام.

وبلغــت قيمــة الصفقة 75 مليــون يورو إضافة إلــى 10,5 ماليين 
يورو مكافآت ليكون دي ليخت ثالث أغلى العب في تاريخ نادي 
“السيدة العجوز” بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو )105 ماليين 
يــورو عــام 2018 قادما مــن ريال مدريد اإلســباني( واألرجنتيني 
غونزالو هيغواين )90 مليون يورو عام 2016 قادما من نابولي(.

أياكــس  قائــد  مــع  بالتعاقــد  ســعادته  عــن  يوفنتــوس  وأعــرب 
أمســتردام، مشــيدا بمدافعــه الجديــد “مهــارة فنيــة، قــوة بدنيــة 
هائلــة، رؤيــة ثاقبة في الملعــب، إدارة وديناميكية دفاعية، حس 
للمدافــع  بالــرأس: ماتيــس توليفــة مثاليــة  تهديفــي وخصوصــا 

الحديث”.
وكان دي ليخــت صــرح الثالثــاء فــي مقطــع فيديــو الــى جمهــور 
يوفنتــوس لــدى وصوله تورينــو قائــال “مرحبا(بيانكونيري( )لقب 
يوفنتوس استنادا الى لونيه األبيض واألسود(، هذا ماتيس وأنا 

سعيد بالتواجد هنا”.
وبحســب وســائل اإلعــالم اإليطاليــة فــإن الراتــب الســنوي لــدي 
ليخــت يتجــاوز 7,5 ماليين يورو ويمكن أن يصل إلى 12 مليون 
يــورو مــع المكافــآت. وفضــال عــن ذلــك، فــإن عقــده يتضمــن بندا 
بخصوص الشــرط الجزائي والذي يبلغ 150 مليون يورو اعتبارا 

مــن 2021. وســاهم الواعــد دي ليخــت )19 عامــا( بتألــق فريقــه 
أياكــس أمســتردام الموســم الماضــي فــي مســابقة دوري أبطــال 
أوروبــا عندمــا بلــغ دور األربعــة بإطاحتــه ريــال مدريد اإلســباني 
حامل اللقب من ثمن النهائي ويوفنتوس بالذات من ربع النهائي 
قبــل أن يخــرج علــى يد توتنهــام اإلنكليــزي بفارق األهــداف )فاز 

-1صفر في لندن، وخسر 3-2 في أمستردام(.
وبات دي ليخت أحد أبرز المدافعين األكثر مطمعا في عالم الكرة 
المســتديرة، وكان فريقا باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة 

اإلسباني أحد المهتمين بالحصول على خدماته.
وعلــق مينــو رايــوال وكيــل أعمــال دي ليخــت علــى الصفقــة قائال 
“كان المشــروع الرياضــي حاســمًا”، مضيفــا “بالنســبة ألي مدافــع، 

فإن إيطاليا هي األفضل دائًما”.
ويتقــن الدولــي الهولنــدي الفــارع الطــول )1,89 م( اللعــب بــكال 

القدمين ويحسن التمركز في أرضية الملعب بشكل رائع.
وبــدأ دي ليخــت مســيرته االحترافيــة في ســن السادســة عشــرة 
وتحديدا في ســبتمبر 2016، وارتدى قميص المنتخب البرتقالي 

في عمر 17 عاما فقط وتحديدا في مارس 2017.
وخــاض دي ليخــت 117 مبــاراة في مختلف المســابقات بقميص 

أياكــس، وســجل 13 هدفــا، بينهــا ثالثــة أهــداف علــى الصعيــد 
االوروبي في مغامرة الفريق الى المربع الذهبي الموسم الماضي، 
علمــا بأنــه ســجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وســاهم في 
إقصــاء النــادي اإليطالي من الدور ربع النهائي بالحاق الهزيمة به 

إيابا 2-1، بعد التعادل 1-1 ذهابا.

ماتيس دي ليخت

وكاالت

وكاالت

ســجل ايــدي نكتيــاه هدفــا قبــل النهايــة لصالــح أرســنال ليتغلــب علــى بايــرن 
ميونيــخ 1-2 فــي المبــاراة االفتتاحيــة لــكأس األبطــال الدوليــة الوديــة لكــرة 

القدم في ديجنتي هيلث سبورتس بارك في كارسون بوالية كاليفورنيا.

وعقــب شــوط أول لم يشــهد تســجيل 
التقــدم  أرســنال  انتــزع  أهــداف،  أي 
فــي الدقيقــة 49 بعــد أن ســجل لويس 
لبايــرن  األيســر  الظهيــر  بوزنانســكي 

بالخطأ في مرماه.
المبــاراة  ألجــواء  ألمانيــا  بطــل  وعــاد 
التعــادل  هــدف  إحــراز  واســتطاع 
فــي الدقيقــة 71 عــن طريــق روبــرت 
ليفاندوفســكي إثر تمريرة عرضية من 

سيرج جنابري.
الفرصــة  الفريقيــن  لــكال  وســنحت 
تايــرس  لكــن  النهايــة  قبــل  للســيطرة 
الكــرة  علــى  اســتحوذ  جون-جولــس 
نكتيــاه  إلــى  رائعــة  تمريــرة  وارســل 
قبــل دقيقتيــن  الفــوز  هــدف  ليســجل 

على النهاية.
وبــدا أرســنال فــي غايــة الحســم منــذ 
البدايــة مــع اللجــوء للضغــط مــن عنــد 

خط الهجوم وهو ما يعد بالتأكيد أداء 
مشــجعا ألونــاي ايمــري مــدرب الفريق 
على الرغم من بعض الفرص الضائعة.

اســتعداداته  اســتهل  أرســنال  وكان 
للموســم الجديــد بشــكل مثالــي بفوزه 
-3صفــر يــوم  علــى كولــورادو رابيــدز 
دفــع  ايمــري  لكــن  الماضــي  الثالثــاء 
لقــاء  فــي  تمامــا  مختلفــة  بتشــكيلة 

بايرن.
ولجــأ المــدرب اإلســباني لتشــكيلة من 
أصحاب الخبرة أمام منافســه األلماني 
ضمت العبين من أمثال مسعود أوزيل 
والكســندر  أوباميانــج  وبيير-إيمريــك 
الكازيت وهنريخ مخيتاريان في خط 

الهجوم.
وتضــم كأس األبطــال الدوليــة الوديــة 
12 فريقــا يخوضــون مباريــات وديــة 

من مواجهة ارسنال وبايرنفي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

فــوز أرســنال علـى بايـــرن

sports@albiladpress.com
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اعترفت كاثرين بوند موير، المؤسســة لسلســلة ســباقات دابليو للســيارات النســائية، بأنها فكرت في بعض األوقات أنها 
أهدرت ســنوات من حياتها لتأســيس البطولة، لكنها تجاوزت ذلك اآلن. وبعد اقتراب البطولة المكونة من ســت جوالت، 

من دخول السباق قبل األخير في هولندا، السبت، تشعر بوند موير أن عملها أتى ثماره.

وخــالل العــام المقبــل ســتحصل أعلــى 
علــى  البطولــة  فــي  ترتيبــا  الســائقات 
علــى  الحصــول  مــن  لالقتــراب  نقــاط، 
وقطــع  االســتثنائية،  القيــادة  رخصــة 
األبــرز،  الهــدف  نحــو  كبيــرة  خطــوة 

بالمشاركة في فورموال 1.
ولم يوضح االتحاد الدولي للســيارات، 
الــذي أعلــن عــن األمر فــي يونيــو، عدد 

النقاط.
لكــن بونــد مويــر تأمل فــي أن تكون ما 

بين 12 و18 نقطة للفائزة.
ويجــب الحصــول علــى 40 نقطــة على 
مدار ثالثة أعوام، للمشــاركة في سباق 
فورمــوال 1، وعلــى 25 نقطة للمشــاركة 

في التجارب الحرة ليوم الجمعة.
“إذا  الصحفييــن  مويــر  بونــد  وأبلغــت 
مــا كنــا بصــدد منــح الســائقات فرصــة 
البــارزة،  البطــوالت  فــي  المشــاركة 
وخاصة فورمــوال 1، فهذا يمثل تغييرا 
كبيــرا في فرص الســيدات فــي رياضة 
بطولــة  فــي  المشــاركة  المحــركات.. 
دابليــو تمنح الســائقات فرصة حقيقية 
لبلــوغ فورمــوال 1، ألنهــن بحاجــة إلــى 

تلك النقاط”.
ســباق  فــي  امــرأة  أي  تشــارك  ولــم 
فورمــوال 1 منــذ 1976، لكــن الرئيســة 
التنفيذية للبطولة، التي غلبتها دموعها 
عند انطالق الســباق األول للبطولة في 

هوكنهايــم، خــالل مايو آيار، تشــعر بأن 
بطولة دابليو ستقدم السائقة المقبلة.

كنــت  األوقــات  بعــض  “فــي  وقالــت 
ثــم عبــرت  لــن يحــدث،  أفكــر أن هــذا 
)الســيارات( المنعطــف... وفجأة أصبح 

الحلم حقيقة”.
األخــرى،  الفارقــة  اللحظــة  وجــاءت 
ضــد مجموعــة مــن الســيدات قلــن إنــه 
مــن الخطأ تأســيس بطولــة قائمة على 
الفصــل بيــن الجنســين، عندمــا صعدت 

أليس باول على منصة التتويج.
وتوقفت مســيرة باول من قبل بســبب 
عــدم وجــود الدعــم المالــي والفرصــة، 
لكن السائقة البريطانية احتضنت بوند 

موير طويال.
وقالــت بوند موير “فــي بعض األوقات 
كنــت أفكــر أن المنتقدين كانوا محقين 
فــي انتقاداتهــم، لكــن أليــس قالــت لــي 

)شــكرا علــى مســاعدتي الســتعادة هذا 
الشــعور مــرة أخــرى( عندهــا انتهــت أي 

شكوك”.
وتقــام الســباقات باســتخدام ســيارات 

مطابقة لبطولة فورموال 3.
أوروبــا،  فــي  الجــوالت  جميــع  وتقــام 
للســيارات  العالــم  بطولــة  بجانــب 

السياحية األلمانية.
وفــي العــام المقبــل ستتوســع البطولــة 

إلى الواليات المتحدة.
نظيــر  أمــواال  ســائقة  أي  تدفــع  وال 
المشــاركة فــي البطولــة، فيمــا يحصلن 
علــى جوائــز مالية فــي نهاية الموســم، 
إذ تنــال صاحبة اللقب 500 ألف دوالر، 
وتحصل وصيفة البطلة على 250 ألفا.

وتحصــل صاحبــة المركــز األخيــر على 
12 ســائقة  7500 دوالر، وتتأهــل أول 
فــي الترتيــب إلــى بطولــة العــام التالي 

مباشرة.
وتتصــدر البريطانية جيمي تشــادويك 
البطولــة أمام الهولندية بايتزكه فيســر 

واإلسبانية مارتا جارسيا.

وكاالت

الحلم النسائي يقترب من فورموال 1

جيمي تشادويك

وكاالت

خــاض ريــال مدريــد أول مــران بحضور وســائل اإلعالم، في مونتريــال بكندا، 
حيــث اتضحــت بعض األفكار التــي ينوي المدرب، زين الديــن زيدان، تطبيقها 

في الموسم الجديد.

ووفًقــا لصحيفــة “مونــدو ديبورتيفــو” 
زيــدان  أن  وضــح  فقــد  الكتالونيــة، 
ينوي االعتماد على الجناح البرازيلي، 
الــرواق  فــي  جونيــور،  فينيســيوس 
األيمن. وانتشــرت العديد من التقارير 
األخيــرة،  اآلونــة  فــي  الصحفيــة 
فــي  فينيســيوس  فــرص  بــأن  تفيــد 
المشــاركة قــد تراجعــت، بعــد التعاقــد 
مــع النجــم البلجيكــي إيديــن هــازارد، 
وأن األقــرب لقيادة الجهــة اليمنى هو 
ماركــو أسينســيو. وإثــر ذلــك، ارتبــط 

اســم فينيســيوس باالنتقــال إلى أكثر 
مــن نــاٍد، أبرزهــم ميــالن وبلــد الوليــد، 
حيــث رأى “الظاهــرة” رونالــدو، مالــك 
األخير، أن قدوم هازارد سيقلل فرص 
البرازيلــي الشــاب، وبالتالــي لــن يمانع 
الريــال فــي إعارته. لكــن زيدان ضرب 
الحائــط،  عــرض  التقاريــر  هــذه  بــكل 
وبــدأ يجــرب فينيســيوس فــي الجهة 
اليمنــى، مع إشــراك هــازارد في مركزه 
ا للصحيفة  المعتــاد كجناح أيســر، وفَقً

الكتالونية.

مركز
جديد

رياض محرز وساديو ماني

أعلــن االتحاد األفريقي لكــرة القدم “كاف” 
تغييــر حكــم اللقــاء النهائــي لبطولــة كأس 
األمم األفريقية التي تستضيفها مصر بين 
منتخبي الجزائر والســنغال والمقرر مساء 
اليوم الجمعة باستاد القاهرة. وأعلن كاف 
أليــوم  الكاميرونــي  بيــان رســمي أن  عبــر 
النهائيــة  للمبــاراة  حكمــًا  ســيكون  نيانــت 
ويعاونــه مواطنيــه افاريســت منكوانــدي 
وإلفيــس نويبــي بجانــب الجابونــي إريــك 
كاســتان حكمًا رابعًا، وتم تعيين الفرنســي 
ميلو بينوا حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده 

الجامبي بكاري جاساما.
وأعلــن كاف يــوم الثالثــاء الماضي تعيين 
الحكــم الجنــوب أفريقــي فيكتــور جوميز 
إلدارة اللقــاء قبــل أن يقــوم بتغييــر اســم 
الحكــم دون إعــالن األســباب. وأدار أليوم 
نيانت لقاء افتتاح البطولة أيضًا بين مصر 
وزيمبابــوي وفــاز بــه الفراعنــة بهدف دون 
رد. ويبحــث منتخــب الجزائــر عــن حصــد 
لقــب كأس األمــم األفريقية الذي غاب عن 
خزائنــه علــى مــدار 29 عامــًا منــذ تتويجه 
الوحيــد عــام 1990 بينمــا لــم يفــز منتخب 

السنغال مطلقًا باللقب.

وكاالت

تغيير حكم النهائي

وجــه بايــرن ميونــخ األلماني أنظــاره نحو 
صفقة هجومية من الدوري اإلسباني، في 
ظل بحثه المتواصل عن تعزيزات جديدة 

في سوق االنتقاالت.
األلمانيــة،  “كيكــر”  صحيفــة  وأفــادت 
اهتمامــه  حــول  بايــرن  بــأن  الخميــس، 
صوب برايس مينديز، جناح ســيلتا فيجو 
اإلســباني. وأوضحــت أن النــادي البافــاري 
عــرض 25 مليــون يورو، نظيــر التعاقد مع 
صاحــب الـ22 عاًمــا. وكان بايرن قد حاول 
ضم ليروي ســاني، جناح مانشستر سيتي 
اإلنجليزي، إال أن الصفقة لم تشهد جديًدا 
حتى اآلن. وينطبق نفس األمر على كالوم 
هودســون أودوي، نجم تشيلسي الصاعد، 

الذي يتمسك ناديه بخدماته.
ويضــع بايرن قائمــة مطولة من الخيارات، 
لتعزيــز هجومــه هــذا الصيــف، وتعويــض 
وآرييــن  ريبيــري  فرانــك  الثنائــي  رحيــل 
روبــن. ودخــل مينديــز، الــذي ينتهي عقده 
فــي صيــف 2021، قائمــة خيــارات بايــرن، 
7 أخــرى  6 أهــداف وصنــع  بعدمــا ســجل 
خــالل 32 مبــاراة مــع ســيلتا فيجــو، فــي 

الموسم الماضي.

وكاالت

مينديز مطلوب



تعتمــد قــوة العظام على 3 عناصر أساســية هي: الكالســيوم وفيتامين “د” 
وفيتاميــن “ك”، إلــى جانــب عناصــر أخــرى مثــل البوتاســيوم والفوســفور. 
ويعتبر الحليب ومنتجاته من أفضل مصادر الكالســيوم الغذائية، ويتوفر 
هذا المعدن الهام في بدائل الحليب أيضًا مثل حليب الصويا والمكسرات. 

أو  القليلــة  األنــواع  باختيــار  وُينصــح 
زيــادة  لتفــادي  الدســم  مــن  الخاليــة 
مــن  منتجــات  تتوفــر  كذلــك  الــوزن. 
الحليــب البقــري الخاليــة مــن الالكتــوز 
لمن لديهم حساسية منه، وتوجد كمية 
قليلــة جديــدة من الالكتــوز في حليب 
الماعــز، كما يمكن تناول بدائل الحليب 

وعنــد  الحساســية،  مشــاكل  لتفــادي 
االعتمــاد علــى الحليــب النباتــي )بدائل 
مــن  المزيــد  تنــاول  عليــك  الحليــب( 
مصــادر فيتاميــن “ك”، مثــل البروكلــي 
والبصــل  والخــس  واللفــت  والملفــوف 
األخضــر والهليون والجرجير والبازالء 

والبامية.

أفضل مصادر الكالسيوم الغذائية

للتواصل: 17111479

tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

تســاعد بعــض األطعمــة فــي الحفاظ على صحة الجســم ووقايته مــن األمراض 
المختلفة، ولذلك ينصح بتناولها مّرة أسبوعيًا للحصول على فوائدها العديدة. 
تعود العديد من المشــكالت الصحية التي تصيب الجســم إلى العادات الغذائية 
الخاطئــة، حيــث نفتقــد العناصر الغذائيــة الهامة، والموجــودة في مجموعة من 

األطعمة التي ال نتناولها بانتظام.

فهناك أطعمة ينصح بتناولها مرة أســبوعيًا 
فوائدهــا  علــى  للحصــول  األقــل  علــى 

المختلفة. إليك قائمة بأهم هذه األطعمة.

1 -نبات الهليون

يعــد نبــات الهليــون مصدرًا جيــدًا لفيتامين 
عمــل  لضمــان  الالزمــة  والفــوالت   B12
حيــث  صحيــح.  بشــكل  العصبــي  الجهــاز 
نقــص  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  أن 
فيتاميــن B12 وحامض الفوليك هم األكثر 

عرضة لالكتئاب.

2 -السبانخ

ينصح بتناول الخضروات الورقية وأبرزها 
ــرة أســبــوعــيــًا ألنــهــا منخفضة  مـ الــســبــانــخ 

ـــة وغــنــيــة  ــراريـ ــحــ ــ ــرات ال ــعــ ــســ ــ ال
ــمــعــادن  بــالــفــيــتــامــيــنــات وال

ــة  ــيــ ــ ــذائ ــغــ ــ والــــــــمــــــــواد ال
األســــــاســــــيــــــة لـــصـــحـــة 

الجسم.
الســبانخ  تحتــوي  حيــث 

علــى الحديــد الهامــة لصحة 
الجسم، وخاصًة لدى األشخاص 

الذيــن يعانــون مــن فقــر الــدم بســبب 
نقص الحديد.

كمــا تحتوي الســبانخ على فيتامين K الذي 
يقــي الجســم مــن هشاشــة العظــام ويعــزز 

صحة العضالت والجهاز العصبي.

3 - الجوز

تنــاول الجــوز مــرة واحــدة علــى األقــل في 
األســبوع يمكــن أن يوفر لــك جرعة صحية 
مــن األلياف واألحماض الدهنية األساســية 
والمعادن. حيث أن األلياف هامة في عملية 
الهضم وتســاعد على الشعور بالراحة لفترة 
أطــول. كمــا أن األحمــاض الدهنيــة تحمــي 
القلب من المشــاكل الصحية المحتملة مثل 
األزمــة القلبيــة.  ويمكن للمعادن أن تســاعد 

بقية أعضاء الجسم 
بشــكل  العمــل  علــى 
يشــترط  وال  صحيــح. 
تنــاول عين الجمــل، بل يمكن 
المكســرات  أنــواع  مختلــف  تنــاول 

الغنية باألحماض الدهنية واأللياف.

4 -األفوكادو

يحتــوي األفوكادو علــى الكثير من الدهون 
الصحية التي يحتاجها الجسم.

الفاكهــة  هــذه  تنــاول  يســاعد  أن  ويمكــن 
النيئة أو مع الســلطة في تقليل مســتويات 
الكوليســترول فــي الــدم، وبالتالــي حمايــة 
القلب من األمراض المختلفة مثل الســكتة 

الدماغية والنوبة القلبية وغيرها.

5 -الزبادي قليل الدسم

ليــس مخصصــًا  الزبــادي قليــل الدســم  إن 
لفقدان الوزن فحسب، بل يمكن أن يساعد 

أيضــًا فــي الحفــاظ علــى الصحــة. حيث أن 
البروبيوتيــك الموجــود فــي الزبــادي يعــزز 

صحة األمعاء والبكتيريا النافعة.
اختيار  يمكن  الزبادي،  عن  النظر  وبصرف 
والكيمتشي  الكفير  مثل  المخمرة  األطعمة 
ومــخــلــل الــمــلــفــوف لــلــمــســاعــدة فــي عملية 
الهضم، وحتى يتمكن الجسم من امتصاص 

العناصر الغذائية من األطعمة المختلفة.

6 -الشوكوالته الداكنة

طعــام اخــر يجــب تناوله مــرة واحــدة على 
األقل في األسبوع هو الشوكوالته الداكنة.

غنيــة  الداكنــة  الشــوكوالته  أن  حيــث 
بالفالفونــول الذي يســاعد فــي الحماية من 
األشــعة البنفســجية الضــارة. كمــا أن تناول 
شــوكوالتة داكنــة يحســن مــن تدفــق الــدم 

ويقلل من ضغط الدم.
أمــا أنــواع الشــوكوالته األخــرى، فتحتــوي 
على كميات كبيرة من السكريات والدهون، 

وتســبب أضــرار علــى الصحــة، ولذلــك فــإن 
األفضل هو تناول الشوكوالتة الداكنة.

7 -األسماك

إن تنــاول وجبــة إلــى وجبتين من األســماك 
اإلصابــة  مخاطــر  مــن  يخفــض  أســبوعيًا 
تهــدد  أن  يمكــن  التــي  القلبيــة  باألزمــات 
الحيــاة. وينطبــق هــذا علــى مختلــف أنواع 
باألحمــاض  الغنيــة  وخاصــًة  األســماك، 
الدهنية أوميجا 3 مثل السلمون والسردين 
والتونة. وتساعد هذه األحماض في تقليل 
تزيــد  والتــي  الجســم،  بالتهابــات  اإلصابــة 
مــن مخاطــر تلــف األوعية الدمويــة. كما أن 
هــذه األحماض الدهنية تؤدي إلى تخفيض 

ضغط الدم وتقليل تخثر الدم.

تعود العديد من المشكالت الصحية إلى العادات الغذائية الخاطئة

أطعمة يجب تناولها مّرة أسبوعيًا على األقل

هل تجلس أكثر من 6 ســاعات على األقل يوميًا أمام الحاســوب للعمل أو ربما التســلية؟ هل تقضي أكثر من 6 ســاعات أمام التلفاز لمشــاهدة 
برامجك المفضلة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فإن هناك احتمالية كبيرة بأن يسبب الجلوس لفترات طويلة طوال اليوم أضرارا صحية كبيرة.

وإضافة إلى أن الجلوس لساعات طويلة مضر للصحة الجسدية فإن 
مضــر أيضــا للصحــة الفكريــة. فاليــوم، يجلــس المزيد مــن الناس في 
أوقــات فراغهــم أمام الحاســوب والتلفــاز، وتصّنف هــذه الحالة علميًا 

ب”مرض الجلوس”.
وربطت األبحاث بين الجلوس لفترات طويلة وعدد من المشكالت 
وهي  الــغــذائــي،  التمثيل  ومتالزمة  السمنة  ذلــك  فــي  بما  الصحية، 
مجموعة من الحاالت التي تتضمن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر 

ــرط الـــدهـــون بــالــجــســم حــول  ــدم وفــ ــ الــخــصــر ومــســتــويــات ال
وأيضا  الطبيعية  غير  الكوليسترول 

بالجلطات  اإلصــابــة  خــطــر  ــادة  ــ زي
الدموية.

الصامتة..  الــدم  ســرطــان  أعـــراض 
انتبه لها جيدا

ــؤدي الــجــلــوس  ــ كــمــا يـ
لــفــتــرات طــويــلــة إلــى 
ــن  ــ ــي ــدمــ ــقــ ــ ــف ال ــ ــعـ ــ ضـ
األرداف  وعـــضـــالت 

ــل  ــ ــل ــ ــق ــ حـــــــيـــــــث ي

الجلوس دون حراك طوال اليوم من الضغط المفروض على عضالت 
ووهــن،  بضعف  الوقت  مع  يصيبها  ما  الجسم،  من  السفلي  النصف 
ــادة فــرص اإلصــابــة  زيـ لــفــتــرات طويلة على  الــجــلــوس  أيــضــا يعمل 
بمتالزمة األيض، وبالتالي زيادة الدهون حول منطقة الخصر، أيضا 
يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى عظام هشة وخطر أكبر لحدوث 

هشاشة العظام.
بــحــدوث تقلص وقــصــر في  الــطــويــل  الــجــلــوس  كــذلــك قــد يتسبب 
في  الــفــقــرات  على  زائـــد  ضغط  ووضـــع  للفخذ،  القابضة  الــعــضــالت 
ــفــقــري مـــا قـــد يـــؤدي  ــعــمــود ال ال
إلى تلف مبكر فيها ينتج عنه 
الظهر،  فــي  مــزمــن  ألـــم 
ــد يــتــســبــب  ــــك قــ ــذل وكــ
ــالت  ــضــ ــب عــ ــ ــل ــصــ ــ ــت ــ ب
كذلك،  والكتفين  الرقبة 
خاصة إذا ما كنت تجلس 
مــنــحــنــيــًا لـــأمـــام كــمــا هو 
ــعــة  ــال عـــنـــد مــطــال ــ ــحـ ــ الـ

شاشة الحاسوب.

تحذير من الســمنة وارتفاع الضغط والسكر وفرط الدهون

ال تجلس أكثر من 6 ساعات

مــن عوامــل اإلصابة اإلجهاد الحراري وضربة الشــمس التقــدم في الُعمر والذي 
يضع صعوبات أمام محاوالت الجسم التكّيف مع ارتفاع الحرارة أو الجفاف.

 ويمكن أن يحدث اإلجهاد الحراري بعد 
التعــّرض المفاجئ لحــرارة الطقس، إذا 
أجبرت الظروف اإلنسان على الخروج 
مــن المــكان مكّيــف الهــواء ولــم يكــن 
مرتديًا المالبس المناسبة، أو لم يشرب 
مــا يكفــي مــن المــاء لترطيب الجســم. 
ومشــروبات  الغازيــة  المشــروبات 

الصــودا غنيــة بالكافييــن المــدّر للبول، 
لذلك ليســت مناســبة لترطيب الجســم 
كذلــك قــد تتســبب األدويــة الخافضــة 
جفــاف  فــي  المرتفــع  الــدم  لضغــط 
الجســم، وزيــادة خطر اإلصابــة بضربة 
الشمس. ومن عوامل اإلجهاد الحراري 

أيضًا البدانة، والجلوس طوال اليوم.

المشمش غمي بعدد من العناصر الغذائية والكيميائية التي لها تأثير مباشر على 
العيون، فهو غني بفيتامين أ والبيتاكروتين ومضادات التهاب وحتى المعادن، 

وبالتالي يعتبر المشمش من أفضل األطعمة للحفاظ على صحة العيون.

*المشمش يساهم في الحفاظ على صحة العيون.
*يقي المشمش من تأثير ارتفاع ضغط الدم على العيون.

المشمش على فيتامين أ وفيتامين ج التي تقي من *يحتــوي 
مرض العمى الليلي.

*الـــمـــشـــمـــش يـــحـــتـــوي عــلــى 
الذي  كاروتين  البيتا 
تعزيز  في  يساهم 
ــعــيــن  ــة ال ــحـ صـ
من  ووقايتها 

التلف.
ــز  ــ ــ ــي ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ *ي
ــمــــش  ــشــ ــمــ ــ ال
لمرضى  مفيد 
الضغط المرتفع 

من أعراضه.ويــــقــــلــــل 
*فيتامين سي في المشمش يعزز مناعة 

الجسم.

هل يمكن أن يؤثر توقيت الحمل حقًا في حياة األم؟ نعم، هذا ما أكدته دراسة لباحثين من 
كلية الطب بجامعة بوسطن، التي أشارت إلى ثمة عالقة بين وقت الحمل وطول عمر األم.

ومــن خــالل الدراســة واســعة النطــاق، 
أســرة،   551 علــى  إجراؤهــا  تــم  التــي 
تبين أن النســاء الالئي حملن بعد بلوغ 
ســن الـــ30 ُيتوقــع لهن حيــاة أطول من 
األمهــات الالئــي ولــدن الطفــل األخيــر 

قبل بلوغ سن الـ30.
وأفــادت الدراســة بــأن النســاء الالئــي 
تمر أجسامهن بالحمل في سن متأخرة 
يتقدمن في العمر بشكل أبطأ، وهذا هو 

أهم ما توصلت إليه الدراسة العلمية.

خطر اإلجهاد الحراري

فوائد المشمش على صحة العين

توقيت الحمل في حياة األم
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التــي  واألبحــاث  الدراســات  هــي  كثيــرة 
تحــذر مــن األطعمــة المقليــة وترتبــط بينه 
وبيــن عــدد مــن األمــراض أبرزهــا ارتفــاع 
وارتفــاع  الــدم  فــي  الضــار  الكوليســترول 
ضغــط الدم والســكتات القلبية والجلطات، 
وهــا هــي دراســة تضيــف إلــى ضــرر جديد 

وهو الداء القلبي اإلكليلي.
حديثــة  أميركيــة  دراســة  نتائــج  أظهــرت 
أن تنــاول الطعــام المقلــي يزيــد مــن خطــر 
اإلصابــة بالــداء القلبــي اإلكليلــي المعروف 

باسم مرض القلب التاجي.
ووجــدت الدراســة الجديــدة التــي شــملت 
تنــاول  أن  متطــوع،  ألــف   150 مــن  أكثــر 
األطعمــة المقلية مرة واحدة في األســبوع 
القلــب  بمــرض  اإلصابــة  خطــر  مــن  يزيــد 
التاجــي، وأن خطــر اإلصابة بالمرض يزداد 
التــي يتــم  كلمــا تضاعفــت كميــة المقالــي 

تناولها.
وتميــل األطعمــة المقليــة ألن تكــون عاليــة 
الســعرات الحراريــة والدهــون بشــكل كبير 
جــدًا بمــرور الوقــت، ويمكن أن يــؤدي ذلك 

إلــى انســداد الشــرايين، مــا يزيد مــن خطر 
اإلصابة بنوبة قلبية. ويحدث مرض القلب 
التاجــي، وهــو أكثر أشــكال أمــراض القلب 
الدمويــة  األوعيــة  تتلــف  عندمــا  شــيوعًا، 

الرئيسية المؤدية إلى القلب.
خطــر  بزيــادة  المقليــة  األطعمــة  ترتبــط 
اإلصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني 
وفشــل القلــب وارتفــاع ضغــط الــدم، فــي 
حيــن أن تأثيرها على مرض القلب التاجي 

كان أقــل وضوحًا. ويحتوي الطعام المقلي 
علــى مســتويات عاليــة مــن الدهــون، التي 
تكــون غالبيتها مــن الدهون غير المشــبعة، 
لعمليــة  تخضــع  عندمــا  تتشــكل  والتــي 
تســمى هدرجة، وهي أنــه يمكن أن تحدث 
الهدرجة عند تســخين الزيوت إلى درجات 
مصنعــو  قــام  إذا  أو  جــدًا،  عاليــة  حــرارة 
المــواد الغذائيــة بإضافــة الهيدروجين إلى 

منتجاتهم إلطالة عمر التخزين.

كبير بشكل  والــدهــون  ــة  ــراري ــح ال الــســعــرات  عالية 

خطر األطعمة المقلية على القلب
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تريد إثبات نفسك طول الوقت وتتعلم من 
أخطائك.

تستطيع أن تتحكم في مشاعرك جيدا في 
العمل.

قد ال تهتم بالعاطفة لكن لديك اهتمام 
بالرومانسية قليال.

تحاول أن تلتزم بنظام صحي جيد، بالرغم من 
المغريات. 

تصاب باإلرهاق والتعب بسبب عدم انتظام 
النوم اليوم.

متميز في عملك وتتقدم بشكل رائع في حياتك 
المهنية.

 حاول أن تقلل من عصبيتك في العمل وحاول 
أن تتجنب النزاعات.

اهتمامك بالتفاصيل يجعل شريك حياتك يشعر 
باهتمامك.

 مع شريكك باستخدام طرق جديدة في أسلوب 
حياتكما.

أخبار جيدة قد تصلك خالل عملك حاول أن 
تستمر بنفس الحماس.

عالقتك العاطفية في تقدم واستقرار بعد قصة 
حب جديدة.

تحاول جاهدا القيام بدورك، ومساعدة زمالئك 
في الحصول على ما يريدون.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1269
ملك فرنسا لويس 
التاسع يصدر 

قانوًنا بتغريم 
كل يهودي ال 
يضع الشعار 

األصفر على ثيابة 
بدفع غرامة قدرها عشرة 

فرنكات فضية أو السجن.

يعود هاني رمزي إلى 
خشبة المسرح من 

جديد، بعد غياب دام 15 
عامًا، منذ آخر مسرحية 
قدمها “كده أوكيه”، مع 

من منى زكي، وأحمد 
السقا، وشريف منير.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تجميل عــمــلــيــات  ألي  أحـــتـــاج  وال  بــعــافــيــة  الــبــحــريــنــيــة  الـــدرامـــا 

وفاء مكي: مخرج معروف سلبني أجري

مكــي  وفــاء  البحرينيــة  الفنانــة  كشــفت 
عــن ســر غيابهــا عــن الســاحة الكويتية منذ 
ال  نجمــة  كانــت  أن  بعــد  مضــت،  ســنوات 
تغيب في سماء “هوليوود الخليج”، عازيًة 
“غاويــة  فنانــة وصفتهــا ب  أن  إلــى  األمــر 
مكــي،  غيابهــا.  وراء  كانــت  المشــاكل”، 
أفصحــت فــي حوارهــا مــع مجلــة ســيدتي 
مؤخــرا عــن تعرضهــا للظلــم واالفتــراء من 
عــدم  فّضلــت  التــي  الفنانــة،  تلــك  جانــب 
الكشــف عن اسمها، مستدركًة بالقول: “لكن 
هللا يمهــل وال يهمــل، حيث أخذ حقي منها، 
بعدمــا تــم طردهــا من عملهــا، وقالــت: “لقد 
اتخــذت قــرار االعتــزال في لحظــة غضب، 
وبســبب ضغوط الحيــاة والعمل، ولكن بعد 
إلحاح شــديد من جانب الجمهور والزمالء 
مــن الفنانين، تراجعت عــن هذا القرار الذي 
أراه ســابقًا ألوانه، وأعلــن أنني عازمة على 
اســتكمال مشواري الفني، وأتمنى أن أقدم 
رسالتي الفنية على أكمل وجه، عبر األدوار 
المقبلــة،  األعمــال  فــي  سأجســدها  التــي 
بالتوهــات  عــن  االبتعــاد  قــررت  وايضــا 
أنجبــت  التصويــر قليــالً، خصوصــًا بعدمــا 

طفلتي الثانية.
شــاركت النجمــة الجميلــة فــي عيــد الفطــر 
“الســحر  مســرحية  بطولــة  فــي  الماضــي 
األســود” من انتاج مؤسســة بروتك لإلنتاج 
الذهبــي  النســر  نــادي  علــى مســرح  الفنــي 
وهي مســرحية فنتازيا كوميدية وتتضمن 
مشــاعر الحــب والرعــب، مــن تأليــف حمــد 
الشــهابي إخــراج علــي الثامــر، تمثيل وفاء 
نــورة  الماجــد،  الثامــر، حســن  مكــي، علــي 
مســاعد،  نجــم  الماجــد،  عقيــل  الصائــغ، 
وآخــرون. العمــل يتطرق لدخول الشــيطان 
بين البشــر عندما يكونــون ضعفاء، فالعمل 
شــبابي عائلي لألطفال والكبار كما بتضمن 
مجموعة من األغاني واالســتعراضات، كما 

أنه يتميز بتواصل أحداثه.
واضافــت: “توقفت عن العمــل في الكويت 
منذ ســبع ســنوات تقريبًا، ألن فنانة “غاوية 
مشــاكل” اعترضت طريقــي، وأثارت الفتنة 
بينــي وبيــن فنانة قديرة كانت تعمل لديها، 
لكــن هللا يمهــل وال يهمــل حيــث أخذ حقي 
منهــا، خصوصًا بعدما تم طردها من عملها. 

ومــع ذلــك، فإننــي لــم أتوقــف عــن التمثيل 
مــن بعدها، حيث انتهزت الفرصة لتعويض 
الدرامــا  فــي  بالعمــل  الكويــت  غيابــي عــن 
الســعودية ونظيرتهــا الُعمانيــة، والحقيقــة 
أن الســاحة الفنيــة الكويتية تزخر بأســماء 
وهــدى  عبــدهللا  ســعاد  غــرار  علــى  كبيــرة 
حســين. كما أن الفنان حسن البالم وعدني 
بالعمل معه في عمل آٍت. إن شــاء هللا يتم 
التعــاون بيننــا في القريــب العاجل وحينئٍذ 
الدرامــا  إلــى  بالعــودة  الفرصــة  أفــّوت  لــن 
الكويتيــة، التــي قدمــُت فيهــا أدوارًا مهمــة 

للغاية”.
البحرينيــة  الدرامــا  اســتعادت  هــل  وعــن 
مؤخــرا:  ســيدتي  لموقــع  قالــت  عافيتهــا 
“الحمدللــه، فــإن األعمال الفنيــة في مملكة 
البحريــن باتت تزدهر شــيئًا فشــيئًا، وهناك 
لرفعــة  بــدأب  فنانــون ومنتجــون يعملــون 
ومجاالتــه،  أشــكاله  بــكل  البحرينــي  الفــن 
الخــارج، والبعــض  أو  الداخــل  فــي  ســواء 
مــن  األعمــال  هــذه  بتمويــل  يقــوم  منهــم 
حســابه الخــاص، بالرغــم مــن كل الظروف، 
ونحــن نتمنى من هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
توفيــر  علــى  تســاعد  أن  البحريــن  فــي 
وتســهيل جميع االحتياجات الالزمة لعودة 

الفن البحريني إلى سابق عهده”.

ما آخر بلد ِزرته؟ «

عاصمــة  تبليســي،  لزيــارة  أخيــرًا  ذهبــت 

بعــض  زرت  كمــا  جورجيــا،  جمهوريــة 
المناطــق الريفيــة والثلجيــة، مثــل منطقــة 
جبال القوقــاز، إلى جانب مدينة بارجومي 

وغيرها.

هل أنِت من هواة السفر  «
واالستكشاف؟

بالطبــع. أحــب استكشــاف األماكــن الهادئة 
التي لم تطأها أقدام السّياح بكثرة.

ما أهم البلدان التي زرتها؟ «

كثيــرة جدًا، لكنني أفضــل الطبيعة الخالبة 
في بلداننا العربية.

كيف تحافظين على نضارة  «
وإشراقة بشرتك؟

غذائــي  نظــام  علــى  الحفــاظ  خــالل  مــن 
الكثيــر مــن  بمــا فــي ذلــك تنــاول  صحــي، 
الخضــار النيئــة والفواكــه. أيضــًا، االبتعــاد 
عــن األغذية الدهنية وغيــر المرغوب فيها، 
يســاعد  نظيــف، وهــذا  بوجــه  واالحتفــاظ 
فــي التخلص مــن الزيــوت المفرطة، وحب 

الشباب.

ما هو الروتين التجميلي الذي  «
تتبعينه يوميًا؟

وأرطــب  بالتونــر  وأنظــف  بالمــاء  أغتســل 
البشرة.

*نصيحتك لكل شــابة للحفــاظ على جمالها 
ومظهرها؟

شرب الماء والنظافة الشخصية.

هل تخضعين إلى جلسات عناية  «
بالبشرة وما هي؟

نعم.

متى تلجئين إلى عمليات التجميل؟ «

عندمــا أحتاج ســأخضع لعمليــات التجميل، 
لكننــي لســت بحاجــة إليهــا حاليــًا، والحمــد 

لله.

من هي المرأة أو النجمة التي  «
ترينها في منتهى الجمال؟

الممثلة الهندية سرديفي.

من هي النجمة التي تعتقدين أنها  «
شوهت جمالها من كثرة العمليات؟

ال تعليق.

ما هي القطع التي ال تتخلين عنها  «
في خزانتك؟

بنطلون الجينز، ألنه عملي جدًا، وخصوصًا 
فــي  والمشــي  الرحــالت  هــواة  مــن  أننــي 

المنتزهات واألماكن العامة.

ماذا تفعلين بأزيائك القديمة أو  «
التي ارتديتها السنة الماضية؟

أتبرع في بعضها، وأرمي بعضها اآلخر.

ُيوّفــر  تطبيــق  هــو   Weather Now
تنبــؤات لحالة الطقس بشاشــة أنيقة 
ثالثيــة األبعــاد لمســتخدمي أندرويد 
التطبيــق  لــك  وســيعرض   .iOS و 
وكذلــك  والنجــوم  لــألرض  صــوًرا 
الشــمس بجــودة عاليــة، واألهــم مــن 

ذلك في الوقت الفعلي.
 Weather Now مميــزات  ومــن 
بيانًيــا  رســمًيا  لــك  عرضــه  األخــرى، 
مــع توقعــات لحالة الطقــس لمدة 15 
يــوم، مع توضيحه للظــروف الجوّية 

اليومية بشكل مفّصل.
البيانيــة،  الرســوم  هــذه  وتتضمــن 
والليــل،  النهــار  فــي  الحــرارة  درجــة 
الرطوبــة  ودرجــة  الريــاح  وســرعة 
وســرعة الغيوم، وكل ذلــك وأكثر مع 
معلومــات مفّصلة تســتند إلى قاعدة 

بيانات ألكثر من 100،000 مدينة.
اإلشــعارات،  شــريط  علــى  ومــن 
سيعرض لك التطبيق صوًرا للظروف 
الجوّيــة الحاليــة، مــع أداة “ويدجت” 

للطقس قابلة للتخصيص.

تنبؤات حالة الطقس بشاشة أنيقة
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 1862
 الكونغرس األميركي يمنع الرق في جميع أنحاء الواليات المتحدة.

  1940
القوات الفرنسية تستسلم لجيش إرفين رومل خالل “معركة دنكرك”.

  1965
انقالب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.

 1970
 اإلعالن عن مشروع روجرز الداعي لوقف إطالق النار بين العرب وإسرائيل.

 1976
 ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف يتزوج من األلمانية سيلفيا سومرالث.

18

ُيعرض الفيلم اإلماراتي “مسك” للمخرج حميد السويدي ضمن 
الدورة العاشــرة من “مهرجان جاغران السينمائي” الذي يقام 
فــي الهند في الفتــرة من 18 حتى 21 يوليــو الجاري، بحضور 

الممثلة مناهل العوضي.
و”مهرجان جاغران الســينمائي” هو مهرجان متنقل، يهدف 

إلــى خلق ثقافــة تقدير دور الســينما، كما ُيعــد محاولة جادة 
لخلق منصة تجمع الجماهير السينمائية من كل أنحاء العالم.

وكان “مسك” فاز بجائزة أفضل فيلم إماراتي في “مهرجان العين السينمائي”.

تعاقــد اإلعالمــي الكويتــي ناصر الربيــع، على المشــاركة في 
مسلسل ســعودي لرمضان 2020، من المقرر عرضه على 
بعض الشاشــات الخليجية.  وكشــف أن هذا المسلســل 
ســيكون بداية انطالقته في عالم الدرامــا الخليجية، وعن 
دوره في المسلسل قال إنه سيشارك النجم فايز المالكي، 

وسيجســد شــخصيته الحقيقية كإعالمي في المسلســل، 
معرًبا عن ســعادته بهذه النقلة فــي حياته المهنية من إعالمي 

يعمل في إذاعة الكويت إلى ممثل في عمل سعودي يحمل طابعا خاصا.

أعلنت اللبنانية إليســا اعتذارها عن عدم المشــاركة في لجنة 
تحكيــم الموســم المقبل مــن برنامج اكتشــاف المواهب 
الغنائيــة The Voice. وأوضحت إليســا موقفها، من خالل 
ردها على سؤال ورد لها عبر “تويتر”، حول حقيقة اعتذارها، 
لتؤكــد أنها لم تتلــق أي اتصال هاتفي مــن القائمين على 

شــبكة “MBC” المنتجــة للبرنامــج لطلــب مشــاركتها في 
الموســم الخامس. وبينت أنــه حتى لو طلب منها المشــاركة 
فستعتذر بسبب انشغالها بالتحضير أللبومها الغنائي الجديد.

انسحاب اليساالربيع في مسلسل سعودي“مسك” في جاغران السينمائي

محرر مسافات



“بي تي إس” الكورية تحيي أولى حفالتها في السعودية

ه الثنائي الممثل اإلنكليزي جيسون ستاثام وخطيبته عارضة األزياء  « توجَّ
اإلنكليزية روزي هنتنغتون وايتلي الى السجادة الحمراء لحضور العرض األول 

من فيلم اآلكشن واإلثارةFast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في 
مدينة لوس أنجلس. ولفتت روزي  األنظار بإطاللتها مرتدية فستانًا أبيض 

ُمثيراً من توقيع دار األزياء اإليطالية فيرساتشي، واستعرضت أمام الحضور 
والمتابعين لهذا العرض للفيلم.

تحيــي فرقــة “بــي تــي إس” لموســيقى البــوب الكوريــة حفلهــا األول فــي المملكــة العربيــة 
السعودية يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، على أرض استاد الملك فهد الدولي في الرياض، 

وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” الذي يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل. 

محطــات  إحــدى  الحفــل  هــذا  وســيمثل 
الجولــة العالميــة للفرقــة تحت عنــوان “لوف 
والتــي  يورســيلف”،  ســبيك  يورســيلف.. 
حّطمــت األرقــام القياســّية العالميــة لكونهــا 
الجولــة األعلى تســجيالً لإليرادات في شــهر 
مايــو الماضي، إذ جمعت أكثر من 50 مليون 
دوالر أمريكي خالل ذلك شهر واحد، ما عزز 
مكانــة “بي تي إس” كواحــدٍة من ألمع الفرق 

ضمن مشهد موسيقى البوب العالمي.
وقــد ســّجلت فرقــة “بــي تــي إس” العالميــة 
نجاحــًا ملفتــًا فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
الجنوبّيــة  الكوريــة  البــوب  فرقــة  ُتعتبــر  إذ 
الوحيــدة التــي حصــدت حوالــي 25 مليــون 
استماع على منصة “أنغامي”، التي ُتعد أكبر 
خدمــة للبــّث الموســيقي عبــر اإلنترنــت فــي 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وبــدأت فرقــة “بي تي إس” جولتهــا العالمّية 

“لــوف يورســيلف.. ســبيك يورســيلف” يــوم 
4 مايــو الماضــي مــن خالل إحيــاء حفٍل في 
أنجلــوس  لــوس  بــول” بمدينــة  ملعــب “روز 
فــي واليــة كاليفورنيــا األمريكيــة، ثــم توّجه 
أعضــاء الفريــق إلحيــاء حفــالت أخــرى فــي 
كٍل مــن ملعــب “ســولجر فيلــد” في شــيكاغو 
بوالية إلينوي، وملعب “ميتاليف ســتاديوم” 
نيــو  فــي منطقــة إيســت راذرفــورد بواليــة 
جيرســي، وملعــب “أليانز باركــي” في مدينة 
“ويمبلــي”  وملعــب  بالبرازيــل،  باولــو  ســاو 
فــي لنــدن بالمملكــة المتحــدة، باإلضافة إلى 
“اســتاد دو فرانــس” فــي العاصمة الفرنســية 
الفرقــة مؤخــرًا حفــالً  أحيــت  كمــا  باريــس. 
موســيقيًا فــي ملعــب “يانمار ناغــاي” بمدينة 
هــذا  خــالل  آخــر  وحفــالً  باليابــان،  أوســاكا 
الشــهر في ملعب “شيزوكا ستاديوم” بمدينة 

شيزوكا اليابانية.
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فرقة بي تي إس الكورية  

tariq_albahhar

أعلنت مؤسســة مهرجان البحر األحمر الســينمائي افتتاح التقديم لجميع صناع األفالم الســعوديين والسعوديات، على منح 
اإلنتــاج التــي تقدمهــا عبــر “صندوق تمهيد”، تهدف إلى دعم فيلمين روائيين ســعوديين في مرحلــة اإلنتاج، بدعم مادي كلي 
يصل مجموع المبلغ كحد أقصى لكل مشــروع 500 ألف دوالر. ويشــكل الّزخم في اإلنتاجات الســينمائية الســعودية، حقبة 
لمرحلة جديدة للسينما في البالد، خاصة بعد إعالن “مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي” عن تنظيم نسخته االفتتاحية 

خالل الفترة من 12 إلى 21 مارس من العام المقبل في المنطقة التاريخية بمدينة جدة على ساحل البحر األحمر.

ويعــد “صندوق تمهيد” مســابقة تطلقها 
األحمــر  البحــر  مهرجــان  “مؤسســة 
ســعودية  أفــالم  لتهيئــة  الســينمائي” 
روائية طويلة، على أن ُيتاح لها الوجود 
فــي المهرجــان الّدولــي المزمــع إقامتــه 
فــي مــارس آذار 2020. حيــث يســتمر 
التقديــم عبــر الموقــع اإللكترونــي حتى 
31 يوليو تموز الجاري. ونّصت شــروط 
الســيناريو  يكــون  أن  علــى  المســابقة 
يكــون  وأن  لإلنتــاج،  وقابــالً  جاهــزًا 
موضــوع الســيناريو متعلقًا بالســعودية 
ومحــوره قصــة محلية أصيلــة مكتوبة 
مكتوبــًا  يكــون  وأن  مبتكــرة،  بطريقــة 
مدتــه  تتعــدى  طويــل  روائــي  لفيلــم 
الســتين دقيقــة، وأن يرتبط الســيناريو 
بمخــرج، في حال كان الكاتب ليس هو 

المخرج.
باإلضافــة إلــى أن ينتمــي كل من كاتب 
الجنســية  إلــى  والمخــرج  الســيناريو 

للمشــروع  يكــون  وأن  الســعودية، 
منتــج مــن الســعودية أو مــن العامليــن 

الســعودية،  الســينمائية  الحركــة  فــي 
مهرجــان  “مؤسســة  تشــجع  حيــث 
المشــاريع  تكــون  أن  األحمــر”  البحــر 
ويتطلــب  بمنتــج.  مرتبطــة  المقدمــة 
التقديــم على المشــروع، مــلء المتقدم 
عليهــا  المنصــوص  اإللزاميــة  الخانــات 
فــي االســتمارة اإللكترونيــة، حيــث إن 
الموعد النهائي الســتقبال المشاريع هو 
31 يوليــو 2019. بعــد ذلــك، تقيم لجنة 
من المختصين المشاريع المقدمة وذلك 
الختيار اثنين منها تحصل على الدعم، 
حيث ســُيعلن عن المشروعين الفائزين 
يوم األحد 25 أغسطس 2019. وأكدت 
تقديــم  الفائــزة  المشــاريع  علــى  بــأّن 
نســختين من المنتج النهائي للمشروع. 
كمــا علــى الحاصــل علــى الدعــم تزويد 
األحمــر  البحــر  مهرجــان  “مؤسســة 
الســينمائي” بمــواد توثيقيــة للمشــروع 

بصرية، كتابية وغيرها.

“البحر األحمر” يعم السينما السعودية

خاص

يضــم متحــف بريــد البحريــن مجموعــة 
كاملــة لطوابــع عالميــة بــكل إصداراتها، 
وبعــض الطوابــع النــادرة، وأبرزهــا طابع 
“بينــي بــالك” البريطانــي، الــذي يعد أول 
طابــع بريد صدر في مايــو 1840، وكان 
مــن تصميــم روالند هيــل 1795-1879. 

ويحتوي المتحــف على مقتنيات ثمينة 
مــن الطوابع البريدية التــي تؤكد مكانة 
ودور طابــع البريد فــي توثيق األحداث 
التاريخيــة لــكل أمة، مما يمثل انعكاســا 
حقيقيا لحضارات الشعوب وتطلعاتها.

 كمــا يوجــد بــه أكثــر مــن 4000 طابــع 

التعــاون  مجلــس  دول  أصدرتهــا  نــادر 
الخليجــي والــدول العربيــة، وأكثــر مــن 
195 دولــة وإقليمــا معظمهــا أعضاء في 
االتحــاد البريــدي العالمــي الــذي أســس 
فــي 15 ســبتمبر 1874 فــي مدينة بيرن 

السويسرية.

فاطمــة  البحرينيــة  النجمــة  شــاركت 
عبدالرحيم في المســرحية السعودية 
الكوميديــة نمبــر1 علــى مســرح أمانة 
المنطقــة الشــرقية فــي الدمــام، وتــم 
عرضهــا لمــدة 3 أيــام وســط حضــور 
المســرحية  تحكــي  كبيــر.  جماهيــري 
قصــة عائلــة ثرية أصبحــت تعاني من 
اإلفالس بعد رحيل ولي أمرها وسوء 

إدارة الورثة ألمالكه.

الفنانــة  مــن  كال  ايضــا  فاطمــة  شــارك 
الكويتيــة نــورة العميــري، إضافــة إلــى 
الياســين  الرحمــن  وعبــد  جبــر  خليفــة 

ونادر النادر.

قصة عائلة ثرية تعاني من اإلفالس بعد رحيل وليها  أكثر من 4000 طابع نادر أصدرتها دول التعاون
فاطمة عبدالرحيم في “نمبر 1” بالسعوديةمتحف بريد البحرين قيمة تاريخية

كانــت جزيــرة المحــّرق البحرينيــة ُتعتبــر عاصمــة تجارة اللؤلــؤ في الخليج العربي، حتى أدت مختلــف العوامل إلى تراجع اقتصــاد اللؤلؤ. ومع أن أزقة 
المحّرق الضيقة، لم تعد تضج بتجار اللؤلؤ مثلما كانت في الماضي، إال أن حكايات تجارة اللؤلؤ ال تزال متجذرة في مشروع مسار اللؤلؤ في البحرين.

 وتتمحــور فكــرة مشــروع مســار اللؤلؤ حــول الربط 
بيــن اســم البحريــن وثقافة صيد اللؤلــؤ، التي ُتعتبر 
من أهم جوانب الهوية الوطنية البحرينية، وفقًا لما 
قالته مديرة مشــروع مسار اللؤلؤ، ورئيسة الشؤون 
الهندســية فــي هيئــة الثقافــة واآلثــار فــي البحرين، 
نورة السايح، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية. 

 ويقــع المســار في جزيــرة المحــّرق البحرينية، التي 
كانــت ُتعتبر عاصمة صيد اللؤلؤ في الخليج العربي 
فــي الماضــي، وفقًا لما ذكرته الســايح. ويمتد طوله 
أنحــاء  بجميــع  ويمــر  ونصــف،  كيلومتــرات   3 إلــى 
بتجــارة  المتعلــق  المبنــي  الجزيــرة.  ويعــود اإلرث 
اللؤلــؤ فــي الجزيــرة، والُمــدرج ضمــن قائمــة التراث 

العالمي في اليونيسكو، إلى عام 1890.
 ،1930 عــام  إلــى  التطــور  فــي  الهيــاكل  واســتمرت 
وهــو العــام الذي شــهد نهايــة صيد اللؤلــؤ من ناحية 
اقتصاديــة.  وأشــارت الســايح إلــى تراجــع تجــارة 
فــي  النفــط  اكتشــاف  وهــي  أســباب،  ل3  اللؤلــؤ 
البحريــن، وحدوث األزمة االقتصادية في الواليات 

المتحــدة األميركيــة فــي عــام 1929التــي خفضــت 
اللؤلــؤ  اختــراع  إلــى  إضافــًة  اللؤلــؤ،  علــى  الطلــب 
الصناعــي فــي اليابــان. ويتضمــن المســار 17 منــزالً 
تنتمــي إلــى مختلــف األشــخاص من مجتمــع تجارة 
اللؤلــؤ قديمــًا، مثــل الغواصين، وتجــار اللؤلؤ. ويعد 
مجلس سيادي من أبرز المنازل في مسار اللؤلؤ من 

ناحية معمارية. وكانت عائلة ســيادي من أهم تجار 
اللؤلؤ في البحرين، واستضاف المجلس العديد من 

التجار العالميين مثل جاك كارتييه. 
وال يــزال المســار فــي قيــد البنــاء حتــى اآلن، ومــن 
المقرر إنجاز المشــروع بكاملــه في نهاية عام 2020 

بحسب موقع بي بي سي.

2020 أواخـــــر  ــاء  ــهـ ــتـ واالنـ ــاء...  ــنـ ــبـ الـ ــد  ــي ق الـــمـــشـــروع 

مسار اللؤلؤ بالبحرين.. عائلة سيادي من أهم األسماء

محرر مسافات
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24 قتيال في حريق متعمد بأستوديو في اليابان
لقى 24 شخصا حتفهم، أمس الخميس، 
في حريق متعمد على األرجح استهدف 
في  كــيــوتــو  بمدينة  تــصــويــر  ســتــوديــو 
فرق  في  مسؤول  ذكر  حسبما  اليابان، 

اإلطفاء لوكالة “فرانس برس”.
على  عثرت  الفرق  إن  المسؤول  وقــال 
المبنى،  من  الثاني  الطابق  شخص في 
ولم تبد عليه مؤشرات الحياة، مضيفا 
عليهم  عثر  أكثر”  أو  أشخاص   10“ أن 
في الحالة نفسها على الساللم المؤدية 
إلى السطح، لترتفع الحصيلة اإلجمالية 

إلى 24 قتيال.
ونقلت وكالة أنباء “كيودو” عن شرطة 
أشخاص   10 نحو  إن  قولها  المدينة 
عثر عليهم راقدون بالطابق الثاني من 
إلى  الفور  على  ينقلوا  لم  لكن  المبنى، 
بأنهم  االعــتــقــاد  بسبب  طبية؛  مــرافــق 

توفوا بالفعل.
قالت في وقت  “كيودو”  وكالة  وكانت 
أصيبوا  30 شخصا  من  أكثر  إن  سابق 
ــريـــق، بــيــنــهــم 10 فـــي حــالــة  فـــي الـــحـ

خـــطـــيـــرة. وأحـــجـــمـــت شـــرطـــة مــديــنــة 
كيوتو عن التعليق.

ــة والــتــلــفــزيــون  ــ وذكـــــرت هــيــئــة اإلذاعــ
شخصا،  اعتقلت  الشرطة  أن  اليابانية 
أنه  يبدو  سائال  سكب  عاما،   41 عمره 

بنزين حول الستوديو.
ــل أصـــيـــب ويــتــلــقــى  ــرجـ ــالـــت إن الـ وقـ
العالج في مستشفى، مما منع الشرطة 

من استجوابه على نحو مناسب حتى 
“موتوا”  يقول  كان  أنه  وأضافت  اآلن، 
االستوديو  وينتج  النار.  أشعل  عندما 
)ساوند!  يوفونيوم”  “صــوت!  مسلسل 
يوفونيوم(، ومن المقرر أن يصدر فيلم 
ــر! طــريــق إلــى  مــن إنــتــاجــه بــعــنــوان “حـ
العالم.. الحلم” )فري! رود تو ذا وورلد.. 

ذا دريم( هذا الشهر.

أراد  عــاًمــا   45 العمر  مــن  يبلغ  قتل رجــل  
ــقــرب مـــن متنزه  ــال االغــتــســال فـــي نــهــر ب
أوديــشــا  واليـــة  فــي  الوطني  بيتاركانيكا 

الهندية نتيجة لهجوم تمساح.
أثــنــاء  ــرجــل  ال بمهاجمة  الــتــمــســاح  وقـــام 
ــاول الــقــرويــون  اغــتــســالــه فــي الــنــهــر، وحــ

إنقاذه، لكن محاوالتهم باءت بالفشل.
ــرجــل ســـادس ضحية قتل  ال وكـــان هـــذا 
متنزه  من  بالقرب  التماسيح  هجوم  في 

بيتاركانيكا الوطني منذ بداية العام.
براسانا  بيمال  الغابات  قسم  مدير  وقــال 
أشاريا: “في األشهر األخيرة، يغادر الكثير 
إلى  ويتوجهون  المتنزه  التماسيح  مــن 
األنهار والجداول وغيرها من المسطحات 
ــيـــوض، لــقــد حــذرنــا  ــبـ الــمــائــيــة لـــوضـــع الـ
ــراًرا وتـــكـــراًرا مــن االقــتــراب   الــقــرويــيــن مــ
بالتماسيح  يــعــجــون  ألنــهــم  األنـــهـــار؛  فــي 
التماسيح  عدوانية  وتشتد  المفترسة”. 
من شهر مارس إلى أغسطس، حيث تقوم 

إناث التماسيح بوضع البيوض.

هندي أراد 
االغتسال في النهر 

فابتلعه تمساح
كهدية  وإنترنت مجاني  اتصال  لتوزيع شرائح  مبادرة  تنفيذ  في  السعودية  السلطات  بدأت 

لحجاج هذا العام ضمن برنامج “ضيف الرحمن في عيوننا”.
ودشنت إدارة مطار الملك عبدالعزيز مبادرة لجنة السقاية والرفادة في إمارة مكة المكرمة، 

التي تتضمن توزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانية هدية لضيوف الرحمن.

ويقوم فريق ميداني على مدار 24 ساعة بتوزيع شرائح االتصال على مليون حاج.
ويتم تقديم هذه الخدمة خالل موسم حج هذا العام في بادرة نوعية تسهل على ضيوف 
التواصل  مــواقــع  عبر  اليومية  أحداثهم  جميع  ومشاركتهم  أســرهــم  مــع  التواصل  الرحمن 
البلد  به في هذا  ينعمون  الحج وما  أجواء  ليعيشوا معهم  المباشر،  االتصال  أو  االجتماعي، 

الحرام من راحة وأمان.

ســــــجــــــل مـــقـــطـــع 
فــــيــــديــــو األكــــثــــر 
مـــشـــاهـــدة، حــيــث 
تــهــور سائق  ـــق  وثَّ
ــيـــن  شـــــاحـــــنـــــة حـ
قــــيــــامــــه بــعــكــس 
طريق  على  السير 
ــد فــي  ــهـ ــلـــك فـ ــمـ الـ
ــاض، والــــذي  الــــريــ
ــر  ــ ــثـ ــ ــر األكـ ــ ــب ــ ــت ــعــ ــ ي
ازدحاما في حركة 

السير داخل العاصمة. وتداول نشطاء الفيديو، معبرين عن استيائهم لتصرف قائد 
الشاحنة، مطالبين بفرض أشد العقوبات، ليكون رادعا لغيره، في الوقت الذي تمكنت 

فيه اإلدارة العامة للمرور بالرياض من القبض على سائق الشاحنة.
واعتبر المغردون أن ما حدث من سائق الشاحنة “تهور” كاد يتسبب في كارثة على 

الطريق؛ نظرا لتعريضه حياة سالكي الطريق للخطر واستهتاره باألنظمة المرورية.

وجهت محكمة أميركية تهمة القتل إلى مصري أميركي بعد وفاة طفليه المصابين بالتوحد 
غرقا قبل نحو 4 سنوات.

وفي الحادث الذي وقع العام 2015، قاد علي المزين سيارته وعائلته فيها نحو المياه مقابل 
ميناء سان بيدرو جنوبي لوس أنجلوس؛ بهدف الحصول على أموال التأمين، وفقا للسلطات. 
وكان المزين )44 عاما( يقود السيارة وإلى جانبه زوجته رابعة دياب. أما في الجزء الخلفي، 

فكان يجلس ولداه المصابان بالتوحد، وعمرهما 8 و13 عاما.
وعندما غرقت السيارة في المياه، تمكن علي من السباحة إلى الرصيف فيما أنقذ صيادون 

زوجته التي ال تستطيع السباحة.
ويتهم المزين الذي أوقف في نوفمبر أيضا بالتزوير للحصول على تعويضات التأمين، فقد 

حصل على أكثر من 260 ألف دوالر من شركتي تأمين.

مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانا لضيوف الرحمن

سائق شاحنة “متهور” يعكس السير وسط الرياض

يقتل طفليه المصابين بالتوحد من أجل التأمين

صبي إماراتي يحمل ثمرة الرطب المقطوف حديثا، خالل مهرجان ليوا التقليدي السنوي في المنطقة الغربية من ليوا، جنوب أبوظبي. )أ ف ب(

إسعاد  “ماكرة” ألجل  إلى حيلة  إسبانيا  المتنزهات في  أحد  القائمون على  لجأ 
الزوار، لكنها سرعان ما انكشفت وقوبلت بغضب واسع، فيما أعلنت السلطات 
فتح تحقيق. وبحسب ما نقل موقع “أندلسيا إنفورماسيون”، فإن حمارين باللون 
األبيض جرى صبغهما بخطوط وسوداء، حتى يبدوا مثل حمارين وحشيين، في 
منطقة قادش، جنوبي إسبانيا. وظهر الحماران وهما يتحركان أمام مجموعة من 
الحانات، لكن بعض الزوار فطنوا إلى كونهما مزيفين وليسا بحمارين وحشيين، 
حيث لم يكن التخطيط األسود بالدقة الكافية، فيما انتشرت صور الحيوانين 

بسرعة على مواقع التواصل االجتماعي.
ألنهما  عليهما؛  االعتداء  تم  الحمارين  إن  الحيوان  حقوق  عن  مدافعون  وقــال 
تعرضا للصباغة ثم جرى تركهما تحت أشعة الشمس الحارقة بعيدا عن الظل، 

حتى يكون منظرهما مسليا لمن يزورون المكان.
المنطقة فتح  فــي  والــتــجــارة  الــزراعــة  أعلن مكتب  االنــتــقــادات،  تــوالــي  وعقب 

تحقيق في واقعة تزييف الحمارين.
بشكل  أبوابه  يفتح  ال  الحمارين  الــذي جلب  المتنزه  أن  تقارير محلية  وذكــرت 

دائم، بل يقيم بعض األنشطة مثل األعراس بين الحين واآلخر.

الحمير الوحشية المزيفة تثير 
غضبا في إسبانيا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

التحقيق  12 سائحا إسرائيليا قيد  أوقف 
أمــــس الــخــمــيــس فـــي قــبــرص فـــي إطـــار 
تحقيق حول اغتصاب جماعي قد تكون 
أيا  بريطانية في مدينة  له فتاة  تعرضت 
الجزيرة  شرق  جنوب  في  السياحية  نابا 

المتوسطية.
)جنوب  باراليمني  محكمة  قاضي  ووافق 
شرق( الذي مثل أمامه اإلسرائيليون على 
التحقيق  قيد  توقيفهم  الــشــرطــة  طلب 
 12 الـ  أيام. وأوقف اإلسرائيليون  لثمانية 
بريطانية  سائحة  أكــدت  بعدما  األربــعــاء 
في  اغتصبت  أنها  عمرها  مــن   19 الـــ  فــي 
ــنــزل فــيــه، وكـــذلـــك األمـــر  فــنــدق كــانــت ت
بالنسبة إلى اإلسرائيليين. ومثل المشتبه 
وجوههم،  غطوا  وقــد  وصلوا  الذين  بهم 
أمام القاضي في جلسة مغلقة ألن أحدهم 
وتستقبل  بعضهم.  أقرباء  وحضر  قاصر. 
الليلية  بحياتها  المعروفة  نابا  أيــا  مدينة 
وشواطئها الرملية عددا كبيرا من السياح 

الشباب.

مترو  محطة  فــي  قــطــار  يستطع  لــم 
بريطانية أن يقلع في توقيته المعتاد، 
المستعار  الشعر  من  وصــالت  بسبب 
ــور  ــدى الـــراكـــبـــات، لــكــن األمـ ــدى إحــ لـ

جرت بسالم فيما بعد.
وبحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز”، 
فإن شعرا زائدا إلحدى الراكبات، علق 

في الباب الذي أغلق، بشكل سريع.
وبــعــدمــا عــلــق الــشــعــر فــي الـــبـــاب، لم 
من  رحلته  يــبــدأ  أن  الــقــطــار  يستطع 
ــارو آنـــد ويــلــدســتــون، بين  مــحــطــة هــ

العاصمة لندن وبلدة بليتشي.
واضــطــر طــاقــم الــقــطــار، إلــى إيضاح 
ــرهــم  ــلـــركـــاب، وأخــب ــا لـ ــي األمـــــر صــوت
بـــأن الــتــأخــيــر نــاجــم عــن شــعــر إحــدى 

المسافرات.
وأوضح مسؤول في شركة القطارات 
ــواب جــرى فتحها  ــ لــنــدن، أن األب فــي 
ذلك  وعــقــب  الشعر،  تخليص  بــهــدف 
بشأن  للمسافرة  نــصــائــح  تــقــديــم  تــم 
حادث  أي  لتفادي  األمــر؛  مع  التعامل 

مماثل مستقبال.

توقيف 12 إسرائيليا 
بتهمة االغتصاب 

في قبرص

“شعر مستعار” يؤخر 
قطارا قرب لندن 33 قطعة”خردة” من معدة  باستخراج  أطباء  البريطاني عن قيام  “ميرور”  كشف موقع 

شاب، بما في ذلك أدوات حالقة وسكاكين ومفك براغ، بعد أن اشتكى من ألم شديد في 
بطنه. وذكرت التقارير الواردة أن يوغيش ثاكور، عانى أيضا وجود مواد بالستيكية في 

بطنه، بعد نقله إلى المستشفى إلجراء فحص األشعة السينية.
من  الــبــالــغــة  األم  ــرت  ــبـ وأخـ
ــطــاقــم  ال ــا،  ــامــ عــ  30 الـــعـــمـــر 
الــطــبــي فــي تــشــاتــاربــور في 
الهند، أن ابنها كان “يأخذ أي 

شيء ويأكله”.
ــراء  ــور إجــ ــاكـ ــان عــلــى ثـ ــ وكـ
عملية جراحية بعد اكتشاف 
األجسام الحادة في معدته، 
وســيــتــلــقــى أيــضــا مــســاعــدة 

نفسية، وفقا للتقارير.
الرجل  أن  األطــبــاء  ويعتقد 
الشهية”،  “فــســاد  يعاني  قــد 
ــراب فـــي األكـــل  ــطـ وهـــو اضـ
ــب فــــــي اســـتـــهـــالك  ــبـ ــسـ ــتـ يـ
ــمــصــابــيــن أشـــيـــاء حــــادة،  ال
حــســبــمــا ذكـــــــرت صــحــيــفــة 

“ديلي ميل”.
وقال األطباء أيضا إن ثاكور عانى تغيرا في الحالة العقلية: تغيرات عامة في وظائف 

المخ، أو عيوب في التفكير.

أطباء صدمهم ما عثروا عليه في معدة شاب

نجما بوليوود الهنديين سونكشي سينها )يسار( وأكشاي كومار خالل 
الترويج لفيلم الدراما الهندية المقبل “مهمة مانجال” في مومباي )أ ف ب(

قال الجراح الذي أجرى العملية إنه صدم لدى عثوره على كل 
هذه “الخردة” في أحشاء الرجل المصاب.
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الحريق شب في ستوديو كيوتو للرسوم المتحركة
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