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المنامة- بنا   

لنتائــج  الدوريــة  المتابعــة  إطــار  فــي 
تنفيذ مبــادرات برنامج التوازن المالي 
 2018 أكتوبــر  فــي  تــم إطالقــه  الــذي 
بيــن  التــوازن  نقطــة  تحقيــق  بهــدف 
الحكوميــة  واإليــرادات  المصروفــات 
مــن   كل  اجتمــع   ،2022 عــام  بحلــول 
بدولــة  الماليــة  للشــئون  الدولــة  وزيــر 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة عبيــد بــن 
بدولــة  الماليــة  الطايــر، ووزيــر  حميــد 
 ، الحجــرف  فــالح  بــن  نايــف  الكويــت 

الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  ووزيــر 
بــن  ســلمان  الشــيخ  البحريــن  بمملكــة 
خليفة آل خليفة ومساعد وزير المالية 
للماليــة الدوليــة  والسياســات الماليــة 
عبدالعزيــز الرشــيد  نيابــًة عــن  وزيــر 
الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  الماليــة 
فــي المنامــة  أمــس الخميــس، حيــث 
التــي  اإلنجــازات  علــى  الــوزراء  اطلــع 
قامــت بهــا مملكــة البحريــن مــن أجــل 
تنفيــذ مبــادرات برنامــج التــوازن وفق 

الجــدول الزمني المحدد لها، مشــيدين 
بمــا تــم تحقيقــه مــن نتائــج وأصــداء 
فــي  البرنامــج  انطــالق  منــذ  إيجابيــة 
أكتوبــر الماضــي وحتــى اليــوم والتــي 
لــدى  الراســخ  العــزم  بفضــل  جــاءت 
القائميــن على البرنامج بأهمية التنفيذ 

المتقن لكافة مبادراته .
وأشــاروا إلــى النتائــج اإليجابيــة التــي 
أدى  والــذي  البرنامــج  تنفيــذ  حققهــا 
فــي  الفعلــي  العجــز  انخفــاض  إلــى 

النصــف األول مــن العــام 2019 بنســبة 
%37.8 مقارنــة بنفس الفترة من العام 
الماضــي، إضافــة إلى زيــادة اإليرادات 
غيــر النفطية بنســبة %47 خالل نفس 
الفتــرة. وأبــدى  الــوزراء ارتياحهم من 
النتائــج التــي تحقــق أهــداف برنامــج 
منوهيــن  المنشــودة،  المالــي  التــوازن 
بالــدور المتميز للجهــات التنفيذية في 
مملكة البحرين، ومتمنين لهم التوفيق 

في تنفيذ مبادرات البرنامج.

مليــــار دوالر
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  قــال 
كانــو،  أحمــد  بــن  يوســف  مجموعــة 
نبيــل كانــو، إن أعمــال برج مقر شــركة 
أكســا للتأميــن اإلقليمــي شــارفت على 
االنتهــاء، وإن الشــركة ســتنقل مقرهــا 
اإلقليمــي من دبــي إلى البحرين قريًبا. 
وأبلــغ كانــو “البــالد” أن أكســا ســتنقل 

قرابــة 100 موظــف مــن اإلدارة العليــا 
البحرين.ويعــود  بخليــج  مقرهــا  إلــى 
تواجــد الشــركة فــي منطقــة الخليــج 
ألكثر من 68 عاًما، وهي تقدم مجموعة 
واسعة من منتجات وخدمات التأمين 
الصغيــرة  والمؤسســات  للشــركات 

والمتوسطة والعمالء األفراد.

رت البحرين أكثر من 65.3 مليون  صدَّ
طــن من األلمنيوم إلــى 61 دولة بقيمة 
إجمالية بلغت 90.9 مليون دينار خالل 
يوليــو مــن العام الجــاري، بزيادة 11.4 
% عن الفترة نفسها من العام الماضي، 
مليــون   81.6 القيمــة  بلغــت  حيــث 
دينار.وأوضحــت بيانــات صــادرة عــن 

إدارة الجمــارك، أن الواليــات المّتحــدة 
األميركّية جاءت في المركز األول من 
حيــث قيمــة تصديــر األلمنيــوم حيــث 
بلغــت قيمتها 33.7 مليون دينار، تليها 
ثــم  14 مليــون دينــار،  بقيمــة  هولنــدا 
مصر بـ11.3 مليون دينار، فالســعودية 

بقيمة 8 ماليين دينار.

بــوزارة  الدينيــة  الشــؤون  إدارة  كشــفت 
العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف عن 
إنهــاء معاملــة 38 حملة حيث تــم التصريح 
 6065 ســتقل  حافلــة   131 ل  بالخــروج 
معتمــرًا عــن طريــق البــر و1090 معتمرًا عن 
طريق الجو بمشيئة هللا تعالى خالل إجازة 

محرم.

ودعــا مديــر إدارة الشــؤون الدينية حمالت 
العمــرة محمد القطان إلــى التأكد من توفير 
كافة الخدمات التي ُتســهل على المعتمرين 
وســهولة،  يســر  بــكل  العمــرة  مناســك  أداء 
المريحــة  النقــل  وســائل  توفيــر  وضــرورة 
والســكن الالئــق والمرشــدين المتخصصين، 

وااللتزام بمواعيد المغادرة.

التصريح لخروج 7155 معتمراً بإجازة محرمالبحرين تصدر ألمنيوم بـ 90.9 مليون دينار“أكسا” تنقل مقرها اإلقليمي للمنامة

عقب توقيع مذكرة التفاهم

المنامة - تمكين

“تمكيــن”  العمــل  صنــدوق  وقــع 
مذكــرة تفاهــم مــع “جمعيــة تنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” 
ا من الباحثين  لتدريــب 50 بحرينيًّ
عــن عمــل علــى أساســيات ريــادة 
األعمــال، وذلك في ضــوء الجهود 
المســتمرة التي يقدمهــا الصندوق 
فــي  الرياديــة  البيئــة  لتطويــر 
المملكــة. وقــال الرئيــس التنفيذي 

لصندوق العمــل “تمكين”، إبراهيم 
جناحــي: إّن هــذه المبــادرة تأتــي 
بالتماشــي مع أحد أهــداف تمكين 
فــي  والمتمثلــة  االســتراتيجية 
عمــل  عــن  الباحثيــن  تشــجيع 
األعمــال  ريــادة  إلــى  لالتجــاه 
التوظيــف،  عــن  بديــل  كخيــار 
وتقديم الدعم المناسب لتدريبهم 

وتأهيلهم.

ا لريادة األعمال “تمكين” و”الصغيرة” تدربان 50 بحرينيًّ

األحمر يتعادل مع العراقعادل يعود لروتاناالضغط على ايرانبيع واعادة تأجير150 إعالنا مخالفا
نّظمت بلدية المنطقة الجنوبية  «

حملة على مدى 3 أيام إلزالة 
أكثر من 150 إعالًنا وملصًقا 

مخالًفا على الجدران وأعمدة 
اإلنارة في عدد من الشوارع 

والطرقات الرئيسية في 
المنطقة الجنوبية.

طرحت شركة طيران الخليج في  «
جلسة المزايدات والمناقصات 

أمس مناقصة تمويل لبيع 
وإعادة تأجير 4 طائرات من 

طراز بوينغ )B787-9( تقدم إليها 
عطاء وحيد لشركة “سند لحلول 

الطيران” أبوظبي بعرضين.

دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  «
نتنياهو، أمس الخميس، إلى 

ممارسة مزيد من “الضغط” الدولي 
على إيران، غداة إعالنها عن تقليص 

جديد في التزاماتها النووية.وقال 
نتنياهو “هذا الصباح أُبلغنا بسعي 

ايران لحيازة أسلحة نووية”.

أعلن المطرب البحريني عادل محمود  «
عودته مجدداً إلى شركة “روتانا” بعد 

فترة من القطيعة بين الطرفين 
امتدت سنوات.وقال محمود لصحيفة 

الجريدة الكويتية..”نعم عدت إلى 
روتانا مجدداً وأغتنم الفرصة ألشكر 

المستشار تركي آل الشيخ.

تعادل منتخبنا الوطني األول  «
لكرة القدم مع نظيره العراقي 

بهدف لكليهما، في اللقاء الذي 
جمعهما، أمس، ضمن الجولة 
1 للمجموعة 3 في التصفيات 

المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 
2022 وكأس آسيا 2023.
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أمــر نائــب جاللــة الملــك ولــي العهــد صاحــب 
حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
بتمديــد  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  خليفــة  آل 
المواطنيــن  لحســابات  الفواتيــر  احتســاب 
بالمســكن األول )حســاب واحــد( وفق فواتير 
الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي إذا كانــت 
أقل من الســنة الحالية، وذلك ألشــهر سبتمبر 

وأكتوبر ونوفمبر.
كما وّجه ســموه هيئة الكهرباء والماء بالعمل 
علــى ســرعة تدشــين نظــام جديــد ومتطــور 
الكهربــاء  لفواتيــر  المعاييــر  أفضــل  وفــق 
والمــاء بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع 

المشتركين من أفراد ومؤسسات.
بحضــور  ســموه،  اســتقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
نائــب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ خالد بن 
عبــدهللا آل خليفــة ووزيــر الداخليــة الشــيخ 
راشــد بن عبدهللا آل خليفــة، ووزير الكهرباء 
الماليــة  ووزيــر  ميــرزا  عبدالحســين  والمــاء 
واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة 

آل خليفــة، فــي قصــر الرفــاع أمــس رئيــس 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية الشــيخ أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة، الــذي رفــع إلــى ســموه 

تقريــر ديوان الرقابة المالية واإلدارية بشــأن 
النتائــج األوليــة للتحقيــق في آلية احتســاب 
فواتيــر الكهرباء والماء ألشــهر يونيو ويوليو 

الفنيــة  النواحــي  ذلــك  فــي  بمــا  وأغســطس، 
والتقنيــة واإلجرائيــة، والــذي أجــراه الديوان 

وفق توجيهات سموه.

المنامة - بنا

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  أنــاب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة، محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
مدرســة  افتتــاح  حفــل  لحضــور  أمــس 
سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة 
الشــاملة للبنــات فــي منطقــة جــو. وأكــد 

ســمو محافــظ الجنوبيــة  أن المحافظــة 
هــذه  تحتضــن  بأنهــا  تفتخــر  الجنوبيــة 
المدرســة المتطــورة التي ســوف تســهم 
في االرتقاء بالبيئة التعليمية والتنموية 
إلــى  ســموه  مشــيًرا  المحافظــة،  فــي 
لــكل  األول  الهــدف  هــو  المواطــن  أن 

مشروعات التنمية.

سمو الشيخ خليفة بن علي: “الجنوبية” تفتخر 
باحتضان المؤسسات التعليمية المتطورة

احتساب الفواتير بحسب 2018 لـ 3 أشهر إضافية
سمو نائب جاللة الملك يوجه لتدشين نظام يحفظ حقوق المشتركين

المنامة - بنا

سمو نائب جاللة الملك مستقبال رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية

ينطلق موســم الســباق الجديد في نســخته 
الثالثــة من شــركة بوســت بحرين بالشــراكة 
مــع أوبــاي أنــد هيل وفنــدق الريتــز كارلتون 
وبيت التمويل الخليجي خالل فترة األشهر 
الثمانيــة المقبلــة.   ويعرض موســم الســباق 

بعــض  إلــى  باإلضافــة  ســباًقا   12 الجديــد 
المشــاريع المثيرة للحماســة والتــي تتضمن 
باالشــتراك  الســباحة  مــن ســباقات  سلســلة 
مــع فنــدق الريتز كارلتــون وفعاليات الجري 

المقبلة من شركة أوباي أند هيل”.

“بوست بحرين” تطلق موسم السباقات 2019

)08( )٠٥(

الريتز كارلتون - هبة محسن | تصوير خليل إبراهيم

سمو الشيخ خليفة بن علي مفتتحا مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة
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النـاتــج اإلجمـالــي للخسـائـــر
مشـــاركون بورشـــة “دراســـات”: حـــرب  ســـوريا أضاعـــت 65 ســـنة مـــن النهضـــة

نظــم مركــز البحريــن للدراســات اإلســتراتيجية والدوليــة والطاقة صبــاح يوم أمس ورشــة عمل 
لمناقشة موضوع العودة اآلمنة لالجئين السوريين إلى بالدهم، مستعرضة أوضاعهم في البلدان 
المضيفة، والظروف السائدة حاليا في سوريا، ومدى مالءمتها لعودة آمنة ودائمة لالجئين، كما 

مثلت الورشة كمنصة للدول الغربية، لتوضيح مواقفها من عودة الالجئين السوريين.

وقــد أكــد مديــر البحــوث في معهــد عصام 
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية 
ســوريا  بــأن  ياســين  ناصــر  بيــروت  فــي 
خسرت وبسبب الحرب ما يقارب الخمسة 
وســتين ســنة مــن التطــور والنهضــة، وبأن 
األزمــة لــم تأخذهــا شــكلها العدوانــي تجاه 
الالجئين إال بعد العام 2015، مع توافدهم 
الكبيــر على دول االتحــاد األوروبي، ودول 

أخرى عدة.
فــي حين أكدت الخبيــرة األولى في البنك 
الدولي حنين الســيد اهتمــام البنك الدولي 
المحيطــة  الظــروف  فهــم  محاولــة  فــي 

بالالجئين الســوريين في المهجرة، والعمل 
علــى مســاعدتهم، وتقييم ظــروف الصراع 
وأسبابها. وأضافت السيد بأن البنك أجرى 
دراســة شــاملة تقــوم علــى العمــل البحثــي 
الســوريين  )تحــركات  واســمه  والتحليلــي 
المشــردين( العــام 2017؛ للنظــر فــي آليات 
الصــراع فــي ســوريا، والنتائــج، وتحديــد 
التأثير الكلي لها، سواء األضرار المادية أو 
البشــرية، ومدى تعاظم ذلــك وتأثيره على 

الوضع االقتصادي نفسه.
لهــذه  اإلجمالــي  الناتــج  “قدرنــا  وقالــت 
الخســائر بــــ )260( مليــار دوالر، وهــو رقــم 

كبيــر وهائــل، يضــاف اليــه بأن ما نــراه في 
الظاهرة ال يعكس الوضع الحقيقي بالفعل، 
طالــت  وفادحــة  كثيــرة  أضــرار  فهنالــك 
تدميــر المنازل والمدارس والمستشــفيات، 

أقــرب للصندوق األســود الــذي ال نعرفه ما 
بداخله، وأشير هنا بأن مساعدة السوريين 
ال يقتصــر على الجانــب المادي فقط، وإنما 

االجتماعي أيًضا”.

ورشة العمل حول العودة اآلمنة لالجئين السوريين

إبراهيم النهام
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سمو نائب جاللة الملك يوجه لإلسراع في تدشين نظام جديد للفواتير

احتساب فواتير الكهرباء وفق فواتير 2018 لـ 3 أشهر إضافية

أمــر نائــب جاللــة الملــك ولــي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة هيئة الكهربــاء والماء بتمديد 
احتســاب الفواتير لحســابات المواطنين بالمســكن األول )حســاب واحد(، وفق فواتير الفترة نفســها من العام الماضي إذا 

كانت أقل من السنة الحالية، وذلك ألشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

كمــا وّجه ســموه هيئة الكهربــاء والماء 
بالعمل على سرعة تدشين نظام جديد 
ومتطــور وفــق أفضل المعاييــر لفواتير 
الحفــاظ  بمــا يضمــن  والمــاء  الكهربــاء 
مــن  المشــتركين  جميــع  حقــوق  علــى 

أفراد ومؤسسات.
مواصلــة  علــى  الحــرص  ســموه  وأكــد 
تطلعــات  تحقيــق  نحــو  دومــا  العمــل 
باحتياجاتهــم؛  واالهتمــام  المواطنيــن 
بمــا  وغايتهــا  التنميــة  محــور  كونهــم 
صاحــب  البــاد  عاهــل  رؤى  يعكــس 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
مســؤوليتنا  إن  ســموه  وقــال  خليفــة، 
اإلمكانــات  توجيــه  تقتضــي  الوطنيــة 
كافة، وأهميــة تضافر الجهود لمواصلة 
لصالــح  للمــوارد  األمثــل  االســتخدام 
العدالــة  بأســس  االلتــزام  مــع  الجميــع 
والتميــز والتطويــر المســتمر بما يحقق 
المواطنيــن ويدعــم مســاعي  مصلحــة 

التنمية الشاملة.
جاء ذلك لدى استقبال سموه، بحضور 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ 
ووزيــر  خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  خالــد 
عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  الداخليــة 

والمــاء  الكهربــاء  ووزيــر  خليفــة  آل 
الماليــة  ووزيــر  ميــرزا  عبدالحســين 
واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان بن 
الرفــاع  قصــر  فــي  خليفــة،  آل  خليفــة 
الماليــة  الرقابــة  ديــوان  رئيــس  أمــس 
واإلداريــة الشــيخ أحمــد بــن محمــد آل 
إلــى ســموه تقريــر  الــذي رفــع  خليفــة، 
ديــوان الرقابــة المالية واإلدارية بشــأن 
آليــة  فــي  للتحقيــق  األوليــة  النتائــج 
احتساب فواتير الكهرباء والماء ألشهر 
يونيو ويوليو وأغســطس، بما في ذلك 
النواحــي الفنيــة والتقنيــة واإلجرائيــة، 
والــذي أجــراه الديوان وفــق توجيهات 
ســموه، مثنًيا ســموه على جهود ديوان 
الرقابــة الماليــة واإلداريــة بالتعاون مع 

هيئــة الكهربــاء والمــاء فــي إعــداد هذا 
التقرير وما خلص إليه من نتائج أولية، 
اســتكمال  مواصلــة  أهميــة  تأكيــد  مــع 
ديوان الرقابة جميع الجوانب المتعلقة 
بالتحقيق بالتعاون مع مختلف الجهات 

ذات العاقة.
ديــوان  مــن  المرفــوع  التقريــر  وأظهــر 
مــا  أن  واإلداريــة  الماليــة  الرقابــة 
أوليــة  نتائــج  مــن  إليــه  التوصــل  تــم 
اإلجــراءات  بشــأن  وماحظــات 
الكهربــاء  بفواتيــر  المتعلقــة  واألنظمــة 
منظومــة  علــى  أثــرت  والتــي  والمــاء، 
الفوتــرة، كانــت محــددة ببدايــة فتــرة 
فقــط،  العــام  لهــذا  الصيــف  دخــول 
وأوضــح التقريــر المرفــوع إلــى ســموه 

كذلــك أن القــرارات الفوريــة التــي تــم 
اتخاذها للتحقيق في منظومة الفوترة 
لهيئــة الكهربــاء والماء وتوجيه ســموه 
باحتســاب فواتير أشــهر يونيــو ويوليو 
وأغســطس وفق فواتيــر العام الماضي 
أيهمــا أقل، كان لهما دور بارز في حفظ 

حقوق المشتركين.
وأكد سموه أهمية اتخاذ جميع الجهات 
التدابيــر  دوًمــا،  الخدميــة  الحكوميــة 
ثقــة  صــون  شــأنها  مــن  التــي  الازمــة 
األفــراد والمؤسســات في جــودة ودقة 
الخدمــات المقدمــة واآلليــات اإلداريــة 

والمالية المتعلقة بها.
وأشــار ســموه إلــى أن مملكــة البحريــن 
تسعى دائما إلى ترسيخ مفهوم الرقابة 
والنزاهــة  المحاســبة  مبــادئ  وتأكيــد 
والعدالــة بمــا يســهم فــي الحفــاظ على 
وصــون  اســتدامتها،  وضمــان  المــوارد 
حقــوق المواطنيــن بمــا يخــدم التنميــة 

ويحقق االزدهار للوطن.
بــن  أحمــد  الشــيخ  أعــرب  جانبــه،  مــن 
محمــد آل خليفــة عــن شــكره وتقديــره 
إلى صاحب الســمو الملكي نائب جالة 
الملــك ولــي العهد على ما يبديه ســموه 
من اهتمام وحرص في كل ما من شأنه 
أن يعــود بالنفــع والنمــاء لصالح الوطن 

والمواطنين.

المنامة - بنا
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الرفاع - قوة الدفاع

بحــث وزيــر اإلســكان باســم الحمــر بمكتبــه بديــوان الوزارة مــع النائب 
يوســف زينل ســبل التعاون المشــترك فيما يتعلق بالمشاريع اإلسكانية 

التي تنفذها الوزارة بمشاريع مدن البحرين الجديدة.

كما تم استعراض آخر المستجدات 
التــي  اإلســكانية  المشــاريع  حــول 
تقــوم الوزارة بتنفيذها بالمشــاريع 
إلــى  إضافــة  الحاليــة،  اإلســكانية 
الــوزارة  تعتــزم  التــي  المشــاريع 
تنفيذهــا خــال المرحلــة المقبلــة، 
وفًقا للخطة اإلســكانية، فضا عن 
سياســة الوزارة في تلبية الطلبات 

اإلسكانية على مستوى المملكة.
بخطــط  زينــل  أشــاد  جانبــه،  مــن 
الســكن  لتوفيــر  اإلســكان  وزارة 
مبدًيــا  للمواطنيــن،  االجتماعــي 
الــوزارة  مــع  للتعــاون  اســتعداده 
والمشــاريع  الخطــط  تلــك  لتنفيــذ 
بمــا يســهم فــي االرتقــاء بمعيشــة 

المواطنين.

الحمر يبحث مع زينل سبل 
التعاون المشترك

قــام القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير 
خليفــة  آل  أحمــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الركــن 
إلــى  تفقديــة  ميدانيــة  بزيــارة  أمــس،  صبــاح 
عــدد مــن وحــدات قوة دفــاع البحريــن لإلطاع 
علــى جاهزيتهــا القتاليــة والتطــورات اإلداريــة 
الحديثــة، حيــث أســتمع إلــى إيجــاز عــن برامج 
اإلعــداد والتدريــب ومختلــف مراحــل التطويــر 

بتلك الوحدات.
وأكــد أن قــوة دفــاع البحريــن تعمل بــكل مقدرة 
والمنعــة  القــوة  ســبل  كل  تهيئــة  فــي  وثبــات 
لمختلــف أســلحتها ووحداتهــا بمــا يتواكــب مــع 
التطور المستمر في مختلف المجاالت القتاليــــــة 
للجهــود  تقديــره  عميــق  عــن  معربــًا  واإلداريــة، 
الطيبــة والجليلــة التــي يبذلهــا دائمــًا رجــال قوة 
بالمظهــر  الدائــم  وظهورهــم  البحريــن،  دفــاع 
المشرف في حمل المسؤولية الوطنية في شتى 

المواقف والظروف، وبذل كل ما في وسعهم من 
جهــد وعطاء لخدمة هــذا الوطن العزيز في ظل 
القيــادة الحكيمــة لعاهــل البــاد صاحــب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

فــي  البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  ودعــا  
ختــام الزيــارة الجميــع إلــى المزيــد مــن التفانــي 
وجعــل الكفــاءة والمقدرة العاليتيــن دائمًا نصب 
أعينهم، وشــعارهم اإلخاص والتضحية لخدمة 

هــذا الوطن العزيز وحماية المكتســبات الوطنية 
ديننــا  لتعاليــم  امتثــاالً  الحضاريــة،  والمنجــزات 
اإلسامي الحنيف وخدمًة لمليكنا وفداًء لوطننا 

الغالي.

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الملك  جــاللــة  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــة 
مملكة  مــلــك  الــثــالــث  مــســواتــي 
بمناسبة ذكرى  إسواتيني، وذلك 

استقالل بالده.
عن  البرقية  في  جاللته  وأعــرب 
لجاللته  وتمنياته  تهانيه  أطيب 

بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

ــدد مــــن الــــوحــــدات ــ ــع ــ ــا إليــــجــــاز عــــن اإلعـــــــــداد والــــتــــدريــــب ب ــع ــم ــت ــس م

القائد العام: تقدير عميق لرجال قوة الدفاع

جاللة الملك يهّنئ 

ملك إسواتيني 

بذكرى االستقالل

المنامة - وزارة الخارجية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 
اســتهدف  الــذي  اإلرهابــي  التفجيــر 
منطقــة  مــن  بالقــرب  تفتيــش  نقطــة 
فــي  الحكوميــة  والمبانــي  للســفارات 
مدينــة كابــول بجمهورية أفغانســتان 
اإلســامية، وأدى إلــى مقتــل وإصابة 
عشــرات األشــخاص، مؤكــدة تضامــن 
جمهوريــة  مــع  البحريــن  مملكــة 
ومســاندتها  اإلســامية  أفغانســتان 
فــي جهودها الراميــة لمكافحة العنف 

واإلرهاب.
 وأعربــت وزارة الخارجيــة فــي بيــان 
امــس عن خالــص التعازي والمواســاة 
ألســر وذوي الضحايا وتمنياتها لكافة 
المصابيــن بالشــفاء القريب جراء هذا 
العمل اإلرهابي، مشــددًة على موقفها 
الراسخ الرافض لجميع أشكال العنف 

والتطرف واإلرهاب.

البحرين تدين 
التفجير في كابول

02

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، بمكتبــه 
بالديوان العام للوزارة، أمس، رئيس مركز الخليج للدراسات االستراتيجية عمر 

الحسن.

وخــال اللقــاء، رحــب وزيــر الخارجية 
الجهــود  علــى  مثنًيــا  الحســن،  بعمــر 
الخليــج  مركــز  يبذلهــا  التــي  الطيبــة 
للدراســات االســتراتيجية فــي دراســة 
وتحليــل مختلــف التطــورات والقضايا 
التــي تمــر بهــا المنطقــة، واألطروحــات 
أهميــة  مؤكــًدا  يقدمهــا،  التــي  المهمــة 
مواصلــة هــذه اإلصــدارات التي تســهم 
لــدول  أفضــل  مســتقبل  تحقيــق  فــي 
للدكتــور  متمنًيــا  المنطقــة،  وشــعوب 
عمر الحســن ومركز الخليج للدراســات 

التقــدم  مــن  المزيــد  اإلســتراتيجية 
والنجاح.

 مــن جانبه، أعرب الحســن عن اعتزازه 
وتقديــره  الخارجيــة،  وزيــر  بلقــاء 
وفعاليــات  ألنشــطة  ودعمــه  الهتمامــه 
مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية، 
تعزيــز  علــى  المركــز  حــرص  مؤكــًدا 
التعــاون مــع وزارة الخارجيــة، خاصــة 
فــي مجــال البحــوث والدراســات التــي 
واالســتقرار  األمــن  تعزيــز  فــي  تصــب 

والتنمية في المنطقة.

المنطقة لــــدول  أفــضــل  مــســتــقــبــل  بــتــحــقــيــق  تــســهــم  ــه  ــ ــدارات ــ إص

وزير الخارجية يثني على جهود “الخليج للدراسات االستراتيجية”

 التحقيقات أظهرت 
تأثر منظومة الفوترة 
ببداية دخول الصيف 

لهذا العام فقط

 ترسيخ مفهوم 
الرقابة وتأكيد 

مبادئ المحاسبة 
والنزاهة والعدالة 
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أنــاب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، محافظ 
الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة أمــس لحضــور حفــل افتتــاح 
مدرســة ســمو الشــيخة مــوزة بنــت حمــد آل خليفــة الشــاملة للبنــات فــي منطقة جــو، والتي 
تعــد أكبــر مدرســة حكوميــة في مملكــة البحرين، حيث ســتضم مختلــف المراحل الدراســية 
)االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة(، بحضــور وزيــر التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي، ووزير 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام خلــف، وعدد من كبار المســؤولين 

ورجال التعليم في المملكة.

ونقل ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفة شكر وتقدير صاحب السمو الملكي 
والتعليــم  التربيــة  لــوزارة  الــوزراء  رئيــس 
ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني 
علــى  المدرســة  لمشــروع  المنفــذة  والجهــات 
صرًحــا  تكــون  حتــى  بذلوهــا  التــي  الجهــود 
تعليمًيــا متميًزا يمثل إضافة لمســيرة التعليم 
أن  ســموه  وتمنيــات  البحريــن،  مملكــة  فــي 
تســهم المدرســة بما تمتلكه مــن بيئة تعليمية 
مــن  أجيــال  تنشــئة  فــي  ومتطــورة  حديثــة 
فــي  وطنهــن  لخدمــة  المؤهــات  الطالبــات 

مختلف المواقع.
وأكد ســمو محافظ الجنوبية أن “التوسع في 
إقامة المدارس والمنشآت التعليمية الحديثة 
نهــج  فــي  أساســًيا  ركًنــا  يشــكل  والمتطــورة 
الحكومة برئاســة األمير الوالد صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
رئيس الوزراء الموقر، حفظه هللا، الذي يولي 
االســتثمار في العنصر البشري وتأهيله بالعلم 
الثــروة  باعتبــاره  كبيــًرا  اهتماًمــا  والمعرفــة 

الحقيقية للوطن”.
فــي  التعليــم  مســيرة  أن  ســموه  وأضــاف   
مملكــة البحريــن، والتــي تحتفــل المملكة هذا 
العــام بمــرور 100 عــام علــى انطاقها، تشــهد 
تطــوًرا مســتمًرا يعكــس مدى اإليمــان بأهمية 
وقيمة التعليم كنقطة انطاق لمختلف جهود 
التنميــة، فالتعليم شــرط لتقــدم األمم ورقيها 

على المستويات كافة.
وقــال ســموه “إن مــا يشــهده قطــاع التعليــم 
فــي مملكــة البحريــن مــن نهضة فــي المناهج 
فــي  نســير  أننــا  يثبــت  التعليميــة  والوســائل 
العصــر  فمتطلبــات  الصحيــح،  الطريــق 
بزيــادة  إال  مجابهتهــا  يمكــن  ال  وتحدياتــه 
الســبيل  هــو  والتعليــم  المجتمعــي،  الوعــي 

لتحقيق ذلك”.
وأكــد ســموه أن المحافظــة الجنوبيــة تفتخــر 
بأنهــا تحتضــن هذه المدرســة المتطــورة التي 
ســوف تســهم في االرتقــاء بالبيئــة التعليمية 
والتنمويــة في المحافظة، مشــيًرا ســموه إلى 
أن المواطن هو الهدف األول لكل مشــروعات 
التنميــة التــي تشــهدها المحافظــة الجنوبيــة 

ومختلف محافظات المملكة.
ونوه ســمو الشــيخ خليفة بن علــي بن خليفة 
الشــيخة  ســمو  مدرســة  أن  إلــى  خليفــة  آل 
مــوزة بنــت حمــد آل خليفــة الشــاملة للبنــات 
ســوف تخــدم أهالــي مدينة خليفــة خصوصا 
فــي  الســيما  عمومــا،  الجنوبيــة  والمحافظــة 
التــي  والتنمويــة  العمرانيــة  النهضــة  ظــل 
تشهدها المحافظة، والتي تتطلب أن يواكبها 
المزيــد مــن المشــروعات الخدميــة التي تلبي 

احتياجات المواطنين.

وزير التربية: نعتُز بدعم سمو 

محافظ الجنوبية للمسيرة التعليمية

وكان الحفل قد بدأ بعزف السام الوطني ثم 
تاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى 
وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي كلمة 
رفــع مــن خالها أســمى آيات الشــكر والتقدير 
إلــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
علــى رعايتــه الكريمــة لهــذا الحفــل، مشــيًدا 
بــكل االعتــزاز بالدعــم الــذي يتفضل به ســمو 
محافــظ الجنوبيــة للمســيرة التعليميــة؛ مــن 
أجــل االرتقاء بالخدمــات المقدمة للمواطنين 

في المحافظة.
اليــوم  هــذا  فــي  “يســعدني  النعيمــي  وقــال   
المبــارك، أن نجتمــع لاحتفــاء بافتتــاح هــذا 
الصــرح التربــوي التعليمــي الجديــد، فــي ظل 
مملكــة  فــي  التعليميــة  المســيرة  تشــهده  مــا 
البحريــن مــن إنجازات مشــرفة، وهي تحتفل 
بمــرور 100 عــام على نشــأة التعليــم النظامي 
الحكومــي، فــي ظــل الرعايــة الكريمــة التــي 

يحظــى بهــا التعليــم من عاهل البــاد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
والدعــم المســتمر من رئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  بمســاندة  خليفــة، 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة”.
الــوزارة تمكنــت، بفضــل الدعــم  وأضــاف أن 
مــن  باســتمرار،  تلقاهمــا  التــي  والمســاندة 
الخدمــات  فــي  المســتمر  التوســع  تحقيــق 
التعليميــة والعمــل علــى تحســينها، بمــا جعــل 
مملكــة البحريــن تتبــوأ مراكز متقدمــة عالمًيا 
تقريــر  بينهــا  ومــن  الدوليــة،  التقاريــر  فــي 
التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو، 
وتقريــر التنميــة البشــرية الصادر عــن منظمة 
األمــم المتحــدة، وتقريــر مجموعــة بوســطن 
االستشــارية لســنة 2019 الصادر أخيرا، الذي 
صنف مملكة البحرين في المركز األول عربًيا 
والثالــث على مســتوى دول الشــرق األوســط 
المؤشــرات  يخــص  فيمــا  إفريقيــا  وشــمال 
المتعلقــة بــدور التعليــم فــي التنميــة، إضافــة 
إلــى التقــدم الهائــل الحاصــل خال الســنوات 
العشــر الماضيــة فــي هــذا المجــال، إذ انتقلت 
المملكــة مــن المركــز 64 فــي العــام 2008 إلى 
الدعــم  بفضــل  2018؛  العــام  فــي   39 المركــز 
الكبير الذي تلقاه المسيرة التعليمية في بلدنا 

العزيز في ظل قيادة جالة الملك الحكيمة.
الشــاملة  المدرســة  إنشــاء هــذه  وأوضــح أن 
التي تخدم مدينة خليفة والمناطق المجاورة 
جــاء مــن منطلــق ســعي الــوزارة إلــى تقريــب 
التعليميــة مــن المواطنيــن، وهــي  الخدمــات 
تعتبر أول تجربة من نوعها من حيث شمولها 
المراحــل الدراســية الثــاث مع الفصــل بينها، 
وبتنظيــم إداري متكامــل يراعــي الخصائــص 
العمرية والمعرفيــة للطالبات، بما يضمن أداء 
هــذه المؤسســة لدورهــا التعليمــي والتربــوي 
على أفضل وجه، الفًتا إلى أن المدرسة تتميز 
ببنيــة هندســية متطــورة تراعــي مواصفــات 
 4 مــن  وتتكــون  للبيئــة،  الصديقــة  المبانــي 
مبــان للمراحــل الدراســية المختلفــة، وتضــم 
المختبــرات  مــن  وعــدًدا  دراســًيا  فصــاً   48
والمكاتب اإلدارية والمرافق الخدمية وصالة 
متعــددة األغــراض، وتســتوعب 1440 طالبة، 
شاكًرا جميع من أسهم في إنشاء هذا الصرح 

التعليمي المتميز.

منيرة السبيعي: البحرين تتبوأ 

مركز الريادة في مجال التعليم

بعدها، ألقت مدير إدارة المعلومات والمتابعة 
باإلنابة بالمحافظة الجنوبية منيرة الســبيعي 
مملكــة  أن  فيهــا  أكــدت  المحافظــة،  كلمــة 
البحريــن كانــت وال زالــت مــن أوائــل الــدول 
التــي تبــوأت مركز الريادة فــي مجال التعليم 
ثــم  بفضــل مــن هللا ســبحانه وتعالــى، ومــن 
بفضل توجيهات عاهل الباد صاحب الجالة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، وما يوليه 
التعليــم  لقطــاع  ودعــم  حــرص  مــن  جالتــه 
وأهميــة تطويره واألخذ بمســتجداته العلمية 
والتكنولوجيــة، والدعــم الحثيــث مــن رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفة للجهــات الحكومية من 
أجــل تنفيــذ مختلــف المشــاريع التــي تخــدم 
القطــاع التعليمــي، واالهتمــام المتواصــل من 
ولــي العهــد نائب القائــد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفــة في مجال 
المســتمرة  والمتابعــة  المســتدامة،  التنميــة 
مــن قبــل نائب رئيــس مجلس الــوزراء رئيس 
المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريب 

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وقالت إن مدرســة ســمو الشــيخة مــوزة بنت 
حمــد آل خليفة الشــاملة للبنات تعد أحد أكبر 
والمدرســة  والتعليميــة  التنمويــة  المشــاريع 
مملكــة  فــي  األولــى  الشــاملة  النموذجيــة 
تحديــًدا،  الجنوبيــة  والمحافظــة  البحريــن 
مؤكــدة أن هــذا الصــرح التعليمــي والتربــوي 
الــذي حظــي بتوجيهــات ورعاية مباشــرة من 
صاحــب الســمو الملكي رئيس الــوزراء ما هو 
إال واحــد من المشــاريع التنموية الكبرى التي 
حظيــت بدعــم ومباركة من ســموه منذ أن تم 
عــرض المبادرات والمشــاريع على ســموه من 

قبل سمو محافظ الجنوبية.
وأضافــت أن “صاحــب الســمو الملكــي رئيس 
الوزراء تفضل مشــكوًرا بإطاق اسم المغفور 
لهــا بإذن هللا تعالى ســمو الشــيخة موزة بنت 
الرائــد؛  الصــرح  هــذا  علــى  خليفــة  آل  حمــد 
تخليــًدا الســم شــخصية عظيمــة ورائــدة في 
العمــل الخيــري واإلنســاني وتأكيــًدا لمناقــب 
واالجتماعيــة  وإســهاماتها  الراحلــة  الفقيــدة 
الخيريــة التــي اســتطاعت أن تخــط بحروف 

تعتبــر  ومباركــة  مضيئــة  مســيرة  نــور  مــن 
نموذجــا للعمــل الخيــري واإلنســاني مــا يدفــع 
علــى  المتعاقبــة  واألجيــال  المعاصــر  جيلنــا 
هــذا  علــى  والمضــي  الوطنــي  دورهــا  تعزيــز 

المنهاج”.
وأوضحت الســبيعي أن المحافظــة الجنوبية 
أولــت وفًقــا للرؤيــة الطموحــة والمســتقبلية 
لســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفة آل 
التنمويــة  بالمشــاريع  كبيــًرا  اهتماًمــا  خليفــة 
التواصــل  خــال  مــن  بالخدمــات  واالرتقــاء 
والوقــوف  المســتمرة  واللقــاءات  المباشــر 
علــى احتياجــات األهالــي بمــا يراعــي ويلبــي 
المحافظــة،  أهالــي  واحتياجــات  طموحــات 
وأن هــذا المشــروع يعــد إنجاًزا مــن إنجازات 
دعــم  بفضــل  تحققــت  التــي  المحافظــة 
والنمــاء  الخيــر  لتحقيــق  الحثيــث  ســموه 
فــي المحافظــة، وثمــرة مــن ثمــار المبــادرات 
وعامــة  الرائــدة  التنمويــة  والمشــروعات 
بــارزة ومضيئــة في مجــال القطــاع التعليمي 
ســموه،  مــن  حثيثــة  بمتابعــة  حظيــت  التــي 

التــي ســتخدم أهالــي المحافظــة والمناطــق 
المجاورة بعد النهضة العمرانية التي تشهدها 

مدينة خليفة.
بعد ذلك، ألقى الشاعر محمد الجلواح قصيدة 
شــعرية بهــذه المناســبة، ثــم تــم عــرض فيلــم 
قصيــر عــن المدرســة ومراحــل إنشــائها ومــا 
تشــتمل عليــه مــن مرافــق وخدمــات تعليمية 

حديثة ومتطورة.
بعدهــا، تفضــل ســمو محافــظ الجنوبية نائب 
اللوحــة  عــن  الســتار  بإزاحــة  الحفــل،  راعــي 
التذكاريــة للمدرســة، ثــم قــام ســموه بجولــة 
داخــل المدرســة اطلــع خالهــا علــى أقســامها 
ومــا تتضمنــه مــن خدمات تعليميــة، إذ أعرب 
سموه عن إعجابه بالمستوى المتميز لمدرسة 
بنــت حمــد آل خليفــة  الشــيخة مــوزة  ســمو 
الشــاملة للبنات من ناحية التصميم المعماري 
مرافــق  مــن  عليــه  تشــتمل  وبمــا  والجمالــي، 
النظــم  أحــدث  تراعــي  متطــورة  وإمكانــات 
العالميــة ســواء التعليميــة أو تلــك المتعلقــة 
بالبيئة وحمايتها، وهو األمر الذي يشكل نقلة 
نوعيــة فــي مســتوى المنشــآت التعليميــة في 

مملكة البحرين.
يشار إلى أن مدرسة سمو الشيخة موزة بنت 
حمــد آل خليفــة الشــاملة للبنات فــي جو تبلغ 
مســاحتها 50 ألــف متــر مربــع وتبلــغ مســاحة 
وتضــم  مربــع،  متــر  ألــف   26.5 فيهــا  البنــاء 
مختبــرات متعــددة األغــراض لمختلــف مــواد 
العلوم والحاســوب والعلــوم المنزلية ومكتبة 
ومــا يتصــل بها مــن مكاتــب للهيئــة التعليمية 
واإلداريــة، ومرافق خدميــة تتضمن كافتيريا 
للحــارس،  للميــاه ومخــازن وغرفــة  ودورات 
إضافــة إلــى مبنــى لصالــة رياضيــة متعــددة 
األغراض تم تصميمها وفًقا لمواصفات عالية 
الجودة ويمكن استخدامها لفعاليات رياضية 
مختلفــة علــى مســتوى المملكــة، وتقــدر كلفة 

إنشاء المشروع بحوالي 11 مليون دينار.
متطلبــات  جميــع  المدرســة  مبنــى  ويراعــي 
كمــا  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  الطلبــة 

تتميز جميع مبانيهــا بنظام التكييف المركزي 
ووجــود مصاعد للطلبة في كل مبنى، وتعتبر 
هــذه المبانــي خضــراء وصديقــة للبيئــة مــن 
خــال اســتخدام المصابيــح الكهربائيــة مــن 
نــوع LED والموفــرة للطاقــة مــع نظــام إعادة 
الحنفيــات  مــن  الرماديــة  الميــاه  اســتخدام 
الزراعــي،  للــري  واســتخدامها  ومعالجتهــا 
الميــاه فــي نظــام  والترشــيد فــي اســتخدام 
اســتخدام  خــال  مــن  الصحــي  الصــرف 
الحنفيــات ذات الغلــق التلقائــي، إضافــة إلــى 
مراعــاة العزل الصوتي والحراري مع الســماح 
ألقصــى إضــاءة طبيعية ممكنة فــي الفصول 
مــن  وأيًضــا  التعليميــة،  والمرافــق  الدراســية 
خــال اســتخدام مــواد صديقة للبيئــة والتي 
مــن الممكن إعادة تدويرها كمــواد األرضيات 
وبــاط  المطاطيــة  واألرضيــة  )البورســلين 
الحــراري لجميــع  األســقف وغيرهــا( والعــزل 
الزجــاج،  ذلــك  فــي  بمــا  األســطح والجــدران 
هــذا إضافــة إلــى تســخين الميــاه عــن طريــق 
بدورهــا  التــي  الشمســية  الطاقــة  اســتخدام 
تقلــل مــن اســتهاك الطاقــة وترشــيد الميــاه 
فــي المنشــآت الحكومية للحفــاظ على البيئة 

والموارد الطبيعية.
ويتميز المبنى بالمرونة والقابلية للتوســع، إذ 
ســيتم اســتخدام المرافــق بناء علــى الحاجة 
مــن خــال اســتخدام حواجــز متحركــة فــي 
المرافق؛ بهدف االستخدام األمثل للمساحات 
والقدرة على التوســع المســتقبلي إذ ما دعت 
الحاجــة، كمــا ســيتم اســتخدام التكنولوجيــا 
الرقميــة الداعمة لطرق التدريس الحديثة، إذ 
إن المبنى المدرسي مشبك إلكترونًيا بالكامل 
وموصــل بخدمــة اإلنترنت، كما تمــت مراعاة 
جوانب البيئة المدرسية، إذ تم اختيار األلوان 
الهادئــة الجذابــة والمريحة للجــدران واألثاث 
الثابــت مــع مراعــاة الحــد مــن الضوضــاء في 
المبنى من خال استخدام أرضيات مطاطية 
فــي الفصــول والممرات لتوفير بيئــة تعليمية 

محفزة للطالبات.

 

سمو الشيخ خليفة بن علي يفتتح مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد
نيابــة عــن ســمو رئيــس الــوزراء... وتقــدر كلفــة المشــروع بنحــو 11 مليــون دينــار

“الجنوبية” فخورة 
باحتضان مدرسة 

متطورة تسهم باالرتقاء 
بالبيئة التعليمية

تشتمل على المراحل 
الدراسية الثالث وبها 

4 مبان وتستوعب 
1440 طالبة

سمو المحافظ نقل 
شكر سمو رئيس الوزراء 
لمنفذي المشروع على 

جهودهم المبذولة

تخدم أهالي مدينة 
خليفة خصوصا 

والمحافظة 
الجنوبية عموما
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نظــم مركــز البحريــن للدراســات اإلســتراتيجية والدولية والطاقــة صباح يوم أمس ورشــة عمل 
لمناقشة موضوع العودة اآلمنة لالجئين السوريين إلى بالدهم، مستعرضة أوضاعهم في البلدان 
المضيفة، والظروف السائدة حاليا في سوريا، ومدى مالءمتها لعودة آمنة ودائمة لالجئين، كما 

مثلت الورشة كمنصة للدول الغربية، لتوضيح مواقفها من عودة الالجئين السوريين.

الخبــراء  مــن  مجموعــة  الورشــة  وجمعــت 
باألمــم  المســتوى  رفيعــي  والمســؤولين 
المتحدة، واالســكوا، ومنظمــة األمم المتحدة 
لشــؤون  الســامية  والمفوضيــة  للســكان، 
مــن  ومجموعــة  الدولــي،  والبنــك  الالجئيــن، 
مراكــز األبحــاث، والمنظمات غيــر الحكومية، 

مع مسؤولين حكوميين.
وأكــد رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز البحريــن 
للدراســات اإلســتراتيجية والدوليــة والطاقة 
علــى  خليفــة  آل  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ 
الذيــن  الشــخصيات  بدعــوة  المركــز  حــرص 
يســتطيعون الحديــث بموضوعية عن الوضع 
“النقاشــات  بــأن  للالجئيــن، موضحــا  الراهــن 
ليســت ذات طابــع تفاوضــي أو محادثات، إال 
أن المركز تطلع للحصول على نتائج إيجابية 

من ورائها”.

نصر ياسين: 78 % من الالجئين 

السوريين بلبنان ويعانون الفقر والحاجة

عصــام  معهــد  فــي  البحــوث  مديــر  وصــف 
فــارس للسياســات العامــة والشــؤون الدولية 
الالجئيــن  ياســين وضــع  ناصــر  بيــروت  فــي 
الســوريين بأنــه أكبر نطاقــا وتأثيرا من النكبة 
تجــاوز  بــأن  موضحــا  نفســها،  الفلســطينية 
عــدد الالجئيــن الســوريين فــي الخــارج ألكثر 
مــن خمســة مالييــن شــخص، أمر بالغ الســوء 

والخطورة.
وقال ياســين على هامش الورقة التي قدمها 
وبســبب  خســرت  ســوريا  بــأن  النــدوة،  فــي 
الحــرب ما يقارب الخمســة وســتين ســنة من 

التطــور والنهضــة، وبــأن األزمــة لــم تأخذهــا 
شــكلها العدواني تجــاه الالجئين إال بعد العام 
2015، مــع توافدهم الكبير على دول االتحاد 

األوروبي، ودول أخرى عديدة.
التــي  االحتــواء  “إســتراتيجيات  وأضــاف 
لســوريا  الجــارة  الــدول  بعــض  بهــا  بــادرت 
كاألردن، ولبنــان، بــدأت فــي االنهيــار فعليــا، 
مــع تزايــد أعدادهــم، وكلفتهــم، واكتظاظهــم 
الكبير والشــديد في المخيمات والمعســكرات 
الخــاص بهم، علما أن 78 % منهم مســتقرون 

في لبنان، ويعانون هنالك الفقر والحاجة”.
علــى  الحاصــل  “التأثيــر  ياســين  وتابــع 
المجتمعــات والــدول المضيفــة، ال يقل ســوءا 
عــن التأثيــر الــذي يطــال الالجئيــن أنفســهم، 
والذيــن يصارعــون ظــروف الحيــاة القاســية 
أقاربهــم، وبمحاولــة  باقتــراض األمــوال مــن 
األوقــات،  بأغلــب  والشــاق  المضنــي  العمــل 
لكــن اإلشــكالية هنــا بأنه يتم إرســال األطفال 
للعمــل أيضا، مع شــح دعــم الجهــات المانحة، 
وابتعــاد اهتمام المجتمــع الدولي عن توطين 

الالجئين”.
وأردف “عندمــا تتحــول المجتمعات المضيفة 
ضــد هــؤالء، كمنعهم مــن العمــل، أو التجديد، 
أو بنــاء المســكن، فــإن قدرتهــم علــى العيــش 
الحيــاة  وربمــا  ســتنهار،  المنــازل  واســتئجار 

أيضا”.

سهي فاروق: مسألة اإلسكان أساسية 

ومهمة بملف الالجئين السورين

دعت سهى فاروق مسؤولة برنامج المكتب 

األمــم  لبرنامــج  العربــي،  للــدول  اإلقليمــي 
المتحــدة للمســتوطنات البشــرية الى اعتبار 
مسألة اإلسكان بالنسبة للالجئين السوريين 
إلــى  يضــاف  ومهــم،  أســاس  عنصــر  بأنهــا 
الخطــط الشــاملة التي تطــرح على طاوالت 

الحديث والنقاش المستمرة.
خطــط  “أي  أنــه  إلــى  فــاروق  وأوضحــت 
جديــدة، يجــب أن ُتحــدد األراضــي المتاحة 
الحتضانهــم،  الالزمــة  المســتوطنات  لبنــاء 
خصوصا في دول الجوار لألقليم السوري”.
وتابعــت “تكلفــة إعــادة االعمــار تصــل الــى 
المليــار دوالر ســنويًا، وبتركيــز علــى الفئات 
التــي ال تســتطيع أن تتحمــل الكلفــة هــذه، 
ونأمل أن تحدد قريبا الجهات التي ســتقوم 
بعمليــة إعادة البناء الجديــدة، وبناء توافق 
دولــي بيــن مجموعــات المصالــح المختلفة، 
والتــي هــي جــزء أساســي مــن هــذا الطرح، 
اإلســكانية  للمشــاريع  تمويــل  خطــط  وفــق 

المنجدة لالجئين”.
وأردفــت “فــاروق” األمــم المتحــدة تحــاول 
مــن خــالل برنامــج )الموئــل( أن تصــل لحــل 
نهائــي لهــذا الملــف، قبــل وبعــد الطــرح، وأن 
توجــد بيئة آمنــة لالجئين في حال عودتهم 
إلــى بالدهم، وبحيث ينظر لــكل االعتبارات 
األمــن،  أولهــا  تهمهــم،  التــي  األساســية 

واالستقرار”.

جويل رايبيرن: انتهاكات نظام 
األسد تحول دون عودة الالجئين

وزيــر  مســاعد  نائــب  رايبيــرن  جويــل  قــال 
الخارجيــة لشــؤون الشــرق األدنــي والمبعوث 
الخاص لســوريا بــأن المجتمع الدولي يتعامل 
مــع القضيــة بمنتهى الجدية؛ ألنــه صراع غير 
مسبوق بالقرن العشرين، ويشابه فيما يجري 
مــن أحــداث وحشــية، عمليــات اإلبــادة التــي 

تمت بــ )روندا(.
األمريكيــة  السياســة  بــأن  رايبيــرن  وأوضــح 
أثنــاء األزمــة تقــوم علــى مواجهة ممارســات 
تطــال  والتــي  شــعبه،  تجــاه  األســد  نظــام 
واســتخدام  المفــرط،  العنــف  اســتخدام 
البراميــل المتفجــرة والعشــوائية، واألســلحة 

الكيمائية المختلفة، منذ العام 2011.
القتاليــة  األســاليب  اســتخدام  بــأن  وبيــن 
المحرمــة دوليا، واآلالت القتل المتنوعة، هي 
التــي دفعــت مالييــن الالجئيــن للهــروب مــن 
ســوريا، وهي التي ســتمنعهم من التفكير في 

العودة لبالدهم.
وتابــع “ليــس هنالــك حاليــًا أي عالمــة تغييــر 
العكــس ال  بــل  نحــو األفضــل،  األســد  لنظــام 
يــزال النظــام يمعن في جرمــه، وفي توظيف 
المليشــيات اإلرهابيــة اإليرانيــة تحــت قيادة 
قتــل  فــي  أمعنــت  والتــي  ســليماني،  قاســم 
وتشــريد المالييــن مــن ســوريا، خصوصــا من 

مدينة أدلب”.
وقــال رايبيــرن “الكثيــر مــن حلفائنــا يصــرون 
على إيجاد حلول حاسمة في سوريا، تساعد 
على عودة الالجئين إلى بالدهم، أولها بوقف 
القتــال، ولقــد كانــت هنالــك جهــود مصالحــة 
فــي غــرب ســوريا تمهد للعــودة، لكنها فشــلت 
يقــوم  التــي  المســتمرة  االنتهــاكات  بســبب 
بهــا نظــام األســد”. وأردف “هــذه االنتهــاكات 
التــي  كالقوانيــن  الممارســات،  مــن  وغيرهــا 
تبيــح للنظــام الســيطرة على أمــالك وعقارات 
الفاريــن للخــارج، واســتمرار عمليــات القتــل، 
الحــرب  تجــار  وتنفــع  والتشــريد،  واالنتقــام، 
ممــا يجــري، وكذلــك توطيــن اإليرانييــن بدال 
مــن الســوريين، كلها ممارســات تصعب وضع 

الحلول، وتصعب عودة الفارين لبالدهم”.

حنين السيد: 260 مليار دوالر 

خسائر الحرب السورية

أكدت الخبيرة األولى في البنك الدولي حنين 
الســيد اهتمام البنك الدولي في محاولة فهم 
الظــروف المحيطــة بالالجئين الســوريين في 
المهجــرة، والعمــل علــى مســاعدتهم، وتقييــم 

ظروف الصراع وأسبابها.
دراســة  أجــرى  البنــك  بــأن  الســيد  وأضافــت 
شــاملة تقــوم علــى العمل البحثــي والتحليلي 
واسمه )تحركات الســوريين المشردين( العام 

2017؛ للنظــر فــي آليــات الصراع في ســوريا، 
والنتائــج، وتحديــد التأثيــر الكلــي لها، ســواء 
األضــرار الماديــة أو البشــرية، ومــدى تعاظــم 

ذلك وتأثيره على الوضع االقتصادي نفسه.
وقالــت “قدرنا الناتج اإلجمالي لهذه الخســائر 
بــــ )260( مليــار دوالر، وهــو رقم كبيــر وهائل، 
يضاف اليه بأن ما نراه في الظاهرة ال يعكس 
الوضع الحقيقي بالفعل، فهنالك أضرار كثيرة 
والمــدارس  المنــازل  تدميــر  طالــت  وفادحــة 
والمستشــفيات، أقرب للصندوق األسود الذي 
ال نعرفه ما بداخله، وأشــير هنا بأن مســاعدة 
المــادي  الجانــب  علــى  يقتصــر  ال  الســوريين 

فقط، وإنما االجتماعي أيضا”.
وواصلــت “أصدرنــا أخيــرا تقريرا من خمســة 
خطــوات، ننظــر خاللــه للخبــرة الدوليــة فــي 
العــودة، منهــا عوامــل العودة، وتشــمل الدول 
التــي لجــأ إليهــا الالجئــون، موقف الســوريين 
داخــل ســوريا، واســتعنا بذلــك بشــكل كبيــر 
والتــي  المتحــدة،  األمــم  هيئــات  ببيانــات 
تحليــل،  دون  مــن  ولكــن  بدقــة،  يرصدونهــا 
وعليــه فلقد عملنا اتفاقية معهم تخولنا بحق 
الوصــول لهــذه المعلومــات والحصــول عليها، 
وتحليلهــا، كما اعتمدنا أيضــا على المعلومات 

الواردة من برنامج )الموئل(”. 
العــودة  عمليــة  بــأن  وجدنــا  الســيد”  وزادت 
صعبــة جدا في ظل الظروف األمنية الراهنة، 
بشــكل  ولكــن  تتــم،  أن  لهــا  فيمكــن  وعليــه 

تدرجي”.

“دراسات” يعقد ورشة عن العودة اآلمنة لالجئين السوريين
بالدهم ــى  إل ــودة  ــع ال فــي  الــمــشــرديــن  تساعد  ال  األمــنــيــة  ــروف  ــظ ال الــمــشــاركــون: 

البحرين تستعرض نموذج قياس األداء اإللكتروني بالرياض
مناقشة مخرجات اجتماعات الفرق الفنية واعتماد التوصيات المرفوعة على أجندتها

تــرأس القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة 
الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة وفد مملكة البحرين المشارك في االجتماع الحادي 
والعشــرين للجنــة التنفيذيــة للحكومــة اإللكترونيــة لــدول مجلس التعــاون الخليجي، 
الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض يوم الثالثاء 4 سبتمبر الجاري، بحضور 

الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للحكومات اإللكترونية بدول الخليج.

علــى  اللجنــة  اطلعــت  االجتمــاع،  خــالل 
تقريــر األمانــة العامــة حــول ما تــم تنفيذه 
مــن قرارات اللجنة في اجتماعها الســابق، 
كمــا ناقشــت العديد مــن المواضيــع أبرزها 
متابعــة ســير تنفيذ مبادرات إســتراتيجية 
الحكومة اإللكترونيــة الخليجية، واعتماد 
عــدد مــن التوصيــات؛ مــن أجــل تحديــث 
للبوابــة  اإللكترونــي  المحتــوى  وإثــراء 

اإللكترونية لدول مجلس التعاون.
اجتماعــات  مخرجــات  اللجنــة  وناقشــت 
التوصيــات  واعتمــدت  الفنيــة،  الفــرق 
المرفوعــة على أجندتها، إذ اطلعت اللجنة 

اإلســتراتيجية  الخطــة  عمــل  ســير  علــى 
قبــل  مــن  الســيبراني  لألمــن  الخليجيــة 
فريق االســتجابة لطوارئ الحاســبات، كما 
اطلعــت علــى ســير عمــل تنفيــذ الخدمات 
الخدمــات  فريــق  قبــل  مــن  اإللكترونيــة 
مجلــس  لــدول  المشــترك  اإللكترونيــة 

التعاون.
مــن جانبهــا، اســتعرضت مملكــة البحريــن 
أداء  لقيــاس  المحــدث  النمــوذج 
اإلســتراتيجية اإللكترونيــة لــدول مجلس 
التعــاون، وتــم اعتمــاده للبــدء فــي عمليــة 

القياس.

يشــار إلــى أن انعقاد هذا االجتماع بشــكل 
التعــاون،  آليــات  لتعزيــز  يهــدف  دوري 
المجلــس،  تجــارب دول  مــن  واالســتفادة 
وتبــادل الخبــرات فيمــا بينهــا فــي مجــال 

عنــه  ينتــج  بمــا  اإللكترونيــة،  الحكومــة 
العديد مــن التوصيات المهمة التي ترتقي 
فــي  اإللكترونيــة  الحكومــات  بمســتوى 

الدول الخليجية.

المنامة - بنا

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحريــن  هيئــة  رئيســة  اســتقبلت 
بنــت  مــي  الشــيخة  واآلثــار  للثقافــة 
محمــد آل خليفــة فــي مكتبهــا أمــس 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة ممتلــكات 
البحريــن القابضــة )ممتلــكات(، خالــد 
اســتالم  بمناســبة  وذلــك  الرميحــي، 

مهام منصبه الجديد.
 وأشــادت الشــيخة مــي بنــت محمــد 
آل خليفــة بجهــود الرميحــي ووقوفه 
إلــى جانــب الثقافــة ومســاهمته فــي 
خالل الســنوات الماضية في تأسيس 
شــراكة متينة ما بيــن مجلس التنمية 

االقتصاديــة وهيئــة البحريــن للثقافة 
واآلثار.   وتمّنت له التوفيق والنجاح 
فــي قيــادة شــركة ممتلــكات البحرين 
القابضــة، معربة عــن ثقتها في قدرته 
تحقيــق  نحــو  الشــركة  دفــع  علــى 
التحتيــة  البنيــة  يدعــم  بمــا  أهدافهــا 
االقتصاديــة للمملكة ويحقــق التنمية 

المستدامة.
 مــن جانبــه، توّجــه الرميحي بالشــكر 
آل  محمــد  بنــت  مــي  الشــيخة  إلــى 
خليفة على حرصها الدائم على تعزيز 

التواصل البّناء.

مشاريع مشتركة بين “الثقافة” و“ممتلكات”

الحرب أضاعت 65 
سنة من النهضة 
و260 مليار دوالر 

كلفة الخسائر

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

العــدل  بــوزارة  الدينيــة  الشــؤون  إدارة  كشــفت 
والشــؤون اإلســالمية واألوقاف عن إنهاء معاملة 
38 حملــة حيــث تــم التصريــح بالخــروج ل 131 
حافلة ستقل 6065 معتمرًا عن طريق البر و1090 
معتمــرًا عن طريق الجو بمشــيئة هللا تعالى خالل 
إجــازة محــرم. ودعا مديــر إدارة الشــؤون الدينية 
حمالت العمرة محمد القطان إلى التأكد من توفير 
كافــة الخدمات التي ُتســهل علــى المعتمرين أداء 
مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وضرورة توفير 
وسائل النقل المريحة والسكن الالئق والمرشدين 

المتخصصين، وااللتزام بمواعيد المغادرة.
وحذر القطان المواطنين والمقيمين من االلتحاق 
بالحمــالت غيــر المرخصــة، مشــيرًا إلــى أن إدارة 
الشــؤون الدينيــة لــن تتحمل مســؤولية أي أضرار 
تلحــق بالمعتمريــن المســجلين لــدى الحمالت غير 
أو  الخدمــة  المرخصــة، ســواء مــن ناحيــة ســوء 

التعطيــل أو التعرض للمســاءلة القانونية من قبل 
الجهــات المختصــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
إلــى  العمــرة  مناســك  أداء  فــي  الراغبيــن  داعيــًا 
مــن  المرخصــة  الحمــالت  قائمــة  علــى  االطــالع 
www.islam. للــوزارة  الرســمي  الموقــع  خــالل 
gov.bh، أو االتصال بقســم شؤون الحج والعمرة 
خالل أوقات الدوام الرســمي من الســاعة السابعة 
صباحــًا وحتــى الثانيــة ظهــرًا على األرقــام التالية 

.17812868 17812854-
 كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم تخصيــص خــط 
إدارة  قبــل  مــن   )0097334003020( ســاخن 
والدعــم  المســاعدة  لتقديــم  الدينيــة،  الشــؤون 
اإلداري الــالزم للحمــالت والمعتمريــن، والــرد على 
استفســارات ومالحظــات المعتمريــن خــالل فترة 

تواجدهم في مكة المكرمة.
كمــا يمكن التواصل مــع وزارة الخارجية في حال 
طلــب المســاعدة والطــوارئ عبر قنــوات التواصل 

الســاخن:00966509757713،  الخــط  اآلتيــة: 
jeddah.mission@mofa. االلكترونــي:  البريــد 
 - البحريــن  مملكــة  خارجيــة  وزارة   ،gov.bh
حســاب   ،0097317227555 العمليــات:  مكتــب 
القنصلية العامة بمدينة جدة على موقع التواصل 

 @BahrainConKSA :)االجتماعي )التويتر

محمد القطان

ــر مــرخــصــة ــي ــالت غ ــم ــح ــن االلـــتـــحـــاق ب ــر مـ ــذي ــح ت

التصريح لخروج 7155 معتمراً بإجازة محرم

المنامة - المجلس األعلى للبيئة

عقد الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه  االجتماع التنسيقي مع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
والذي أقيم في مقر المجلس بهدف وضع خطة عمل مشتركة لتوحيد الجهود بين الجانبين فيما يتعلق بحماية البيئة وحقوق 

االنسان.

وفــي بدايــة االجتماع أشــاد س بن دينه 
بالجهود التي تبذلها المؤسســة الوطنية 
في سبيل تعزيز وحماية حقوق االنسان 
حــرص  مؤكــدا  البحريــن،  مملكــة  فــي 

تعزيــز  علــى  للبيئــة  األعلــى  المجلــس 
التعــاون بين الجانبيــن فيما يتعلق بحق 

االنسان في بيئة مالئمة ومستدامة.
المؤسســة  رئيــس  عبــرت  جانبهــا  مــن 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ماريــا خوري 
للمجلــس  البــارز  للــدور  تقديرهــا  عــن 
األعلــى للبيئــة فــي الحفــاظ علــى البيئة 

في مملكة البحرين.

اجتمـــاع تنســـيقي فـــي الجوانـــب الحقوقيـــة والبيئيـــة

الحرص على حق اإلنسان في بيئة مالئمة



أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل حميدان، بالشركات والمؤسسات البحرينية والشخصية الوطنية الرائدة في مجال القطاع العمالي 
التــي تــم تكريمهــا خــال حفــل افتتاح اجتماع لجنــة وزراء العمل ولجنة وزراء الشــؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية، 
والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة خال الفترة من 2 4- سبتمبر الجاري، بحضور وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس وفد مملكة البحرين، 

جميل حميدان، ووزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول المجلس، وسفير مملكة البحرين لدى سلطنة ُعمان جمعة الكعبي. 

 وقــد تــم تكريــم عبداالله القاســمي كشــخصية 
العمالــي،  القطــاع  فــي مجــال  رائــدة  بحرينيــة 
للكابــات  ميــدال  مــن شــركة  إلــى كل  إضافــة 
أســاك  صنــع  تــزاول  والتــي  المحــدودة، 
قنــوات  وشــركة  األلمنيــوم،  وموصــات 
البحريــن والتــي تزاول بيــع التجزئــة للبطاقات 
والهواتــف المتنقلــة الذكيــة والمعــدات، وذلــك 
ضمــن فئــة منشــآت القطــاع الخــاص المتميــزة 
علــى  الوظائــف  وتوطيــن  إحــال  مجــال  فــي 
مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إلــى 
جانــب تكريــم شــركة الســلوى للحــوم، عــن فئة 

البحريــن،  مــن مملكــة  أفضــل مشــروع صغيــر 
وجمعيــة أيــادي اإلغاثيــة عــن مشــروع بيتكــم 
بيتنــا، وذلــك عــن فئــة المشــروعات الرائدة في 
مجــال العمــل االجتماعــي علــى مســتوى دول 
المجلس، باإلضافة إلى تكريم شركة الكوهجي 
للمقــاوالت نظيــر إســهامها فــي إنشــاء مشــروع 

“مبرة عبد الرحيم الكوهجي الخيرية”.
التهانــي  حميــدان  قــّدم  المناســبة،  وبهــذه   
للقاسمي، وللمنشآت البحرينية المكرمة، والتي 
حظيــت بتقديــر مــن دول الخليــج كونهــا تمثل 
منشــآت القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي الملتزمــة بالتوطيــن والداعمــة للجهود 
المــوارد  تنميــة  فــي  الحكومــات  تبذلهــا  التــي 
الخدمــات  كافــة  وتقديــم  الوطنيــة،  البشــرية 
للمواطنيــن  والتأهيليــة  والرعائيــة  التنمويــة 
لتوفيــر ضمــان العيــش الكريــم لهم، األمــر الذي 
وتشــجيع  المجتمعيــة،  الشــراكة  مبــادئ  يعــزز 
القطــاع  فــي  العاملــة  والمؤسســات  الشــركات 
إطــاق  فــي  نهجهــا  اســتمرار  علــى  الخــاص 
المبادرات والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع 
كجــزء  التعــاون  مجلــس  دول  أبنــاء  ونهضــة 
مــن المســؤولية تجــاه بلدانها وتحقيــق أهداف 

التنميــة المســتدامة، منوهــًا فــي هــذا الســياق 
بــدور القطــاع األهلــي والخــاص بالمملكــة فــي 
دعــم مبــادرات ومشــاريع الحكومة فــي مجالي 
تعزيز الحماية االجتماعية وتوفير فرص العمل 
الائق للشــباب البحريني واستقطابه لانخراط 

في مختلف إقطاعات اإلنتاجية.

لترشــيح وزارة  عــن شــكره  القاســمي  وأعــرب 
العمل والتنمية االجتماعية له لنيل هذا التكريم 
الخليجي، الفًتا إلى أن هذا التقدير يعد تكريًما 
لجميــع المعنييــن بتنميــة المــوارد البشــرية فــي 
مملكــة البحريــن مــن مؤسســات وأفــراد، منوهًا 
بالدعــم الــذي يحظــى بــه األفــراد والمؤسســات 

التدريبيــة الخاصــة فــي منظومــة وزارة العمــل 
والتنميــة االجتماعية باعتبارهــا إحدى الروافد 
المســاهمة فــي تأهيــل الكــوادر الوطنية لســوق 

العمل.
البحرينيــة  الجهــات  ممثلــو  أعــرب  بدورهــم،   
للكابــات  ميــدال  شــركة  وهــي  المكرمــة: 
المحــدودة، وشــركة قنــوات البحريــن، وشــركة 
اإلغاثيــة،  أيــادي  وجمعيــة  للحــوم،  الســلوى 
وشــركة الكوهجي للمقاوالت، عن بالغ شــكرهم 
علــى  االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  لــوزارة 
ترشــيحهم لنيــل هــذه الجوائــز التقديريــة على 
المســتوى الخليجــي، والتــي تعــد حافــزًا لبــذل 
المزيــد من الجهود في ســبيل االرتقاء بالموارد 
البشــرية الوطنيــة، وخدمــة المجتمــع وتنميته، 
والعمل على تحقيق مبادئ الشراكة المجتمعية 
للعمــل  دعًمــا  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 

االجتماعي ونهضة مملكة البحرين.

فــي إطار المتابعــة الدورية لنتائج تنفيذ 
الــذي  المالــي  التــوازن  برنامــج  مبــادرات 
بهــدف   2018 أكتوبــر  فــي  إطاقــه  تــم 
تحقيــق نقطــة التوازن بيــن المصروفات 
واإليــرادات الحكومية بحلول عام 2022، 
للشــئون  ــة  الدول وزيــر  مــن   كل  اجتمــع 
الماليــة بدولة اإلمــارات العربية المتحدة 
عبيــد بــن حميــد الطايــر، ووزيــر الماليــة 
ــة الكويت نايــف بن فاح الحجرف ،  بدول
ووزير المالية واالقتصاد الوطني بمملكة 
البحريــن الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل 
للماليــة  الماليــة  وزيــر  خليفــة ومســاعد 
الدوليــة  والسياســات الماليــة عبدالعزيز 
الرشيد  نيابًة عن  وزير المالية بالمملكة 
العربيــة الســعودية، فــي المنامــة  أمــس 
علــى  الــوزراء  اطلــع  حيــث  الخميــس، 

مملكــة  بهــا  قامــت  التــي  اإلنجــازات 
البحرين من أجل تنفيذ مبادرات برنامج 
التــوازن وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد 
لهــا، مشــيدين بما تم تحقيقــه من نتائج 
وأصــداء إيجابيــة منــذ انطــاق البرنامج 
فــي أكتوبــر الماضي وحتى اليــوم والتي 
جاءت بفضل العزم الراسخ لدى القائمين 
علــى البرنامــج بأهميــة التنفيــذ المتقــن 

لكافة مبادراته .
ونــوه  الــوزراء بنتائــج التقييــم الــذي قام 
بــه صنــدوق النقــد العربــي لســير تنفيــذ 
برنامــج التــوازن المالي والــذي خلص إلى 
وجــود تقــدم كبيــر فــي تنفيــذ مبــادرات 
البرنامــج، وهــو مــا يؤكــد الحــرص علــى 
تحقيــق الهــدف المنشــود للوصــول إلــى 

نقطة التوازن بحلول العام 2022. 

التــي  اإليجابيــة  النتائــج  إلــى  وأشــاروا 
حققهــا تنفيــذ البرنامــج والــذي أدى إلــى 
انخفاض العجز الفعلي في النصف األول 
%37.8 مقارنــة  بنســبة   2019 العــام  مــن 
بنفــس الفتــرة من العــام الماضــي، إضافة 
إلــى زيادة اإليرادات غير النفطية بنســبة 

%47 خــال نفــس الفترة. وأبــدى  الوزراء 
ارتياحهم من النتائج التي تحقق أهداف 

برنامج التوازن المالي المنشودة، منوهين 
بالــدور المتميــز للجهــات التنفيذيــة فــي 

مملكــة البحرين، ومتمنيــن لهم التوفيق 
في تنفيذ مبادرات البرنامج.

شــهد الخــاف بيــن فريقيــن علــى إدارة مأتــم 
القصــاب، بمنطقة المنامة، تطورات دراماتيكية 

متسارعة نهار أمس الخميس.
صحيفــة  متابعــة  حســب  جــرى  مــا  وملخــص 
“البــاد” أن فريقــا من إدارة األوقــاف الجعفرية 
نّفــذ نهــار أمــس حكمــا قضائيا باســتبدال أقفال 
المأتــم، تنفيــذا ألمــر قضائي صدر قبــل يومين، 
بتنصيــب ســيد حســين العلــوي متوليــا شــرعيا 

على المأتم.
وبعــد مــرور 5 ســاعات، صــدر أمر قضائــي آخر، 
ظهر أمس، بوقف تنفيذ الحكم، ما قاد الرئيس 
الســابق ســيد غالب العلوي الســتبدال المفاتيح 

الجديدة بأخرى.

نبذة موجزة

ســيد  بيــن  المأتــم  إدارة  علــى  خــاف  ويــدور 
حسين العلوي وسيد غالب العلوي.

لمجلــس  الســابقة  اإلدارة  وقفــت  أن  وبعــد 

األوقــاف الجعفريــة مــع ســيد غالــب، واعتبرته 
للقضــاء،  حســين  ســيد  قصــد  للمأتــم،  رئيســا 
محكمــة  وحكمــت  األوقــاف،  إدارة  مختصمــا 
االســتئناف العليــا الشــرعية الثانيــة الجعفريــة 
فــي 6 مايو 2019 بإلغاء قــرار مجلس األوقاف 
منطوقهــا  فــي  المحكمــة  وقــررت  الجعفريــة، 
“تنصيب ســيد حسين سيد كاظم جعفر العلوي 
متوليا شرعيا على مأتم القصاب وعلى أوقافه 

التابعة له والتي ليس لها متوٍل شرعي”.

أمر التنفيذ

وقال المتولي الشــرعي ســيد حســين لـــ “الباد” 
إن قاضــي التنفيذ خاطب فــي 17 يوليو 2019 
رئيــس مجلــس إدارة األوقــاف، وأمرتــه بتنفيذ 

الحكم الشرعي.
وواصــل “خاطبــت القاضــي فــي 29 أغســطس 
2019 مأمــور تنفيــذ األحــكام، وأمرتــه باتخــاذ 
مــا يلزم لتنفيــذ الحكم وتعييني متوليا شــرعيا 

على المأتم”.

القوة الجبرية

وتابــع ســيد حســين: “أما التطــور الجديــد، فهو 
تنفيــذ  لمأمــور  التنفيــذ خطابــا  قاضــي  توقيــع 
األحكام في 3 سبتمبر 2019، وأمرته باتخاذ ما 
يلزم بشأن تنفيذ الحكم بتعييني متوليا شرعيا 

على المأتم “بالقوة الجبرية”.
وأوضــح أن فريقــا مــن مجلــس إدارة األوقــاف 
ذهــب للمأتــم، قرابــة الســاعة 9:45 صباح أمس 
بحضــور  المأتــم  أقفــال  واســتبدل  الخميــس، 
رئيســه الســابق - الــذي عينتــه اإلدارة الســابقة 
لألوقاف - سيد غالب، وتسلم ياسر عبدالرسول 
بــن إبراهيــم المفاتيــح الجديدة باعتبــار عائلته 
مســؤولة عــن الشــؤون الخدميــة بالمأتــم منــذ 

قرابة 70 عاما.

مروحة اتصاالت

وقــال ســيد حســين لـــ “البــاد” إن تنفيــذ الحكم 
االتصــاالت  مروحــة  كّثــف  الجبريــة  بالقــوة 
معــه،  الشــخصيات  مــن  عــدد  بيــن  واللقــاءات 

وطلــب بعضهــم منــه تأجيــل اســتامه مقاليــد 
إدارة المأتــم، خصوصــا مع وجــود تحرك لوقف 

تنفيذ الحكم.
ذلــك  غضــون  “فــي  حســين  ســيد  واســتدرك 
تســلم ســيد غالــب مفاتيــح المأتــم، مــن ياســر 
عبدالرســول بن إبراهيم، وذهب للمأتم مجددا، 

واستبدل األقفال بمفاتيح أخرى”.

ونبــه ســيد حســين أنــه وبحلــول الســاعة 3:15 
ظهــرا تســلمت نســخة مــن أمــر جديــد أصــدره 
قاضــي التنفيــذ، وموقــع فــي 5 ســبتمبر 2019، 
فيــه  ويأمــر  األحــكام،  تنفيــذ  لمأمــور  وموجــه 
بوقف تنفيذ قرار المحكمة السابق، أّي تنصيبي 

متوليا شرعيا على المأتم بالقوة الجبرية.
بالقــوة  التنفيــذ  أمــر  بيــن  الفاصــل  أن  ولفــت 

الجبريــة، واألمــر اآلخــر بوقــف التنفيــذ، يومان 
فقط.

وســجل ســيد حســين اســتغرابه من التطورات 
الجديدة، وقال إنه ســيلجأ للقضاء مجددا يوم 
األحــد المقبــل؛ التخــاذ مــا يلــزم إلعــادة األمــور 

لنصابها.
واعتبر ما جرى تعطيا لحكم قضائي.

05 local@albiladpress.com

الجمعة
6 سبتمبر 2019 
7 محرم 1441 وزير المالية يستقبل نظيَريه اإلماراتي والكويتي

ــة بــــــرنــــــامــــــج الــــــــــتــــــــــوازن الــــمــــالــــي ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ مـ

واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  اســتقبل 
الوطني الشــيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفــة، فــي مطــار البحريــن الدولي، 
امس الخميس، وزير الدولة للشؤون 

العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  الماليــة 
الطايــر،  حميــد  بــن  عبيــد  المتحــدة 
ووزيــر الماليــة بدولــة الكويــت نايف 

بن فاح الحجرف.

وذلــك بمناســبة زيارتهما إلــى مملكة 
البحريــن لحضــور االجتمــاع الخاص 
تنفيــذ  لنتائــج  الدوريــة  بالمتابعــة 
المالــي،  التــوازن  برنامــج  مبــادرات 

الــذي تــم إطاقــه فــي أكتوبــر 2018 
بهــدف تحقيــق نقطــة التــوازن بيــن 
المصروفــات واإليــرادات الحكوميــة 

بحلول عام 2022.

وصول وزير المالية الكويتي وزير المالية لدى استقبال وزير المالية االماراتي

المنامة - بنا

بلدية المنطقة الشمالية

لبلديــة  العــام  المديــر  أكــدت 
المنطقة الشــمالية لمياء الفضالة 
الخدمــات  تقديــم  اســتمرارية 
البلديــة فــي مبنــى بلديــة البديع 
فــي المنطقــة الشــمالية، مشــيرة 
بعــض  انتقــال  عمليــة  أن  إلــى 
موظفي البلدية إلى مبنى بلدية 
عالــي ال يعنــي توقــف الخدمات 

البلدية في مبنى البديع.
وأوضحــت فــي تصريــح أمــس، 
أن انتقــال بعــض موظفــي بلدية 
مبنــى  مــن  الشــمالية  المنطقــة 
إلــى مبنــى بلديــة عالــي  البديــع 

أعمــال  اســتكمال  بعــد  جــاء 
الصيانــة فــي مبنى بلديــة عالي، 
ســابق  وقــت  فــي  تعرضــه  بعــد 

للحريق.

الفضالة: استمرار تقديم الخدمات في مبنى بلدية البديع

حميدان متوسًطا المكرمين من مملكة البحرين

جانب من اجتماع وزراء مالية االمارات والكويت والبحرين والسعودية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة- بنا

المجتمع وتــنــمــيــة  ــعــمــل  ال بــمــجــالــي  ــمــكــرمــة  ال ــآت  ــش ــن ــم وال بــالــقــاســمــي  ــاد  ــ أش

الــتــوازن برنامج  ــادرات  ــب م تنفيذ  بشأن  اإليجابية  بالنتائج  ـــادوا  أش المالية  وزراء 

حميدان: تشجيع المبادرات الرامية لنهضة أبناء دول الخليج

انخفاض العجز الفعلي في النصف األول من العام 2019 بنسبة 37.8%

سيد حسين العلوي

قضائي حكم  تنفيذ  بوقف  انتهت  المأتم  إلدارة  فريقين  بخالف  دراماتيكية  تطورات 

استبدال أقفال “القصاب” بالقوة الجبرية 9:45 صباحا ثم التراجع ظهرا

محرر الشؤون المحلية

لمياء الفضالة



تــزداد وتيــرة اإلقبــال علــى العمــل التطوعــي خــال موســم عاشــوراء بمختلف 
صــوره، ونظــًرا للبرامــج والفعاليــات النشــطة والحضــور المكثــف فــي المآتــم 
ومواكــب العــزاء، يتصدر االهتمــام بتوفير مختلف الخدمات للمشــاركين ومنها 
الخدمــات الطبيــة والعاجيــة، غير أن عــدًدا من المســعفين يعتبون على ضعف 
تجاوب “بعض” إدارات المآتم والمواكب في فتح المجال لهم لتقديم الخدمات 

اإلسعافية لمن يحتاجها وإسعاف الحاالت التي تتطلب عاًجا بشكل سريع.

نقص الكوادر 

عضــو  اإلســعاف  اختصاصــي  ويقــول 
وفريــق  والســامة  الصحــة  جمعيــة 
نبضة حياة اإلسعافي التطوعي محمد 
طــرح  “تــم  الصعيــد  هــذا  فــي  عاشــور 
فكــرة تقديــم دورات تدريبيــة لكــوادر 
بعــض  علــى  الفكــرة  وعرضــت  المآتــم 
اإلدارات قبــل حلــول شــهر المحــرم، إال 
أنه ولألسف لم نحصل على أي تجاوب 
مــن بعــض اإلدارات وليــس كلهــا، وهنا، 
قــد نواجــه نقًصــا فــي عــدد المســعفين 

والكوادر في هذه المنطقة أو تلك”.
ويضيف قوله ”في الحقيقة، بدأت منذ 
العــام الماضــي بتفعيــل خــط مباشــر ما 
بيــن المســعفين المتطوعيــن في المآتم 
أو  مســعف  هنــاك  كــرزكان،  قريــة  فــي 
مســعفان، ولــو واجهــوا حالــة طارئــة ال 
قــدر هللا في مأتم آخر قريب، يتواصل 
المســعفون للتدخــل الســريع فــي مثــل 
أدرس  كنــت  كذلــك،  الحــاالت،  هــذه 
تعميــم الفكــرة ولكــن ما تعرضنــا له هو 
عــدم وجــود تفاعــل مــن جانــب المآتــم 
الرجاليــة والنســائية، للبــدء فــي عملية 
التدخل السريع، وسنواصل العمل على 
المقبلــة،  الســنوات  فــي  الفكــرة  تنفيــذ 
ونشارك أيًضا إدارة األوقاف الجعفرية 
لتوفيــر العربــات الصغيــرة فــي مناطق 
يحتــاج  مــن  لخدمــة  المركــزي  العــزاء 
للخدمــة، إذ إن هــذه الفكــرة ستســهل 

ســيارة  وصــول  حتــى  النقــل  عمليــة 
اإلســعاف، وأتمنــى أن أتمكن من تنفيذ 
الفكــرة في الســنوات المقبلة”، موضًحا 
موســم  خــال  التطوعــي  الــدور  أن 
عاشوراء بالنسبة له على سبيل المثال، 
هو االلتــزام بتقديم الخدمة في المأتم 
الغربــي بقريــة كــرزكان، وهــو موجــود 
اإلســعافات  صنــدوق  مــع  ليلــة  كل 
األولية المجهز بالمستلزمات األساسية 
كأجهــزة فحــص الســكر والضغــط فــي 
التــي  الحــاالت  معظــم  ألن  الحقيبــة؛ 
تحدث في موسم عاشوراء هي بسبب 
ارتفــاع الســكر نتيجة؛ تنــاول الوجبات 

بكثرة السيما لدى كبار السن.
ويواصــل “قدمــت عــدًدا مــن الــدورات 
لــدى عدد من المآتم والقت استحســان 
اإلدارات، فأكثر المســعفين المتطوعين 
ملتزمــون بمناطقهــم وقراهــم لتغطيــة 
الصعــب  ومــن  عاشــوراء،  خدمــات 
فــي  كبيــرة  أعــداد  علــى  الحصــول 

البحريــن، ففــي كل قريــة هنــاك مــا بين 
الحصــول  الصعــب  ومــن  مآتــم  و5   4
لتغطيــة  بعــدد كاف  المتطوعيــن  علــى 
كل المناطــق، ولكن من خــال الدورات 
العــدد  تأهيــل  يمكــن  التدريبيــة، 

المطلوب”.

سنطرح الموضوع

ويؤمــن المســعف محمــد الشــارقي بأن 
من أهم األدوار التي يقوم بها المسعف 
المتطوع أو مقدم الرعاية الصحية في 
موسم عاشوراء الحسين )عليه السام( 
هــو تقديــم العــون والمســاعدة لنجــاح 
متقنــة  خطــة  تكويــن  منهــا  الموســم، 
إذ  الطبيــة واإلخــاء،  الطــوارئ  إلدارة 

إن عــدًدا كبيــًرا مــن النــاس يشــاركون 
مــن رجــال ونســاء وأطفال وكبار ســن، 
وال يمكــن التنبــؤ بوقــوع اإلصابــات أو 
اإلرشــادات  تقديــم  أن  كمــا  المــرض، 
والتوعية هي من صميم عمل المسعف 
ومقــدم الرعايــة الصحية فــي المجتمع 

ومن أهم واجباته.
تتميــز  البحريــن  “مملكــة  إن  ويقــول 
بالمتطوعيــن الذيــن يتســابقون للعمــل 
بشــكل  المعزيــن  وخدمــة  التطوعــي 
غيــر محــدود، إال أن محاوالتنــا تبقــى 
الرغبــة  غيــاب  ظــل  فــي  متواضعــة 
الفعليــة في ذلك، وشــبه انعــدام للرؤية 
الدينيــة  محافلنــا  فــي  اإلســعافية 
زمائــي  مــع  إننــي  إذ  واالجتماعيــة، 

المتطوعيــن قــد خاطبنا مــراًرا وتكراًرا 
والمســاجد  المآتــم  إدارات  مــن  عــدًدا 
لتفعيــل الــدور اإلســعافي وعمــل خطة 
إخــاء بالتعــاون مــع الجهات الرســمية 
الصحــة،  ووزارة  الداخليــة  كــوزارة 
إال أننــا ندخــل فــي دوامــة )راح نطــرح 
بعــد  ويصبــح  اإلدارة(،  مــع  الموضــوع 
ذلــك فــي خانــة النســيان أو المواضيــع 
االختياريــة. مقابــل ذلــك، هنــاك العديد 
مــن العينــات الراقيــة والمميــزة منهــم 
الســهلة  وأهالــي  الســنابس،  أهالــي 
الجنوبيــة، إذ بادروا بالتنســيق وتوفير 
األجهــزة واألدوات للقيــام باإلســعافات 
األوليــة، بــل واعتبــروه ضــرورة ملحــة 
واســتثماًرا ضرورًيــا للطاقات الشــبابية 

المنطقــة، وبــودي أن أدعــو إدارة  فــي 
المواكــب  ولجــان  الجعفريــة  األوقــاف 
والمآتم لالتفات الســريع لهذا األمر من 

الناحية التنظيمية واللوجستية”

نؤيد الفكرة 

بعــض  لــدى  ممتــازة  الفكــرة  وتبــدو 
اإلداريين والمسؤولين في المآتم، فكما 
جــرت العــادة يتــم االســتعانة بخدمات 
وزارة الصحة أو المستشفيات الخاصة 
فــي  إســعاف  وســيارة  فريــق  لتوفيــر 
بمختلــف  المركــزي  العــزاء  مناطــق 
المناطــق، إال أن وجــود مســعفين فــي 
العــزاء  ومواكــب  اليوميــة  الفعاليــات 
فــي القــرى يعتبــر مهًما كما يــرى رئيس 
مأتــم مقابة الســيد جعفر الســيد مهدي 
مــن  أنــا  ”بالتأكيــد  يقــول  إذ  الشــرف، 
مؤيــدي فكــرة التعــاون مــع المســعفين 
المؤهليــن لتقديم خدماتهــم التطوعية 
خال الموسم، فهذه الفكرة تؤكد سمة 
من ســمات أهل البحرين وهي المبادرة 
للمشاركة في العمل الخيري واإلنساني، 
وهــي أيًضــا خطــوة تســهم فــي تطوير 
فــي  للمشــاركين  المقدمــة  الخدمــات 

حضور القراءة ومواكب العزاء”.
ويؤكد االســتعداد للتنســيق والتواصل 
مع المسعفين وتخصيص موقع كخيمة 
لمــن  الخدمــات  ليقدمــوا  لهــم  ركــن  أو 
يحتاجهــا مــن المواطنيــن والمقيميــن، 
فكمــا هــو معلــوم، تحــدث الكثيــر مــن 
التــي  اإلجهــاد  أو  المرضيــة  الحــاالت 
تتطلــب وجود مســعف مؤهــل للتعامل 
معهــا ســريًعا، ومــن جانبنا ســننفذ هذه 

الفكرة مع المسعفين.

اختصاصي اإلسعاف محمد عاشورالمسعف محمد الشارقيالسيد جعفر الشرف

كر يرتفع عند كبار السن بعاشوراء بسبب كثرة الوجبات السُّ
ــة” ــف ــي ــع ــم “ض ــآتـ ــمـ ــة الـ ــابـ ــجـ ــتـ ــون خـــدمـــاتـــهـــم... واسـ ــرضـ ــعـ مــســعــفــون يـ

المانع يفتتح أول ورشة متخصصة بزراعة األسنان
ــات الـــعـــالـــمـــيـــة ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــادل الــــخــــبــــرات بــــشــــأن أحــــــــدث الـ ــ ــب ــ ــت ــ ــة ل ــصـ ــنـ مـ

يفتتــح وكيــل وزارة الصحــة وليــد المانــع صبــاح اليــوم )الجمعــة( أول ورشــة طبيــة عاميــة متخصصــة بطــب وجراحــة األســنان، 
والمتخصصــة “بأحــدث تقنيــات زراعــة األســنان”، والــذي ينظمهــا مركــز علــي الحكيم لطــب األســنان فــي أول دورة تخصصية تقام 
بالبحريــن والمنطقــة، فــي فنــدق رمــادا في جــزر أمواج بالمحرق، إذ ســيحاضر فيهــا عدد مــن المختصين والخبــراء المعروفين على 
مستوى منطقة الخليج وعلى مستوى العالم، وتنطلق من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء، وتهدف الورشة رفع 
المســتوى العلمي والعملي لطاب طب األســنان وأطباء األســنان البحرينيين والمقيمين العاملين في هذا الحقل الطبي في مملكة 
البحريــن، وبحضــور رئيــس التعليــم الطبي المســتمر في الهيئة الوطنية لتنظيــم المهن والخدمات الصحية أزهــار نصيب، وعدد من 

المختصين.

العــام والمنظــم للورشــة   وكشــف المنســق 
العلميــة المتخصصــة واألولــى مــن نوعهــا 
االســنان  طبيــب  األســنان”  “زراعــة  فــي 
والمتخصــص بزراعــة األســنان ألكثــر مــن 
هــذه  أن  عــن  الحكيــم،  علــي  عامــا،   20
الورشــة التــي تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي 
البحريــن والمنطقة سيشــارك بها نحو 100 
طبيــب أســنان ومهنــي ومختــص فــي هذا 

الجانــب، وسيشــارك بها نخبة مــن الخبراء 
واالختصاصييــن المتميزيــن فــي مجــاالت 
واللثــة  الفــم  وجراحــة  األســنان  زراعــة 
 4 وســتتضمن  والحشــوات،  والتركيبــات 
وورشــة  متخصصــة  علميــة  محاضــرات 
متحدثيــن   3 بهــا  يشــارك  تدريبيــة،  عمــل 
عالمييــن فــي هــذا التخصص، مضيفــا أنها 
ستعرض آخر االســتطبابات العالمية وآخر 

الحلول الطبية والجراحية لزراعة األسنان 
عرضــا  وســتقدم  التعويضيــة،  واألســنان 
زراعــة  فــي  الحديثــة  االتجاهــات  آلخــر 
األسنان، وآخر التقنيات والمستجدات من 
التقنيــات الحديثــة المتطــورة فــي مجــال 
زراعة األســنان؛ الستعراض آخر ما وصلت 
إليــه هــذه التقنيــة من تطــور حــول العالم، 
مردفــا أنــه ســيتم اســتعراض العديــد مــن 

الدراسات الطبية في هذا الجانب.
وأوضح الحكيم، في تصريحات صحافية 
لـــ “البــاد” علــى هامــش إقامة الورشــة، أن 
تنظيــم هذه الورشــة العلميــة يأتي الطاع 
وجراحــة  طــب  مجــال  فــي  المختصيــن 

والمواضيــع  النظريــة  بالمناهــج  األســنان، 
بمختلــف  الخاصــة  الحديثــة  التخصصيــة 
مجــاالت طــب األســنان ممــا يعــزز الخبــرة 
األطبــاء  عنــد  والتخصصيــة  العمليــة 
المشــاركين فــي الــدورة ولتبــادل الخبرات 
بشــأن أحــدث اآلليــات المتبعة فــي المراكز 
وزراعــة  طــب  فــي  المتخصصــة  العالميــة 

األسنان حول العالم.
وبيــن أن الــدورة تمثل فرصة مهمة لتبادل 
المتحدثيــن  بيــن  والمعلومــات  الخبــرات 
المختصيــن  األطبــاء  مــن  والمشــاركين 
والمهنييــن والفنيــن العامليــن فــي مجــال 
األســنان لصقل مهارتهم المهنية وخبراتهم 
اإلكلينيكية، كما أن للهيئة الوطنية لتنظيم 
المهــن والخدمــات الصحية، ســتقوم بمنح 
مــن  معتمــدة  طبيــة  ســاعات  المشــاركين 

التعليم الطبي المستمر.
وذكــر صاحب ومدير عيــادة الحكيم لطب 
األسنان، علي  الحكيم أن الورشة ستساعد 
المشــاركين بالتعرف على المناهج النظرية 
والمواضيــع التخصصية بمختلف مجاالت 
طــب األســنان ممــا يعــزز الخبــرة العمليــة 
والتخصصيــة لدى كل األطباء المشــاركين 
فــي الورشــة، وهــو مــا يســاعد علــى رفــع 
ألمســتوى العلمــي لجميــع الكــوادر الطبيــة 
لمواكبــة كل مــا هــو جديد فــي مجال طب 
األســنان حــول العالــم، وهــو مــا يصــب في 
رفع مستوى جودة الرعاية الطبية المقدمة 
للجميع في مملكتنا ألحبيبة، وهو ما يجب 
أن نعمل عليه ليدعم كون البحرين محطة 

لاستثمار والسياحة العاجية.

علي الحكيم

06local@albiladpress.com
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إزالة أكثر من 150 إعالًنا مخالًفا بـ “الجنوبية”
البلديـــة: اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة إللـــزام المخالفيـــن بدفـــع الغرامـــات

نّظمــت بلديــة المنطقــة الجنوبيــة حملــة علــى مــدى 3 أيــام إلزالــة أكثر مــن 150 إعاًنا 
وملصًقــا مخالًفــا علــى الجــدران وأعمــدة اإلنــارة فــي عــدد مــن الشــوارع والطرقــات 

الرئيسية في المنطقة الجنوبية، تم وضعها بصورة مشوهة وغير حضارية.

الازمــة  اإلجــراءات  باتخــاذ  البلديــة  وقامــت 
بتحويل المخالفات التي تم رصدها إلى الشؤون 
القانونية إللزام المخالفين بدفع الغرامات، حتى 
طالــت  التــي  التجــاوزات  هــذه  مثــل  تتكــرر  ال 
اإلنــارة والافتــات  الكهربــاء وأعمــدة  محطــات 

اإلرشادية والمرورية وجدران المحات.
وتعتبــر هــذه الحملة اســتمرارية لحمــات بلدية 
الرقابــة  قســم  فــي  ممثلــة  الجنوبيــة  المنطقــة 
والتفتيــش علــى التراخيــص بالتعــاون مع قســم 
متابعــة خدمــات النظافة إلزالــة جميع اإلعانات 

المخالفة للقوانين.
 وتقــوم بلدية المنطقة الجنوبية بشــكل مســتمر 
فــي تنفيــذ هــذا النــوع مــن الحمــات للحــد مــن 
ظاهــرة انتشــار اإلعانــات المخالفــة فــي كافــة 

المناطــق والتــي قــد يتســبب بعضها في تشــويه 
فــي  الرؤيــة  إعاقــة  أو  للمنطقــة  العــام  المنظــر 
الشــوارع خاصــة تلــك التــي يتــم وضعهــا علــى 
وعلــى  المــرور  إشــارات  وعلــى  اإلنــارة  أعمــدة 
والطرقــات  الشــوارع  فــي  اإلرشــادية  اللوحــات 

العامة.
والمقيميــن  المواطنيــن  البلديــة  ودعــت   
التعــاون  إلــى  التجاريــة  المحــات  وأصحــاب 
معهــا فــي الحــد مــن هــذه الظاهــرة التــي تشــوه 
الممتلــكات والمرافــق العامــة ولتنفيــذ القوانيــن 
واالشــتراطات البلديــة المتعلقة بهذا الشــأن من 
أجل الحفــاظ على حضارية المناطق والتخلص 
من اإلعانات المخالفة التي تتسبب في تشويه 

المنظر العام.

حملة بلدية المنطقة إلزالة ملصقات اإلعالنات المخالفة

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اســتقبل وزير الصناعــة والتجارة 
والســياحة زايــد الزيانــي بمكتبــه 
حيــث  رحمــة،  آل  غــازي  النائــب 
تــم خــال اللقــاء بحث ومناقشــة 
العديــد مــن قضايــا الشــأن العــام، 
منهــا  العاقــة  ذات  وباألخــص 
بالشأن االقتصادي والتنموي، إلى 
جانــب اســتعراض أوجــه التعاون 
والتنســيق والعمــل المشــترك بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وزارة  اســتعداد  الوزيــر  وأكــد   
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 

الدعــم  أوجــه  كل  لتقديــم  دائًمــا 
والمساندة للمجلس النيابي ولكل 
وذات  المعنيــة  األخــرى  الجهــات 
البحريــن،  مملكــة  فــي  العاقــة 
التنســيق  أهميــة  إلــى  منّوًهــا 
الــوزارة  بيــن  المشــترك  والعمــل 
وكافــة الجهــات المعنيــة لتحقيــق 
الحكومــة  واســتراتيجيات  رؤى 
العــام،  الصالــح  فــي  يصــب  وبمــا 
وتطلعات وطموحــات المواطنين 
مملكــة  أرض  علــى  والمقيميــن 

البحرين من جهة أخرى.

وزير الصناعة يستعرض التعاون مع النواب



قالــت المحاميــة انتصــار العصفور إن محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى حجزت اســتئناف موكلها المتهم بواقعة قتل 
آســيويين بواســطة مطرقــة والســرقة وحيــازة فــأس، والمحكــوم عليــه باإلعــدام والســجن لمدة 5 ســنوات و3 أشــهر؛ للنطق 

بالحكم عليه في جلسة 28 أكتوبر المقبل، ورفضت سماع شهود النفي الذين طلبتهم.

وطالبــت فــي مرافعتهــا المقدمــة للمحكمــة 
بعــرض موكلهــا علــى لجنــة طبيــة ثالثيــة 
تراقــب تصرفاته لمدة 48 ســاعة متواصلة؛ 
كونه يعاني من انفصام الشــخصية ومرض 
متالزمــة الغروب المكتشــف حديثــا، والذي 
يقلــب اإلنســان مــن هــادئ نهارا إلــى مجرم 
يرغــب بالقتــل والتكســير والضــرب إلبعــاد 
الهواجــس التي يعانــي منها ليال بعد غروب 
الشــمس، وهــي ذات األعــراض التــي روتهــا 
والدتــه للجنــة الطبية التــي فحصته فحصا 

قاصرا خالل ساعة واحدة من النهار.
وطالبــت المحكمــة بوجــوب الوقــوف علــى 
حالــة المســتأنف بعرضــه على لجنــة ثالثية 
من الطب النفسي ووضعه تحت المالحظة 
لمدة 48 ســاعة علــى األقل لبيان مدى تغير 
ســلوكه، واالســتماع لشــهود النفــي لمعرفــة 
حالتــه النفســية المصاحبــة لــه مــن والدتــه 
الموجــودة  ملفاتــه  إدراكــه، وضــم  وبدايــة 
فــي الطــب النفســي للوقــوف علــى األدوية 

والعقاقيــر التــي كانــت تصــرف إليــه ومدى 
تأثيرها الجانبي في حال التوقف عنها.

بإعــدام  درجــة  أول  حكــم  علــى  ودفعــت 
موكلها لمخالفته الواقع، إذ إن جريمة القتل 
األولــى الحاصلــة بتاريــخ 29 مــارس 2018 
فــي 4:30 فجــرا لــم تســجل فيهــا أيــة أدلــة 
ماديــة فنيــة حقيقية من الممكن أن تنســب 
لموكلهــا؛ فقــول الطبيــب الشــرعي بتشــابه 
حالــة الضــرب فــي الجريمتيــن ال يعــد دليال 

فعليا بقيام المستأنف بالقتل.
لــم يســجل تقريــر فحــص  وأوضحــت أنــه 
جثــة المجنــي عليه األول أيــة عينة وراثية 
مطابقــة للمســتأنف، متســائلة: لمــاذا لم يتم 
رصد رقم السيارة التي استقلها القاتل عند 
ارتكابــه للجريمة بالقرب من إحدى وكاالت 
الســيارات رغــم وجود كاميــرات أمنية؟ لذا 
فإن هذا الدليل ليس كافيا إلدانة المستأنف 

بجريمتي القتل.
 2018 أبريــل   13 بتاريــخ  الواقعــة  أن  كمــا 

ليســت جريمة قتل؛ إذ إن جميع المعطيات 
تشــير إلــى وجــود واقعة ضــرب أفضى إلى 

موت، وليس جريمة قتل.
عندمــا  الدفــاع  بحــق  درجــة  أول  وأخلــت 
التفتــت عــن طلب االســتماع لشــهود النفي 
حكمهــا  لتصــدر  الطلــب؛  ذلــك  تثبــت  ولــم 
الرثائــي لحالــة المجني عليهمــا، دون األخذ 
بعين االعتبار حالة المســتأنف، خصوصا أن 

العقوبة هي اإلعدام.
ضــم  عــن  أيضــا  التفتــت  أنهــا  وأضافــت 
ملفــات الطــب النفســي، التــي توضــح حالة 
موكلها المرضية النفســية وخضوعه للعالج 
وانقطاعــه، واكتفــت بــرأي التقريــر الطبــي 
مــن اللجنــة الثالثيــة، خصوصــا أن اللجنــة 
واحــد  اجتمــاع  علــى  بتقريرهــا  اعتمــدت 
فقــط مع والدة المســتأنف وخالــه، ولم تقم 
بزيــارة منزلــه كما ذكــرت والدة المســتأنف، 
وتضــم ملفــات المســتأنف بالطــب النفســي، 
ولــم تتوقف على نــوع األدويــة أو العقاقير 

تأثيرهــا  ومــدى  لــه  توصــف  كانــت  التــي 
علــى ســلوكياته، فضــال عن ضــرورة معرفة 
ســبب إشــارة والدته إلى تميز ابنها بســلوك 

عدواني وانعزالي وأسباب ذلك.
فــي  أخطــأت  العامــة  النيابــة  أن  وتابعــت، 
التكييــف والوصف القانوني للجريمة محل 
االتهــام، وأتبعتهــا فــي الخطــأ محكمــة أول 
درجــة، مــا يجعــل الحكــم فاســدا وقاصــرا 
بالفحــش؛ نظــرا لكــون أدلــة الثبــوت جاءت 
ظــرف  تحقــق  علــى  التدليــل  عــن  قاصــرة 
ســبق اإلصرار فــي عناصره الماديــة، والذي 

جــاء فيــه أن حقيقة الواقعة األولى ليســت 
إدانتــه  وإن  موكلهــا،  بحــق  حقيقيــا  ثابتــة 
لمجــرد تشــابه لــون الســيارة أمــر فاســد وال 
يمكــن التعويل عليــه؛ فجميع األدلة المادية 
الحقيقية لم تشــير لشــخص المستأنف ولم 
تــدل عليــه؛ وإن جــاء اعترافــه بذلــك فهــو 
دليــل علــى عــدم اســتقامة عقلــه ولوجــوده 
فــي حالــة نفســية مرضية تجعلــه يقر بما ال 
يفعــل ويفعل مــا ال يقر، مطالبة ببراءته من 

االتهامات المسندة إليه.
القانونــي  التكييــف  أن  العصفــور  وأكــدت 
أفضــى  يكــون ضــرب  أن  الصحيــح يجــب 
إلــى مــوت - لو ســلمنا جدال بصحــة الواقعة 
الثانيــة فقــط - أما بالنســبة للواقعــة األولى 

فإن المستأنف بعيد كل البعد عنها.
وأفــادت أيضــا أن التقاريــر لــم تبيــن ســاعة 
الوفــاة؛ ففــي الجريمة الحاصلــة بتاريخ 29 
2018 يتبيــن وفــاة المجنــي عليــه  مــارس 
الســاعة الواحدة والنصــف ظهرا أي بعد 10 
ســاعات مــن وجــوده مطروحا؛ أما بالنســبة 
للجريمــة الحاصلة بتاريــخ 13 أبريل 2018 
لــم تبيــن التقاريــر ســاعة الوفــاة للوقــوف 
عليهــا بــأن حالــة الضــرب وقعت في ســاعة 

مختلفة عن لحظة الوفاة.

أقصــى  باســتعمال  المحكمــة  واســتعطفت 
درجــات الرحمــة والرأفــة بحــق المســتأنف؛ 
كونــه يعانــي مــن اضطــراب نفســي مؤكــد 
معــه  الحديــث  بمجــرد  وحقيقــي وواضــح 
وأن  والدتــه  شــأن  فــي  النظــر  ملتمســة 
وتقضــي  األدنــى  لحدهــا  العقوبــة  تنــزل 
مجــددا بســجنه وتلغــي حكــم اإلعــدام؛ ألن 
والدتــه تمــر بحالــة نفســية وكئيبــة جــراء 
حكــم اإلعــدام علــى ابنهــا؛ وكذلك أشــقاؤه، 
خصوصــا أنــه عــاش يتيما وبقــي مريضا لم 
يجــد البيئــة التــي تحتــوي ما بــه من مرض 

وتعالجه؛ لذلك تمرد عليه المرض.
وانتهــت للطلب من المحكمــة وقبل الفصل 
والقيــد  الوصــف  بتغييــر  الموضــوع،  فــي 
بالنســبة للواقعة الحاصلة بتاريخ 13 أبريل 
2018، واالســتماع لشــهود النفــي، وبإحالــة 
علــى  للوقــوف  النفســي  للطــب  المســتأنف 
حالته النفســية، إضافة لمخاطبة مستشفى 
الطب النفسي لضم ملفات المستأنف وبيان 
الموضــوع  أصــل  وفــي  المرضيــة،  حالتــه 
بإلغاء حكم اإلعدام وببراءة المســتأنف من 
جريمتــي القتل والســرقة، وفي حال إدانته 
اســتعمال أقصــى درجــة الرأفــة وموجبــات 

الرحمة وإنزال العقوبة لحدها األدنى.

قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى باعتبار معارضة اســتئنافية لمــدان باالنضمام إلى الجماعــة اإلرهابية 
المســماة بـــ “حــزب هللا البحرينــي”، كأن لــم تكــن لعــدم مثوله أمــام المحكمة خالل جلســة نظر معارضته علــى الحكم الذي 

قضى بإسقاط حقه في االستئناف؛ كونه محكوما عليه بالحبس لمدة 3 سنوات.

وكانــت المحكمــة في وقت ســابق قد ألغت 
عــن  البحرينيــة  الجنســية  إســقاط  عقوبــة 
169 متهمــا  92 مــن أصــل  الـــ  المســتأنفين 
تمت إدانة 139 متهما منهم، بينهم شــخص 
متفاوتــة  بعقوبــات  الجنســية،  عراقــي 
تتراوح ما بين الحبس 3 ســنوات والســجن 
بقبــول  أيضــا  المحكمــة  وقضــت  المؤبــد، 

وبتأييــد  شــكال  مســتأنفا   91 اســتئنافات 
العقوبــات الصــادرة ضدهــم، فيما أســقطت 
الحق في االســتئناف لمستأنف آخر، والذي 
المحكمــة  أمــام  لــم يســلم نفســه أو يمثــل 

لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده.
وأوضحــت في الحكم المشــار إليــه إلى أنه 
بشــأن عقوبــة إســقاط الجنســية البحرينية 

عــن المســتأنفين، فلمــا كان المرســوم رقــم 
أحــكام  بعــض  بتعديــل   2019 لســنة   )16(
 1963 للعــام  البحرينيــة  الجنســية  قانــون 
ينــص فــي مادتــه الثانيــة علــى أنــه: )تلغــى 
المــادة )24( مكــررا مــن القانــون رقــم )58( 
مــن  المجتمــع  حمايــة  بشــأن   2006 لســنة 
األعمــال اإلرهابية(، والتي كانت تنص على 

أنــه: )باإلضافة إلــى العقوبة المقررة، يحكم 
بإســقاط الجنســية عــن المحكــوم عليه في 
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد من 
)5( إلــى )9( و)12( و)17( مــن هــذا القانــون. 
وال ينفــذ الحكم الصادر بإســقاط الجنســية 
إال بعــد موافقــة ملــك البــالد(، مــن ثــم، فــال 
محل للقضاء بإســقاط الجنســية البحرينية 

المقضي بها على المستأنفين.
أســقطت  درجــة  أول  محكمــة  أن  يذكــر 
جنسية 138 مدانا من أصل 169 متهما في 
القضية، وهو أكبر عدد إلســقاط الجنسيات 
قانــون  صــدور  منــذ  واحــدة  قضيــة  فــي 
حمايــة المجتمع من األعمــال اإلرهابية في 

العــام 2006؛ كــون أن القضيــة تضــم أكبــر 
عــدد للمتهميــن بقضيــة مماثلة، فيمــا برأت 
30 متهمــا آخريــن ممــا نســب إليهــم بجميع 

االتهامات.
وقضت المحكمة، حضوريا بحق 8 متهمين 
المتهميــن،  لجميــع  اعتباريــا  وحضوريــا 
بالســجن المؤبــد علــى 69 متهمــا وغرمتهــم 
جميعــا عــدا 6 متهمين مبلــغ 100 ألف دينار 
لــكل منهــم وبتغريم أحــد المدانيــن بالمؤبد 
مبلــغ 231 دينــارا و800 فلس قيمة تلفيات 
بمركبــة أمنية تســبب بها، فــي حين غرمت 
الســتة الباقيــن مبلــغ 500 دينــار فقــط لــكل 

منهم.

10 ســنوات  لمــدة  39 متهمــا  كمــا ســجنت 
-أحدهم عراقي الجنســية- غرمت 32 تهما 
منهــم بمبلــغ 100 ألــف دينــار لــكل منهم و5 
متهميــن آخريــن مبلغ 500 دينــار فقط لكل 

منهم.
وحكمــت أيضــا بســجن 23 متهمــا لمــدة 7 
اتهامــات،  مــن  إليهــم  نســب  عمــا  ســنوات 
 5 لمــدة  بالســجن  واحــدا  متهمــا  وعاقبــت 
ســنوات بعدمــا قضــت ببراءتــه مــن إحــدى 
التهم الموجهة إليه، كما حبســت 6 متهمين 
لمدة 3 ســنوات فقط وبتغريم أحدهم مبلغ 
100 ألف دينار ومتهم آخر بمبلغ 500 دينار، 

وأخيرا أمرت بمصادرة المضبوطات.

العصفور يشيد بجهود الحكومة في إنجاح “عاشوراء”
ــد ــ ــم ــ مـــــــتـــــــفـــــــقـــــــًدا عـــــــــــــــــزاء مـــــــديـــــــنـــــــة ح

أشــاد محافــظ الشــمالية علــي العصفــور بتوجيهات رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، لجميع الوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى بذل 
كل الجهــود لتســهيل تنظيم المناســبات الدينية في موســم عاشــوراء، منوهــا بحرص وزير 

الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة في متابعة تنفيذ توجيهات سموه.

جــاء ذلك خــالل تفقــد المحافــظ للعزاء 
المركــزي فــي مدينــة حمــد، حيــث نــوه 
المحافــظ بــدور إدارات المآتــم ومواكب 
العــزاء فــي التعــاون والتنســيق وتحمل 
التواصــل  وتعزيــز  األمنيــة  المســؤولية 
وتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة؛ مــن أجل 
إنجــاح الموســم بصوره حضارية تتســم 
بجهود األهالي في المحافظة على األمن 
النظافــة  ومراعــاة  والتنظيــم  والنظــام 
الشــعائر  ســير  ســالمة  وتأميــن  العامــة، 
الحســينية بأمــن واطمئنــان، مما يعكس 

الصــورة الحضارية لمملكــة البحرين في 
حفــظ ورعايــة حريــة ممارســة الشــعائر 

الدينية وفق األطر القانونية.
توجيهــات  أن  العصفــور  بّيــن  كمــا 
الحكومــة تصــب فــي تســهيل الخدمات 
للمآتــم ومواكــب العزاء وإقامة الشــعائر 
الحســينية فــي موســم عاشــوراء، وهي 
نابعــة مــن حرصهــا علــى تســخير جميع 
اإلمكانــات الالزمــة لالرتقــاء بالموســم، 
من خالل التعاون والتنسيق مع إدارات 
المآتم ومواكب العزاء في المحافظات.

المحافظــة  شــعار  تنفيــذ  إطــار  وفــي 
الشــمالية لهــذا العام “عاشــوراء نســمو”، 
أشــاد العصفــور بتكاتــف القائميــن علــى 
مواكــب عــزاء مســجد فاطمــة الزهــراء 

توزيــع  فــي  وتعاونهــم  حمــد،  بمدينــة 
المهــام بشــكل حضــاري ومنظــم يعكس 
ونســيجه  المتماســك  المجتمــع  ســمة 

الواحد.

المنامة - وزارة الداخلية

انتصار العصفور

المنامة - بنا

اإلعــالم،  شــؤون  وزارة  نعــت 
المستشار اإلعالمي أحمد المرشد 
الــذي انتقــل إلى جــوار ربه صباح 
أمــس بعــد رحلــة حافلــة بالعطــاء 
المجــال الصحفــي  فــي  واإلنجــاز 
مشــواره  بــدأ  حيــث  واإلعالمــي، 
فــي العمل بوزارة شــؤون اإلعالم 
فــي منتصــف الســبعينات، حيــث 
تبــوأ خاللها العديد من المهام في 
اإلذاعــة والتلفزيون والمطبوعات 
ومستشــارا  المحليــة،  واألخبــار 

وخبيــرا إعالميــا لجهــات محليــة 
وعربية.

شــؤون  وزارة  منســوبو  وتقــدم   
بأحــر  أمــس،  بيــان  فــي  اإلعــالم 
إلــى  المواســاة  وصــادق  التعــازي 
ســائلين  الراحــل،  الفقيــد  أســرة 
يتغمــده  أن  وجــل  عــز  المولــى 
وأن  ورضوانــه،  رحمتــه  بواســع 
ويلهــم  جناتــه،  فســيح  يســكنه 
أهله وذويه جميل الصبر وحســن 

العزاء.

“اإلعالم” تنعى المستشار 
اإلعالمي أحمد المرشد
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الغـــروب” “متالزمـــة  و  الشـــخصية  بانفصـــام  معاناتـــه  إلـــى  تشـــير  محاميتـــه 

ــه فــــي االســـتـــئـــنـــاف ــقـ ــى بـــإســـقـــاط حـ ــضـ ــم الـــــــذي قـ ــكـ ــحـ ــى الـ ــلـ عـ

محكوم باإلعدام يطالب بسماع شهود النفي والمحكمة تؤجل

رفض معارضة مدان بـ “حزب اهلل البحريني” لعدم حضوره

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

قــال المحامــي حمــد الحربــي إنــه تقــدم للمحكمــة الكبرى المدنيــة األولى )الدائــرة اإلدارية( بالئحــة “إغفال طلبات” عن نفســه 
وبصفتــه محــام مجــاز بالترافع أمام مختلف أنواع المحاكم ودرجاتها، بالقضية التي تقدم بها ســابقا بصفته وباعتباره وكيال 

عن محاميتين، والمحكوم فيها برفضها، ومن المقرر أن تنعقد أولى الجلسات بتاريخ 17 سبتمبر الجاري.

وأوضــح أنــه بمــا أن هــذه الدعــوى مهنيــة 
أعمــال  وســرية  المحامــاة  مهنــة  وتمــس 
عندمــا  شــخصه  تمــس  وكذلــك  الموكليــن 
يكــون مــوكال ومــا يتوافــق مــع طلبــه مــن 
 ،26/1980 المحامــاة  لقانــون   )29( المــادة 
جعــل  لذلــك  الخطيــة،  موافقتهــم  دون 
الطعــن علــى القــرار رقــم )64( لســنة 2017 
بشــأن االلتزامــات المتعلقة بإجراءات حظر 
ومكافحــة غســل األموال وتمويــل اإلرهاب 

فــي مهنة المحاماة، والقرار رقم )20( لســنة 
التوجيهيــة  المبــادئ  إصــدار  بشــأن   2019
الخاصــة بإجــراءات حظــر ومكافحة غســل 
العــدل  وزيــر  مــن  والصادريــن  األمــوال، 
والشــؤون اإلســالمية واألوقاف أمام عدالة 
المحكمــة، وطلب عــدم دســتورية القرارين 
المذكورين، مطالبا بوقف الســير بهما لحين 
الفصل في الدعوى والئحة اإلغفال الماثلة.
وذكر أن وقائع الئحته وأســبابها تتمثل في 

أنه عقد بشخصه وبصفته مسبقا مع آخرين 
لواء الخصومة محل الدعوى الماثلة انتهى 
فــي ختامهــا إلى الطلب - بصفــة احتياطية 
لدفــع الضــرر - وقــف تنفيــذ حكــم القرارين 
مــا  مــع  مشــروعيتهما  لعــدم  المذكوريــن؛ 
يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، مــع التصريــح 
المحكمــة  أمــام  دعــوى  برفــع  للمدعيــن 
بعــدم  القانونيــة  المــدة  خــالل  الدســتورية 
دســتورية القراريــن، وفــي الموضوع بإلغاء 

القراريــن المذكورين وما يتبعها من تعاميم 
غير مشــروعة والمرســلة برسائل نصية من 

المسجل العام باإلنابة.
وبيــن أن المحكمــة اإلدارية أصدرت حكمها 
عــن  والتفتــت   2019 يونيــو   26 بتاريــخ 
النظــر لطلباتهــم بوقــف القراريــن والدعوى 
للطعــن عليهمــا أمــام المحكمــة الدســتورية 
وهــذا األمــر يعتبــر مخالفــا ألحــكام قانــون 

المرافعات.
وقتيــة  طلبــات  للمدعيــن  أنــه  إلــى  ونظــرا 
وموضوعيــة، تــم إغفال الفصــل فيها، األمر 
الــذي يلتمس بموجبه قبــول الئحة اإلغفال 
للطلبــات؛ لصــدور الحكــم دون الفصــل فــي 
طلــب وقف القرارين ونظــر طلب التصريح 

أمــام  رفعهــا  حيــن  إلــى  الدعــوى  بوقــف 
المحكمــة الدســتورية، مــع تمســكه بجميــع 
مــا قدمــه فــي الئحــة الدعــوى األصليــة من 
أسباب وأسانيد وطلبات عارضة ومرافعات 
مرفقــة كلها فــي ملف الدعــوى التي أغفلت 

المحكمة الفصل في الطلبات فيها.
وذكــر أنــه تنص المــادة )190/1( مــن قانون 
المرافعــات علــى أنــه “إذا أغفلــت المحكمــة 
الحكم فــي بعض الطلبات الموضوعية جاز 
لصاحــب الشــأن أن يعلــن خصمــه بالئحــة 
للحضــور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم 

فيها”.
وانتهــى إلى الطلب مــن المحكمة النظر في 
الطلبــات الوقتيــة والموضوعيــة والقضــاء 

باآلتي:
أوال: بقبول الئحة اإلغفال الماثلة شكال.

ثانيا: وفي الموضوع:
بشــكل  الفصــل  احتياطيــة  بصفــة   .1
مســتعجل بوقــف العمــل وتنفيــذ القراريــن 
المشــار إليهمــا؛ لعــدم مشــروعيتهما مــع مــا 
يترتب على ذلك من آثار، والحكم بإلغائهما 
مشــروعة  غيــر  تعاميــم  مــن  يتبعهــا  ومــا 
والمرســلة برســائل نصية مــن المدعى عليه 
الثاني والتصريح للمدعي برفع دعوى أمام 
المحكمة الدســتورية خالل المدة القانونية 

بعدم دستورية القرارين.
بالرســوم  عليهمــا  المدعــى  إلــزام   .2

والمصروفات وأتعاب المحاماة.

ــة الـــــمـــــحـــــامـــــاة ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـــــــــدعـــــــــوى مــــهــــنــــيــــة وتـــــــمـــــــس مـ

الحربــي يقـدم لـ “اإلداريـة” الئحـة “إغفـال طلباتـه”

محرر الشؤون المحلية
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5.4 مليون دينار لتوســعة وتطوير نظــم إدارة الحركة الجوية

لبيع وإعادة تأجير 4 طائرات بـ“طيران الخليج”

المزايــدات  جلســة  فــي  الخليــج  طيــران  شــركة  طرحــت 
والمناقصــات أمــس مناقصــة تمويــل لبيــع وإعــادة تأجيــر 4 
طائــرات من طــراز بوينغ )B787-9( تقدم إليها عطاء وحيد 
لشركة “سند لحلول الطيران” أبوظبي بعرضين أقلهما بنحو 
654.3 مليــون دوالر )مــا يعــادل 246 مليون دينــار(، واآلخر 
بنحــو 672.8 مليــون دوالر )مــا يعــادل 253 مليــون دوالر(. 
ووفًقا لوصف المناقصة، فإن الطائرات ستصل إلى “طيران 
الخليج” في الفترة ما بين سبتمبر الجاري وديسمبر 2020، 

على أن ينتهي عقد التأجير بحلول سبتمبر 2031.
كمــا طرحت “طيران الخليــج” مناقصة أخرى لتقديم الدعم 
الفني والصيانة ألســطول الطائرات في مطار فالينا الدولي 

في مالي بجزر المالديف تقدم إليها عطاء وحيد.
وطرحــت وزارة المواصــات واالتصاالت مناقصة لتوســعة 
وتطويــر نظــم إدارة الحركــة الجويــة؛ لتلبيــة حركــة المــرور 
الحاليــة ومواكبــة ازديــاد الحركــة المتوقعــة في المســتقبل 
تقــدم إليهــا 4 عطــاءات أقلهــا بنحــو 12.9 مليــون يــورو )ما 
يعــادل 5.4 مليون دينــار( وأكبرها بقرابة 19.7 مليون دوالر 
)مــا يعــادل 7.4 مليــون دينــار(. كمــا طرحــت شــركة “إدامــة” 
مزايــدة لتأجيــر العقــار الواقــع فــي منطقــة أم الحصــم الذي 
يحتــوي حالًيــا على عدد من المباني الشــاغرة بـــ 3.5 مليون 

دينار، وكان قد تقدم إليها عطاءان، وعلق أحدهما.

1.5 مليون دينار لتحليل عينات النفط 
وطرحــت شــركة تطويــر للبتــرول مناقصة لتقديــم خدمات 
لدعــم  األساســية  للعينــات  تحليــل  إلجــراء  الحفــر  تحليــل 
التطويــر الميداني المســتمر وتقييمات االســتخاص المعزز 
للنفط لحقل البحرين، تقدم إليها 5 عطاءات أقلها بنحو 4.1 
مليــون دوالر )مــا يعــادل 1.5 مليــون دينــار(، وأكبرها بقرابة 

9.9 مليون دوالر )ما يعادل 3.7 مليون دينار(. 
مجلــس  موقــع  علــى  نشــرت  بيانــات  أحــدث  وأظهــرت 
المناقصــات والمزايــدات أمــس فتــح 23 مناقصــة ومزايــدة 
أقــل  مجمــوع  وبلــغ  حكوميــة،  جهــة   15 لـــ  تابعــة  أمــس 
العطــاءات المقدمــة نحــو 261.1 مليــون دينــار لـــ 65 عطاء، 
فــي حيــن بلــغ إجمالــي العطــاءات المقدمــة 69 عطــاء، لكن 
لصعوبــة الحصــول على تفاصيل 4 عطاءات تم اســتثناؤها 

من المجموع. كما تم تعليق 11 عطاء تابًعا لـ 8 جهات.
وفتــح المجلــس 3 مناقصات لشــركة نفط البحريــن “بابكو”، 
أبرزها لتقديم المســاندة التقنية والترقية لبرنامج اســبنتك 
والتحكم في البرنامج تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 810.8 

ألف دوالر )ما يعادل 304.9 ألف دينار(.

1.4 مليون دينار لعدادات “الكهرباء” 
الكهربــاء والمــاء،  لهيئــة  3 مناقصــات  المجلــس  كمــا فتــح 
أبرزها لمشــروع تنفيــذ نظام إدارة بيانــات العدادات الذكية 
لاستفادة الكاملة من نظام القياس المتقدم للبنية التحتية، 
تقدم إليها 3 عطاءات أقلها بنحو 1.4 مليون دينار وأكبرها 
عــن  دراســة  دينــار، ومناقصــة إلعــداد  مليــون   3.4 بقرابــة 
اســتخدامات الطاقــة النوويــة إلنتاج الكهربــاء والماء تقدم 

إليها عطاء وحيد.
كذلــك فتــح المجلــس مناقصتيــن ومزايدة لوزارة األشــغال 
وشــؤون البلديــات، أبرزها مزايدة الســتثمار وتشــغيل مرفأ 
رأس ريا بديار المحرق لمدة  25 سنة للقطاع الخاص مقابل 
انتفــاع ســنوي بحيــث يتولــى المســتثمر علــى نفقته إنشــاء 
وتشــغيل مرفــأ عصــري بأفضــل الســبل، تقــدم إليهــا عطــاء 

وحيد لشركة ديار المحرق بنحو 4 آالف دينار.
فتــح المجلــس أيًضــا مناقصتيــن لحلبــة البحريــن الدوليــة؛ 
إلزالــة وتركيب الزجــاج التالف بمبنى فــي الحلبة، واألخرى 

إلزالة واستبدال هيكل الزجاج الخارجي لمباني الحلبة.

820 ألف دينار لمواد مضخة األنسولين

إضافــة إلــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة لــوزارة الصحــة 
لتوفير المواد أحادية االســتخدام لجهاز مضخة األنســولين 
لمرضــى الســكري مــن الدرجــة األولــى مــن الصغــار والكبــار 
والمتكونــة مــن مجموعــة الضــخ، وناقــل اإلرســال وجهــاز 
استشــعار نســبة الســكر، والتــي بدورهــا تعمل علــى التحكم 
في نســبة األنســولين في الجســم، تقــدم إليها عطــاء وحيد 
بـ 820 ألف دينار، ومناقصة للشركة العامة للدواجن لتوريد 
2600 طــن علــف دجاج بياض، تقــدم إليها عطاءان أقلهما بـ 
332.4 ألف دينار، ومناقصة إلدارة المخازن المركزية بهيئة 
الكهربــاء والماء لشــراء كابات ذات جهــد 220 كيلو فولت، 

تقدم إليها 3 عطاءات أقلها بنحو 71.1 ألف دينار.

648.8 ألف دينار إلنتاج مياه الشرب ومعالجة 
الصرف الصحي

 فتح المجلس كذلك مناقصة لوحدة الطاقة المســتدامة 
للمشــروع الرائد إلنتاج المياه الصالحة للشــرب ومعالجة 
ميــاه الصــرف الصحــي تقــدم إليهــا عطــاء وحيــد بنحــو 
الخليــج  لشــركة طيــران  دينــار، ومناقصــة  ألــف   648.8
لمجموعــة  المالــي  التدقيــق  خدمــات  لتقديــم  القابضــة 
طيــران الخليــج القابضــة، تقــدم إليهــا عطــاء وحيــد بـــ 
البحريــن  مطــار  لشــركة  ومناقصــة  دينــار،  ألــف   114.8
لطلــب تقديــم مقتــرح لتشــغيل خدمــات وكاالت الســفر، 
تقــدم إليهــا 3 عطاءات تــم تعليق اثنين منهــا، ومناقصة 
ألكاديميــة الخليــج للطيــران لتحديــث نــوع مــن برنامــج 
تدريــب الطياريــن لجهاز المحــاكاة لمواجهــة أخطار غير 
متوقعة لســلوك حركة الطائرة أثنــاء الطيران تقدم إليها 
عطــاء وحيــد بـــ 220 ألــف دوالر )مــا يعــادل 82.7 ألــف 

دينار(.

26 مليون دينار 
لتغطية صكوك 

تأجير قصيرة األجل

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  169 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
BH0001343P97( مــن صكــوك التأجيــر 
األجــل  قصيــرة  الحكوميــة  اإلســامية 
التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة 

البحرين.
 وتبلــغ قيمــة اإلصــدار 26 مليــون دينــار 
لفتــرة اســتحقاق 182 يوًمــا تبــدأ في 12 
 .2020 مــارس   12 إلــى   2019 ســبتمبر 
ويبلغ العائــد المتوقع لهذه الصكوك 2.85 
% مقارنة بسعر 2.95 % لإلصدار السابق 
بتاريــخ 8 أغســطس 2019، علًمــا بأنه قد 

تمت تغطية اإلصدار بنسبة 532 %.

المنامة - المصرف المركزي

فيينا - أف ب

الدوليــة  الوكالــة  عــام  مديــر  لمنصــب  وامــرأة  رجــال   3 ترشــح 
للطاقــة الذريــة، الهيئة التابعــة لألمم المتحــدة. وأعلنت الحكومة 
الســلوفاكية أنهــا ســمت مارتــا زياكوفــا الرئيســة الحاليــة للهيئــة 
النوويــة فــي البــاد مرشــحة لمنصــب مديــر عــام الوكالــة الدوليــة 

للطاقة الذرية.

وزارة  باســم  ناطــق  وقــال 
الخارجية “نعتقد أنه آن اآلوان 
لتتولــى امرأة رئاســة المنظمة” 
مذكــرا بــأن زياكوفــا )63 عامــا( 
رفيعــة  مناصــب  عــدة  تولــت 

المستوى في الوكالة سابقا.
مــن جهتــه، أعلــن الســينا زربــو 
أنــه  فاســو  بوركينــا  مــن  وهــو 
قدم ترشحه، مؤكدا أن “باده” 
وأنــه  الترشــح،  منــه  طلبــت 
“مدعــوم” من الدول اإلفريقية. 
منصــب  حاليــا  يشــغل  وهــو 
المتحــدة  األمــم  هيئــة  رئيــس 
التجــارب  وحظــر  لمراقبــة 
النوويــة التي مقرهــا في فيينا 
الدوليــة  الوكالــة  غــرار  علــى 

للطاقة الذرية.
وكان الســفير االرجنتينــي فــي 
النمسا وخبير المسائل النووية 
رافاييل غروسي أعلن ترشحه 

اعتبارا من يوليو.
وأخيرا أعلن الروماني كرونيل 
 43 العمــر  مــن  البالــغ  فيروتــا 
عاما ترشــحه قبل أيام كما قال 

دبلوماسيون.
تدعمــه  الــذي  والمرشــح 
الــذراع  وكان  بوخارســت، 
الراحــل  العــام  للمديــر  اليمنــى 
موقتــا  يتولــى  أمانــو،  يوكيــا 
رئاســة الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة التــي تولــى فيهــا عــدة 

مناصب منذ 10 سنوات.

وترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن تتمكن من تعيين مدير  «
عام جديد في اكتوبر؛ بهدف تسلم مهامه في يناير 2020.

4 مرشحين لمنصب مدير عام “الذرية”
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654.3
مــلــيــــــــــون دوالر

“بوست بحرين” تطلق موسم السباقات 2019 في نسخته الثالثة
ــز كــارلــتــون ــتـ ــريـ ــي والـ ــج ــي ــل ــخ بـــالـــشـــراكـــة مـــع أوبــــــاي أنــــد هــيــل والـــتـــمـــويـــل ال

نســخته  فــي  الجديــد  الســباق  موســم  ينطلــق 
الثالثــة من شــركة بوســت بحرين بالشــراكة مع 
أوبــاي أنــد هيــل وفندق الريتــز كارلتــون وبيت 
التمويــل الخليجــي خــال فتــرة الثمانية أشــهر 
القادمــة. وتــم اإلعــان عــن هــذا الحــدث خال 
بفنــدق  أمــس  صبــاح  عقــد  صحافــي  مؤتمــر 
الريتــز كارلتــون، حيــث تــرأس المؤتمــر لجنــة 
بــارزة تضمنــت عــدة أفــراد متميزيــن هــم: عبــد 
هللا الشــمان )مؤســس بوســت بحريــن(، وعبــد 
هللا العبيــدات )نائــب الرئيــس التنفيذي لشــركة 
أوبــاي أنــد هيــل(، وجيريمــي كانفــت )مســئول 
التســويق والمبيعــات فــي فنــدق بحريــن ريتــز 
كارلتــون(، وفاطمة فتح هللا )مديرة االتصاالت 

المؤسسية لبيت التمويل الخليجي(.

12 سباًقا خالل الثمانية أشهر القادمة
للصحافييــن  تصريــح  فــي  الشــمان  وقــال   

“يعرض موســم السباق الجديد 12 سباًقا خال 
فترة الثمانية أشهر القادمة باإلضافة إلى بعض 
تتضمــن  والتــي  للحمــاس  المثيــرة  المشــاريع 
سلســلة مــن ســباقات الســباحة باالشــتراك مــع 
فنــدق الريتز كارلتــون وفعاليات الجري المقبلة 

من شركة أوباي أند هيل”.
وأوضــح “ نتوقــع إقبــال أعمــار مختلفــة وننظم 
حيــث  األولــى  بالدرجــة  للعوائــل  الفعاليــات 
يســتفيد كل فــرد فــي العائلــة بهــذه المســابقات 
عــام، كمــا سنتوســع هــذا  بالرياضــة بشــكل  أو 
العــام فــي الدعايــة واإلعــان حيــث نرغــب في 

استقطاب أعدد أكبر من األعوام الماضية.

مشاركة 400 شخص بالفعاليات الماضية

مــا  اشــتراك  الماضيــة  األعــوام  شــهدت  وقــد 
يقارب 400 شــخص من فئات عمرية مختلفة 

تبــدأ مــن 4 ســنوات وحتــى أعمــار الســتينات، 
النســخة  “نحــن متحمســون إلطــاق  مضيًفــا 
الثالثــة مــن فعاليــات بوســت بحريــن المائيــة 
فــي فنــدق الرتــز كارلتــون وإعــان شــراكتنا 
فــي  هيــل  أنــد  أوبــاي  شــركة  مــع  الحصريــة 
التســويق والعاقــات العامــة، ونتطلــع للعمــل 

قدًمــا  والمضــي  الموســم  هــذا  إلنجــاح  مًعــا 
لتطويــر الفعاليات الرياضية فــي المملكة، كما 
نوجــه الشــكر الكبيــر لبيت التمويــل الخليجي 
لمشاركته ودعمه لهذا السباق حيث سيكونوا 
داعميــن ألول حــدث رياضي في البحرين من 
نوعــه XLR8 10K، والــذي ســيعقد فــي شــهر 

أكتوبر في جنة دلمون المفقودة”. 
لطالمــا  والرياضــة  الشــباب  وزارة  أن  يذكــر   
للفعاليــات  المســاعدات  مــن  العديــد  قدمــت 
الرياضيــة والمقدمــة مــن بوســت بحريــن عن 
طريــق الحضــور والمشــاركة وتقديــم الدعــم 
الازم لبوســت بحرين، ممــا يؤكد دور الوزارة 

فــي تشــجيع الشــباب وتعزيــز روح المشــاركة 
فــي الفعاليات الرياضية على وجه الخصوص 
ممــا يتوافق مع رؤية البحرين. وتتطلع وزارة 
الشــباب والرياضة دائًما لتقديم الدعم لجميع 
المبــادرات والفعاليــات الرياضيــة القادمة في 

المملكة.

جانب من الحضور في الفعاليةاإلعالن عن فعاليات “بوست بحرين”

توقع خبراء في سوق العقارات استطلعت “رويترز” آراءهم، تراجع أسعار المنازل في دبي 
بشــدة خــال العاميــن الجــاري والمقبــل، وقالــوا إن تباطــؤ االقتصاد وزيــادة المعروض من 

الوحدات السكنية ينذران بمزيد من التراجع للتوقعات الضعيفة بالفعل.

واجهــت دبــي، التــي تتمّتــع باقتصــاد متنــوع 
والســياحة،  التجــارة  علــى  يعتمــد  المــوارد 
ا في سوق العقارات معظم العقد  تباطًؤا حادًّ
الجــاري، باســتثناء انتعــاش وجيــز قبــل أكثر 
مــن خمس ســنوات، ومن المتوقع أن يســتمر 
االتجــاه النزولــي فــي نشــاط ســوق اإلســكان 
في دبي الذي يعد من العوامل الرئيســية في 

ناتجها اإلجمالي المحلي.

آلراء”  “رويتــرز  أجرتــه  اســتطاع  وأظهــر   
محللــي الســوق فــي 11 شــركة اســتثمارات 
ومعهــد أبحــاث بيــن 14 أغســطس والثالــث 
دبــي  فــي  المنــازل  أســعار  أن  ســبتمبر،  مــن 
ســتنخفض 10 % هذا العام و5 % في العام 
المقبــل. ومــن المتوقــع أن تنــزل 3.3 % فــي 

.2021
هــذه اآلراء مدفوعــة أيًضــا بالقلــق من تضرر 
بيــن  التجــارة  حــرب  جــراء  العالمــي  النمــو 
واشــنطن وبكين، وتتماشــى مع استطاعات 
ســوق  فــي  النشــاط  أن  أظهــرت  مشــابهة 
اإلسكان بالواليات المتحدة وبريطانيا وكندا 

والهند يواجه صعوبات.
 ونمــا اقتصــاد دبــي العــام الماضــي 1.94 % 

فقــط، وهــو األبطــأ منــذ األزمــة الماليــة فــي 
العقــارات،  فــي ســوق  تباطــؤ  2009، وســط 
ومــن المتوقــع اآلن أن ينمــو اقتصــاد دبــي، 
المعتمــد علــى الســياحة وخدمــات الشــركات 
فــي   % و2.8   2020 فــي   %  3.8 العالميــة، 
لكــن ذلــك  أفــادت الحكومــة،  2021 حســبما 

سيعتمد في معظمه على عوامل خارجية.

تصحيح السوق

وقــد تحــدث حزمــة تحفيــز حكوميــة ُأعلــن 
عنهــا فــي اآلونــة األخيــرة تعافًيــا فــي ســوق 
العقــارات، لكــن االحتمــاالت كبيــرة بــأن يضر 
الســكنية  الوحــدات  مــن  المعــروض  فائــض 

باألسعار والطلب.
وقــال رئيــس قســم البحوث العقارية لشــركة 
ــا  حاليًّ “توجــد  طعيمــة،  حيــدر  فالوســترات، 
الوضــع  الســوق، وهــو  فــي  تخمــة معــروض 

القائم على مدى العامين األخيرين”.

 وأضاف: “هناك أعداد قياسية من مشروعات 
البيــع على الخريطة منــذ 2017 بحمات بيع 
ناجحــة جــدا تعــد بخطــط مدفوعــات جذابة 
ا للمســتثمرين تســتمر لمــا بعــد التســليم  جــدًّ
علــى مــدى عــدد مــن الســنوات، ممــا أثــر فــي 
القيم الرأســمالية للعقارات الموجودة بالفعل 
فــي دبــي”. لكــن عنــد ســؤالهم عمــا قــد يعــزز 

ســوق العقــارات اآلخــذة فــي الضعــف، قــال 
أغلب المحللين في االســتطاع إن أي توفير 
للمنــازل بأســعار معقولــة سيســمح بأكبر قدر 

من الصعود.
وثمــة خيــارات أخــرى متاحــة هــي تحقيــق 
أداء اقتصــادي قوي وإصاحات فيما يخص 

التأشيرات ومعرض إكسبو 2020.

فــي  والبيانــات  األبحــاث  مديــرة  وقالــت 
مجموعــة بروبرتــي فايندر، لينيت عباد: “في 
المجمــل، تراجع األســعار أمر مفيــد لدبي ألن 
األســعار كانت متضخمة.. المعروض الجديد 
األســعار  علــى  الضغــط  ســيواصل  القــادم 
لكــن  العشــرات،  فــي خانــة  تراجعــا  وســنرى 
ذلــك ســيجعل تكلفــة اإلســكان فــي المتناول 
بدرجــة أكبــر”. وأظهــر االســتطاع أن أســعار 
العقارات تراجعت بين 25 و35 % منذ ذروة 
منتصــف 2014 وأنــه لــن يكــون هنــاك توقف 

لهذا التراجع حتى 2022 على األقل.
الشــرق  ألنشــطة  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
األوســط فــي أنــاروك لاستشــارات العقارية، 
شــاجاي جيكوب: “تشــهد سوق العقارات في 
دبــي تصحيًحــا مع تأقلم أســعار العقارات مع 
الزيــادة الجديــدة فــي المعــروض”. وأضــاف: 
“يفيــد هــذا المســتهلكين الذيــن تطلعــوا فــي 

السابق المتاك عقار لكن السعر منعهم”.

بنجالور - رويترز

خبراء عقارات: أسعار المنازل في دبي ستتراجع بشدة

هبة محسن من الريتز كارلتون  |  تصوير خليل إبراهيم

أمل الحامد

بسبب تباطؤ 
االقتصاد وزيادة 
عروض الوحدات 

السكنية

أبرز العطاءات المفتوحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

654,336,000 دوالر  Sanad Aero Solutions GmbH Abu Dhabi 1 B787-9 تمويل لبيع وإعادة تأجير 4 طائرات من طراز طيران الخليج

12,925,668.00 يورو  LEONARDO 4 توسعة وتطوير نظم إدارة الحركة الجوية وزارة المواصالت 

1,352,389.00  ORACLE SYSTEMS LTD 3 مشروع تنفيذ نظام إدارة بيانات العدادات الذكية هيئة الكهرباء

3,500,000.00  Emaar Engineering 2 مزايدة لتأجير العقار الواقع في منطقة أم الحصم إدامة

648,794.00  Pavilion Water SPC 1 المشروع الرائد إلنتاج المياه الصالحة للشرب 
ومعالجة مياه الصرف الصحي

وحدة الطاقة 
المستدامة

820,000.00  Universal Medical Equipments 1 المواد أحادية االستخدام لجهاز مضخة األنسولين وزارة الصحة

4,087,971.050 دوالر  Schlumberger Overseas S.A. 5 خدمات تحليل الحفر تطوير للبترول
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رت البحريــن أكثــر مــن 65.3 مليون طن مــن األلمنيوم إلى 61 دولــة بقيمة إجمالية  صــدَّ
بلغــت 90.9 مليــون دينار خالل شــهر يوليو من العــام الجاري، بزيادة 11.4 % عن نفس 

الفترة من العام الماضي حيث بلغت القيمة 81.6 مليون دينار.

إدارة  عــن  صــادرة  بيانــات  وأوضحــت   
الجمــارك، أن الواليات المّتحــدة األميركّية 
جــاءت فــي المركــز األول مــن حيــث قيمة 
قيمتهــا  بلغــت  حيــث  األلمنيــوم  تصديــر 
33.7 مليــون دينــار، تليها هولندا بقيمة 14 
مليون دينار، ثم مصر بـ11.3 مليون دينار، 
فالســعودية بقيمة 8 ماليين دينار، وتركيا 
خامًســا بقيمة 4.2 مليون دينار، والبرازيل 
بالمركــز الســادس بقيمــة 3.9 مليون دينار، 
تليهــا الهنــدي بقيمــة 1.8 مليــون دينار، ثم 
المغــرب ثامًنــا بقيمــة 1.5 مليــون دينــار، و 
اليابــان بالمركز التاســع بقيمة 1.48 مليون 
دينــار، ومقاطعة تايــوان الصينية بالمرتبة 

العاشرة بقيمة 1.38 مليون دينار.
 وتصــدرت ســلعة أســالك من ألمنيــوم غير 

مخلــوط يتجــاوز مقاس عرضهــا 7 مم في 
المرتبــة األولى حيث بلغــت قيمة الكميات 
المصــدرة 25.3 مليــون دينــار مرســلة إلــى 

15 دولة.
 وجاءت في المرتبة الثانية ســلعة خالئط 
مــن ألمنيــوم خــام وبلغــت قيمــة الكميــات 
دينــار  مليــون   18.8 تصديرهــا  تــم  التــي 

مصدرة إلى 24 دولة.
وســلعة ألمنيوم خام غيــر مخلوط، جاءت 
في المرتبة الثالثة حيث تم تصدير كميات 

بقيمة 17.7 مليون دينار إلى 12 دولة.
مــن  مســتطيلة  ألــواح  ســلعة  وســجلت 
خالئــط ألمنيــوم يزيد ســمكها عــن 0,2 مم 
المرتبة الرابعة بكميات بلغت قيمتها 13.9 
مليــون دينــار تــم تصديرهــا إلــى 14 دولة، 

خامًســا أســالك كهربائيــة مــن ألمنيــوم لهــا 
قلب فــوالذي )صلب(، غير معزولة، وبلغت 
قيمــة الكميــات التي تم تصديرهــا للخارج 

حوالي 6.7 مليون دينار إلى 4 دول.
فيما تم تصدير ســلعة “أســالك من ألمنيوم 
7مــم”  عرضهــا  مقــاس  يتجــاوز  مخلــوط 

كأكبــر ســادس ســلعة تــم تصديرهــا خــالل 
يوليــو 2019 بقيمــة 3.3 مليــون دينــار إلى 

12 دولة.
وكوابــل  أســالك  مــن  غيرهــا  ســلعة  ثــم   
معزولــة  غيــر  ألمنيــوم،  مــن  )امــراس( 
 2.8 بقيمــة  الســابعة  بالمرتبــة  كهربائيــا، 

7 دول،  إلــى  مليــون دينــار تــم تصديرهــا 
وجاءت ســلعة “أشكال خاصة مجوفة من 
خالئــط األلمنيــوم” بالمرتبــة الثامنــة حيث 
ســجلت قيمة الكميات المصدرة ما يقارب 

641 ألف دينار مرسلة إلى 3 دول.
ســلعة  جــاءت  التاســعة  المرتبــة  وفــي   

بقيمــة  األلمنيــوم”  مــن  وفضــالت  “خــردة 
إجماليــة بلغــت 447.2 ألــف دينــار مصدرة 
إلى دولتين، فيما ســجلت سلعة “مساحيق 
غير رقائقية التركيب من ألمنيوم” المرتبة 
العاشــرة بكميات بلغت قيمتها 356.6 ألف 

دينار مصدرة إلى 4 دول.

البحرين تصدر 65.3 مليون طن ألمنيوم بـ90.9 مليون دينار
ديـــنـــار مـــلـــيـــون   33.7 بـــقـــيـــمـــة  األول  ــز  ــ ــرك ــ ــم ــ ال ــي  ــ فـ ــا  ــ ــرك ــ ــي ــ أم

ا من الباحثين  وقع صندوق العمل “تمكين” مذكرة تفاهم مع “جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” لتدريب 50 بحرينيًّ
عــن عمــل علــى أساســيات ريادة األعمال، وذلك في ضوء الجهود المســتمرة التــي يقدمها الصندوق لتطويــر البيئة الريادية في 

ا. المملكة، وتشجيًعا للمزيد من البحرينيين على االتجاه لريادة األعمال والدخول في سوق العمل كخيار مفضل مهنيًّ
لصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
العمــل “تمكيــن”، إبراهيــم جناحــي: إّن 
هــذه المبــادرة تأتــي بالتماشــي مع أحد 
أهداف تمكين االستراتيجية والمتمثلة 
في تشــجيع الباحثين عن عمل لالتجاه 
إلــى ريــادة األعمــال كخيــار بديــل عــن 
المناســب  الدعــم  وتقديــم  التوظيــف، 
بهــدف  وذلــك  وتأهيلهــم،  لتدريبهــم 

اإلنتاجيــة  ومقدرتهــم  كفاءتهــم  رفــع 
والتنافســية في سوق العمل، واإلسهام 
تجربتهــم  نجــاح  فــرص  زيــادة  فــي 
الرياديــة عبــر مشــاريعهم الخاصة، مما 
لــه أثر كبير فــي تطوير المنــاخ الريادي 

في البحرين.
تأتــي  المبــادرة  هــذه  أّن  وأضــاف   
بالتكامل مــع منظومة الجهود الوطنية 

التــي تبذلهــا مختلــف المؤسســات فــي 
البحريــن بهدف خفض معدالت البطالة 
الواعــدة  الفــرص  مــن  المزيــد  وخلــق 

للشباب البحريني.
جمعيــة  رئيــس  صــرح  جانبــه،  مــن   
البحريــن لتنميــة المؤسســات  الصغيــرة 
صبــاح  أحمــد  النائــب  والمتوســطة، 
األعمــال  رواد  تأهيــل  أن  الســلوم، 

وبدايــة  الســوق  لدخــول  البحرينييــن 
مشــروعات  تجاريــة واســتثمارية علــى 
أســس ســليمة يعــد مــن أولويــات عمــل 
الجمعيــة في ظــل حرصها على  مواكبة 
أن  مبيًنــا  وأهدافهــا،   2030 الرؤيــة 
أســباب فشل البعض في بداية حياتهم 
التجاريــة  العملية هو عدم إدراك مبادئ 
العمل التجاري وعدم وجود خبرة كافية 
متناهــي  أو  لتأســيس مشــروع  صغيــر 
الصغيــر. وتابــع “ســنعمل علــى تدريــب 
لشــروط  ومعاييــر  وفًقــا  ــا  بحرينيًّ  50
محددة ســيتم إعالنها بالتفصيل قريًبا، 

ليكونوا أصحاب مشاريع ريادية كخيار 
بديل  عــن التوظيف، ونتمنى أن تحقق 
ليتــم زيــادة  المرجــو  النجــاح  التجربــة 

األعداد وتشــجيع الشــباب  على األفكار 
المبتكــرة التــي يمكــن أن تجعــل منهــم 

رجال أعمال”. 

ا على ريادة األعمال “تمكين” و“الصغيرة والمتوسطة” تدربان 50 بحرينيًّ

“أكســا” تنقــل مقــرهــا اإلقليمــي إلــى البحـريــن قريًبا
ــة ــك ــل ــم ــم ال ــى  ــ ــ إل ــي  ــ ــ دب مــــن  ــا  ــيـ ــلـ الـــعـ بـــــــــــاإلدارة  ــف  ــ ــوظ ــ م  100 ــل  ــويـ ــحـ تـ

قــال عضــو مجلس إدارة شــركة مجموعة يوســف بــن أحمد كانــو، نبيل كانو، 
إن أعمال برج مقر شــركة أكســا للتأمين اإلقليمي شــارفت على االنتهاء وأن 

الشركة ستنقل مقرها اإلقليمي من دبي إلى مقرها الجديد بالبحرين قريًبا.

وأبلــغ كانــو “البــالد” أن أكســا ســتنقل 
قرابــة 100 موظــف مــن اإلدارة العليــا 
إلــى مقــر الشــركة الجديــد فــي خليــج 
البحريــن وذلــك مــن مكاتبهــا الحاليــة 
الكائنــة فــي دبي، مؤكــًدا أن هذا دليل 
علــى مــا تتمتــع بــه المملكــة مــن مزايا 
ا لالستثمار وتوجه  تجعلها مكاًنا مثاليًّ
ا  الشركات العالمية التخاذ المنامة مقرًّ

لها.
ا  وأوضــح كانــو أن المبنى مكتمل حاليًّ
الكهربائيــة،  الطاقــة  وصــول  بانتظــار 
متوقًعا افتتاحه خالل أكتوبر المقبل.

منطقــة  فــي  الشــركة  تواجــد  ويعــود 

وهــي  عاًمــا،   68 مــن  ألكثــر  الخليــج 
تقــدم مجموعــة واســعة مــن منتجات 
للشــركات  التأميــن  وخدمــات 
والمتوســطة  الصغيــرة  والمؤسســات 

والعمالء األفراد. 
 ونــّوه كانو بأن العالقــة بين مجموعة 
يوســف بــن أحمــد كانو وشــركة أكســا 

للتأمين قوية والطويلة.
ويتكــون مبنــى شــركة أكســا الجديــد 
علــى  ويمتــد  طوابــق،  ســبعة  مــن 
مســاحة تتجــاوز 6,000 متر مربع من 
المكاتــب التجاريــة، وقــد تــم تصميــم 
المبنــى مع مراعاة عناصر االســتدامة، 

شمســية  ألواًحــا  ســيتضمن  حيــث 
علــى الســطح، وأنظمــة تحكــم تلقائي 

باإلضاءة.
الجزيــرة  فــي  البحريــن  ويقــع خليــج 
 6.8 بعــد  علــى  للمملكــة،  الرئيســية 

كيلومتــر مــن مطــار البحريــن الدولي، 
وتعــد هــذه المنطقة من أبــرز المناطق 
والواجهــة  البحريــن  فــي  العقاريــة 

الحديثة للعاصمة المنامة.
واحــدة  الخليــج  فــي  أكســا  وتمثــل 

مــن أكبــر الشــركات العالميــة فــي دول 
مجلس التعاون الخليجي، وهي تغطي 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  أســواق 
وقطــر،  والبحريــن،  ُعمــان،  وســلطنة 
وتضــم أكثــر مــن 730 موظًفــا يعملون 

فــي 25 فرًعا ومتجــر تجزئة بالمنطقة 
ويخدمــون حوالــي مليون عميل. ومع 
مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات 
عميــل،  كل  يناســب  بمــا  المصممــة 
والتــي تغطي التأميــن على الممتلكات 
والتأميــن  الحــوادث  ضــد  والتأميــن 
علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي، كمــا 
تعــد أكســا فــي الخليــج محطــة تأمين 
وذلــك  القنــوات،  متعــددة  متكاملــة 

بحسب بيانات الشركة.

نبيل كانو

توّقــع محللــون أن تواصــل أغلــب األســواق 
مــع  تزامًنــا  اإليجابــي  أداءهــا  الخليجيــة 
تحسن أداء األســواق العالمية التي أصبحت 

“بوصلة” ألداء األسهم بالمنطقة.
معظــم  ارتفعــت  األربعــاء،  جلســة  وبنهايــة   
األســواق الخليجيــة مع عــودة بعض عمليات 
القياديــة،  األســهم  علــى  االنتقائــي  الشــراء 
ليعــود  الســعودية  الســوق  ارتفعــت  حيــث 
المؤشر فوق مستوى الـ 8 آالف نقطة مجدًدا 
بفضــل األســهم المصرفيــة التــي تم ممارســة 

الضغط البيعي عليها الجلسات الماضية.
ا، ارتفعت أغلب أسواق األسهم العالمية  عالميًّ
فــي نهايــة التعامالت حيث ارتفع مؤشــر دوا 
جونــز” أكثــر من 240 نقطــة واليابانية، وذلك 
مع هدوء األجواء التجارية، وكذلك األســهم 
المتوقــع  بالفشــل  تأثــرت  التــي  األوروبيــة 

للخروج البريطاني من االتحاد األوروبي.

 وقــال أشــرف نافع خبير أســواق األســهم إن 
مســتثمري األسواق الخليجية على موقع مع 
التفــاؤل فــي جلســة أمــس تزامًنــا مــع تراجع 
مؤشــر المخاطر باألسواق العالمية بنحو 3.5 
% بدعم الفشل المرتقب للخروج البريطاني 
مــن االتحــاد األوروبــي ومعــاودة األنبــاء عن 

المفاوضات بشأن الحرب التجارية.
 وأشــار نافــع إلــى أن الهــدوء الــذي شــهدته 
المفاوضــات  بســبب  العالميــة  األســواق 
المرتقبــة التــي ســتجريها الواليــات المتحدة 
الصينيــة  البيانــات  بعــض  وظهــور  وبكيــن 
أســواق  علــى  إيجاًبــا  ســينعكس  اإليجابيــة 

الخليــج التي وصلت أســهمها إلى مســتويات 
مغرية للشراء.

محفزات حقيقية
مــن جانبــه، أكد المدير التنفيذي لشــركة “في 
آي ماركتــس - مصــر” أن األســواق اإلماراتية 
وغيرهــا مــن أســواق الخليــج تحتــاج بالفعل 

لمحفــزات حقيقــة داخلية كمشــاريع وغيرها 
مع دخول الشــهر الجديد الذي بالفعل انتهت 
معه موســم اإلجازات السنوية بدول الخليج 

ودخول موسم من العمل جديد.
وأشــار أحمــد معطــي إلــى أن بعــض األســهم 
جيــدة  مســتويات  إلــى  وصلــت  الخليجيــة 
ومغريــة بــل وصلــت مكــررات ربحيتهــا إلــى 

مستويات منخفضة.
ومكــرر الربحية من المؤشــرات التي تســاعد 
الســعر  كان  مــا  إذا  معرفــة  علــى  المســتثمر 
مــن  أقــل  كان  فكلمــا  ال،  أم  للشــراء  جيــًدا 
عشــر مــرات كلما كان الســعر آمًنا للشــراء، إال 
أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك ال يجــب أخــذ هذا 
المؤشــر منفرًدا، ولكن ال بد من النظر إليه مع 

المؤشرات األخرى للشركة.

الحركة الصاعدة
وبــدوره، قــال إبراهيــم الفيلكاوي المستشــار 
الفنــي بأســواق األســهم إن الحركــة الصاعدة 
وســتظل  تســتقر  لــن  الخليجيــة  باألســواق 
متذبذبــة حتــى تكــون هنــاك رؤيــة واضحــة 
بشــأن الحــرب التجاريــة التــي تؤثــر وتحــدد 
العالميــة  باألســواق  المحافــظ  توجهــات 

وأسواق المنطقة.
وأشــار الفيلكاوي إلى أن األســواق الخليجية 
أصبحــت تحتــاج إلــى المتــداول الــذي يأخــذ 

قــراره عــن دراســة وخبــرة كبيــرة وهــو الذي 
يســتغل االرتفاعــات الوقتيــة لتحقيــق بعض 
المكاســب حتى تســتقر األمــور، الفًتا إلى أنه 
كان ببعــض األســواق فرصة جيــدة مع عودة 
بعض عمليات الشراء أول األسبوع الجاري.

األســهم  علــى  النشــاط  اســتمرار  أن  وأكــد 
القياديــة وقطــاع المصارف سيحســن شــهية 
المخاطرة وســتزداد الثقة؛ ومن ثم سيستمر 

السوق في التماسك.

طروحات مرتقبة
ولفــت إبراهيــم الفيلــكاوي إلــى أن األســواق 
بــدأت تشــهد عمليــات نقــص فــي مســتويات 
الســيولة وذلــك للطروحــات الحكوميــة التي 
تترقبها األوســاط المالية الفترة المقبلة وفي 
مقدمتها شــركة شــمال الــزور بالكويت وذلك 
عمــالق  شــركة  وبالطبــع  فقــط،  للمواطنيــن 
األســبوع  أول  منــذ  والتــي  أرامكــو  النفــط 

الجاري تتوالي األخبار عنها.

دبي - مباشر

ا تعافي معظم البورصات الخليجية تزامًنا مع التحسن عالميًّ

المنامة - تمكين

علي الفردان

زينب العكري

عقب توقيع مذكرة التفاهم

توقعات بافتتاح 
مبنى الشركة 
بالمنامة خالل 
أكتوبر المقبل

تراجع مؤشر 
ا  المخاطر دولّيً

بنحو 3.5 %
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أراضـــي

أقل سعر بالمنطقة!
تقدر تتأكد بنفسك!!

36744700
أحمد سلمان
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جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف
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د. محمد

36600656
عباس علي

رضا عبدهللا
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صادق الشاخوري
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)CR2019-إعالن رقم )١١١٠٧٧
تنازل - عن المحل التجاري

)CR2018-إعالن رقم )١٥٨٧٨٥
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-113477( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري
تقــدم إلينــا المعلن ادناه: ورثة المرحومة اســماء راشــد علي المهيزع بطلب 

تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد راشد ابراهيم علي المهيزع 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

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

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: فاطمــة احمــد عبــدهللا المرباطــي بطلــب تحويل 

المحل التجاري التالي: إلى السيد/ راشد عمر ابراهيم علي المهيزع 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

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

تقدمــت إلينــا غوثيــة افتخــار علي امانــت علــي عبدالحميد بطلــب تحويل 

المحل التجاري التالي: إلى سميرة درويش مكي عبدهللا  

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

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

٠١-٤٢٠٠٠
٠٢-٤٢٠٠٠

رقم القيد
٢-١٣٧٠٢

رقم القيد
١٢٩١٠٢-١

االسم التجاري
مركز المهيزع لبيع االكترونيات

مطعم العشا

االسم التجاري
شهد للسندويشات

االسم التجاري
امبروسيني برجر

 تاريخ: 2019/٢٨/٨

 تاريخ: 201٨/٢٦/١١
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة جيتيك إيليفيتورز ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١-٨٢٨٥٠
بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة جيتيــك إيليفيتــورز ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ٨٢٨٥٠، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة/  

راشد عبدالرحمن ابراهيم مصطفى فقيه مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: راشد عبدالرحمن ابراهيم مصطفى فقيه

رقم الموبايل: ٣٩٣٣٣٥٢٨ )973+(
info@getechelevators.com :البريد االلكتروني

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

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 

الســادة الشــركاء في شــركة ماي ميديا ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 

٨٣٩٤٥، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة الــى شــركة 

الشــخص الواحــد برأســمال وقــدره ٢٠٫٠٠٠ دينار بحرينــي، لتصبح مملوكة 

للسيدة وديعة احمد منصور احمد الحلواجي

القيد : ٨3945 

 تاريخ: 2/9/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة بوابة التجهيزات الكهربائية ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

السادة اصحاب شركة بوابة التجهيزات الكهربائية ذ.م.م، المسجلة بموجب 

القيد رقم ١١٢١٢٠-١، طالبين تغيير االسم التجاري 

مــن بوابــة التجهيــزات الكهربائيــة ذ.م.م الــى جيــت واي لحلــول الكهربائيــة 

ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١١٢١٢٠-١ 

 تاريخ: 9/2019/٣

)CR2019-116862( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: رملــة صالــح حســن صالــح علــي القضايــر بطلــب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي: إلــى الســيدة رابعــة محمــود عبدالجبــار 

محمود الكوهجي 
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
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قتلى بانفجار 
ضخم في كابل

هز انفجار ضخم العاصمة األفغانية، 
أمس الخميس، مخلفا مقتل أشخاص 

وإصابة آخرين، فيما أعلنت حركة 
طالبان مسؤوليتها عن التفجير. 

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من 
منطقة شرق كابل، بالقرب من حي يضم 

السفارة األميركية ومقر مهمة “الدعم 
الحازم” التابعة لحلف الناتو، وبعثات 

دبلوماسية أخرى. وقال مدير مستشفى 
قريب إن 3 أشخاص على األقل قتلوا 

وأصيب 30 آخرون. وهذا ثاني انفجار 
كبير في العاصمة األفغانية هذا األسبوع، 

في الوقت الذي كان فيه المبعوث 
األميركي زلماي خليل زاد في المدينة 

إلطالع المسؤولين على اتفاق أميركي 
مع حركة “طالبان”.

جنــوب اليمــن.. “مليونيــة الوفاء” لشــكر الريــاض وأبوظبي

اإلمارات تقف بقوة مع السعودية في خندق واحد

التحالف يسقط مسّيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  أكد 
للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد أن 
دولة اإلمارات تقف بقوة مع السعودية “في 

خندق واحد”.
ــال ولـــي عــهــد أبــوظــبــي خـــالل افــتــتــاح  وقــ
الرئاسة في معسكر  حديقة شهداء حرس 
ــســعــوديــة شــراكــة  مـــحـــوي: “اإلمـــــــارات وال
الــواحــد فــي مــواجــهــة التحديات  الــخــنــدق 
ــهـــدف الــــذي يــجــمــعــنــا أمــن  الــمــحــيــطــة. والـ
المنطقة،  واستقرار  ــارات  واإلمـ السعودية 

يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا”.
ــتـــي قــدمــهــا  الـ ــتــضــحــيــات  ال وأضــــــاف أن 
ــدفــاع عن  ــارات فــي سبيل ال ــ شــهــداء اإلمـ
واعتزاز  فخر  مبعث  تعد  والواجب،  الحق 
وأوسمة شرف وعز ألبناء اإلمارات جميعا 
وكالة  ــارت  أشـ مــا  حسب  جــيــل،  بعد  جيال 

أنباء اإلمارات )وام(.
“التحديات  زايــد:  بن  محمد  الشيخ  وتابع 
التي تواجه الدول مستمرة سواء تحديات 
والــدولــة  صعبة.  أو  متوسطة  أو  صغيرة 
التي تريد أن تبني نفسها ويكون لها مسار 
أن  عليها  المتقدمة  الـــدول  مــســارات  مثل 

تتجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة”.
العربي  التحالف  في  “مشاركتنا  وأضـــاف: 
اإلمــارات  دولــة  جعل  للتحديات  وتصدينا 
أقــوى وإصــرارهــا أكبر وإدراكــهــا أوســع في 

مواجهة الصعاب”.
وأشـــار الشيخ محمد بــن زايــد إلــى حــادث 
صـــافـــر فـــي مــــــأرب، قـــائـــال: “دفـــعـــت فيه 

اإلمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة 
طاهرة”.

قوة  أكثر  العصيب  اليوم  ذلــك  من  خرجنا 
بإصرار  تــجــاوزنــاه  لله  والحمد  وتصميما، 
شهدائنا  تضحيات  أصــلــب.  وإرادة  أقــوى 

عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة”.
مــن جــهــة أخــــرى، خـــرج مــئــات اآلالف في 
عـــدد مـــن مــحــافــظــات جــنــوب الــيــمــن في 
تظاهرات حاشدة بعنوان )مليونية الوفاء(؛ 
الجنوبي  االنتقالي  المجلس  لدعوة  تلبية 
المملكة  ــقــيــادة وشــعــب  ل الــشــكــر  لــتــقــديــم 

العربية  اإلمارات  السعودية ودولة  العربية 
المتحدة.

العاصمة  فــي  مــدرم  الشهيد  شــارع  وشهد 
المؤقتة عدن توافد اآلالف حاملين أعالم 
للتعبير  السعودية واإلمــارات  وصور حكام 
عن الشكر لما قدمته الدولتان للمحافظات 
المحررة منذ انطالق عملية عاصفة الحزم.

وتـــأتـــي هـــذه الـــدعـــوة لــالحــتــشــاد بــعــد أن 
ــنـــي صد  ــوات الـــحـــزام األمـ ــ اســتــطــاعــت قـ
هجوم مليشيات حزب اإلصالح التي شنت 
هجمات استهدفت محافظات عدن وأبين 

وشبوة.
ــرات شــديــدة  ــوتـ وشـــهـــدت الــمــحــافــظــات تـ
بطلب  ــتــحــالــف  ال دول  تــتــدخــل  أن  قــبــل 
الــتــهــدئــة والـــدعـــوة إلـــى حـــوار فــي مدينة 
تنطلق  أن  المنتظر  ومــن  السعودية.  جــدة 
الــرســمــيــة فــي عـــدن والمكال  االحــتــفــاالت 
كــبــيــرة،  فــعــالــيــات  تــشــهــد  أن  ينتظر  الــتــي 
جزيرة  في  شعبية  مسيرات  انطلقت  فيما 
سقطرى، منها مسيرة نسائية تحمل أعالم 
دولة اإلمارات التي كان لها دور تنموي كبير 

في سقطرى خالل السنوات الماضية.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار )مسّيرة(، أطلقتها 
ميليشيات الحوثي اإليرانية تجاه المرافق المدنية في مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

العقيد  التحالف  باسم  المتحدث  وقال 
نقلت  مــا  وفــق  المالكي،  تــركــي  الــركــن 
الرسمية  السعودية  األنباء  وكالة  عنه 
تمكنت  التحالف  “قـــوات  إن  “واس”، 
وإسقاط  اعــتــراض  من  الخميس  ظهر 

طائرة من دون طيار )مسّيرة( أطلقتها 
ــابـــيـــة  ــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة اإلرهـ ال
األعيان  باتجاه  إيـــران  مــن  المدعومة 

المدنية بخميس مشيط”.
“محاوالت  أن  المالكي  العقيد  وأوضح 

الــمــيــلــيــشــيــات اإلرهــــابــــيــــة بـــإطـــالق 
مصيرها  طــيــار  دون  مـــن  الـــطـــائـــرات 
الـــفـــشـــل، ويـــتـــخـــذ الـــتـــحـــالـــف جــمــيــع 
اإلجراءات العملياتية وأفضل الوسائل 
لحماية  ــطــائــرات  ال هـــذه  مــع  للتعامل 

المدنيين واألعيان المدنية”.
وأكد استمرار “قيادة القوات المشتركة 
الــرادعــة  ــراءات  اإلجــ بتنفيذ  للتحالف 
ضد هذه الميليشيات اإلرهابية لتحييد 
صرامة،  وبكل  الــقــدرات  هــذه  وتدمير 
ــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي  وبـــمـــا يــتــوافــق مـ

اإلنساني وقواعده العرفية”.

عواصم ـ وكاالت

الرياض ـ واس

كابل ـ وكاالت

مسيرة مليونية الوفاء لشكر السعودية واالمارات في مدينة عدن. )أ ف ب(

أنقرة ـ رويترزالقدس المحتلة ـ وكاالتموسكو ـ وكاالت

بوتين  فالديمير  الــروســي  الرئيس  قــال 
أمس الخميس، إن روسيا ستحمي سفنها 
ــطــرق الــعــســكــريــة  ــال فـــي مــضــيــق هــرمــز ب
ناريندرا  الهندي  الوزراء  فيما قال رئيس 
أمنية  ترتيبات  اتخذت  بــالده  إن  مــودي، 
الــذي  هرمز  مضيق  عبر  ناقالتهم  لــمــرور 
ناقالت  على  الهجمات  من  سلسلة  شهد 

عالمية في األشهر القليلة الماضية.
خالل  التصريحات  بتلك  مـــودي  ــى  وأدلـ
مــنــتــدى اقــتــصــادي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الرئيس  األقصى في روسيا حيث صرح 
ــي فــالديــمــيــر بــوتــيــن أيــضــا بــأنــه  ــروسـ الـ

الممر  فــي  التوتر  فتيل  بــنــزع  مهتم 
االســتــراتــيــجــي. وأعـــلـــن الــرئــيــس 
الـــــروســـــي، فـــالديـــمـــيـــر بــوتــيــن، 
ناريندرا  الهندي  الــوزراء  ورئيس 

ــاء، في  ــعــ ــ ــودي، األرب ــ مـ
فالديفوستوك  مدينة 

فـــي أقــصــى الــشــرق 

ــة فــي  ــراكــ ــن اتـــفـــاقـــات شــ ــي، عــ ــ ــروسـ ــ الـ
ــة والـــدفـــاع  ــوويـ ــنـ قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة الـ
والـــمـــحـــروقـــات، مـــا يــمــثــل دفــعــا جــديــدا 
وعلى  بلديهما.  بين  االقتصادي  للتعاون 
ومــودي  بوتين  دعــا  السياسي،  الصعيد 
إلى إصالح مجلس األمن الدولي ليعكس 
التدخل  “عـــدم  أســـاس  على  “الــتــعــدديــة” 
ــلــدول، وبحثا  ــشــؤون الــداخــلــيــة” ل فــي ال
بحسب  النمور،  وإنقاذ  البيئة  قضايا  في 
مودي، وهي قضية “تثير اهتمام” الرئيس 
بوتين. وانطلقت األربعاء فعاليات منتدى 
فالديفوستوك  فــي  االقــتــصــادي  الــشــرق 
نخبة  بمشاركة  الخامسة،  بنسخته 
واالقتصاديين  السياسيين  مــن 
من  إذ  العالم،  أنحاء  مختلف  من 
المتوقع أن يحضر المنتدى الذي 
من  الــــ6  حتى  سيستمر 
آالف   8 نــحــو  سبتمبر، 

مشارك من 60 بلدا.

بنيامين  اإلسرائيلي  ــوزراء  الـ رئيس  دعــا 
ممارسة  إلـــى  الــخــمــيــس،  أمـــس  نتنياهو، 
مــزيــد مــن “الــضــغــط” الــدولــي على إيـــران، 
ــداة إعــالنــهــا عـــن تــقــلــيــص جـــديـــد في  ــ غـ
“هــذا  نتنياهو  وقــال  الــنــوويــة.  التزاماتها 
الــصــبــاح ُأبــلــغــنــا بــانــتــهــاك آخـــر، مــزيــد من 
المرة في سعيها  إيــران، هذه  التحدي من 

لحيازة أسلحة نووية”.
قبل  التصريحات  بــهــذه  نتنياهو  وأدلـــى 
الوزراء  رئيس  للقاء  لندن  إلى  يتوجه  أن 
البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع 
“إنــه ليس  األميركي مــارك إسبر. وأضــاف 

الوقت المناسب إلجراء محادثات مع 
الضغط  لــزيــادة  الوقت  بل  إيـــران، 
ــالن الــرئــيــس  ــ ــاء إعـ ــ ــيــهــا”. وجـ عــل
ــاء، عن  ــ ــعـ ــ حــســن روحــــانــــي، األربـ

النووية،  االلتزامات  تقليص 
ــر مــن  ــيـ ــت قـــصـ ــ ــ ــعــــد وقـ ــ ب
المتحدة  الواليات  فرض 

عقوبات جديدة على طهران، هي األخيرة 
ومــن  العقابية  الــتــدابــيــر  مــن  سلسلة  فــي 
ضمنها حظر على صادرات النفط اإليراني.

ــيـــة -  وتــجــري إيــــران وثــــالث دول أوروبـ
مــحــادثــات   - وألــمــانــيــا  وفــرنــســا  بريطانيا 
بهدف إنقاذ اتفاق نووي أبرم العام 2015 
دونــالــد  األمــيــركــي  الــرئــيــس  منه  انسحب 

ترامب في مايو العام الماضي.
نتانياهو  دعــا  ــفــاق،  االت معارضته  ورغـــم 
شروطها  لتطبيق  األوروبية  الــدول  أخيرا 
لزيادة  المتحدة  الــواليــات  مع  سعى  فيما 
الــضــغــط عــلــى إيــــــران. وتــصــاعــد الــتــوتــر 
األسابيع  في  وإيــران  إسرائيل  بين 
شنت  أغسطس،   24 في  الماضية. 
قالت  ســوريــا،  على  غــارة  إسرائيل 
ــا أحــبــطــت هــجــومــا كــان  ــه إن
يخطط له “فيلق القدس” 
ــرات  ــائـ ــطـ ــي بـ ــ ــ ــران ــ ــ اإلي

مسيرة على أراضيها.

وجـــــه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
أردوغــان، أمس الخميس، تهديدا مباشرا 
لالتحاد األوروبي، قائال إن بالده ستفتح 
الطريق أمام الالجئين الراغبين بالوصول 
أنقرة،  ألقاها في  أوروبـــا. وفــي كلمة  إلــى 
ــالده ستلجأ إلــى هذا  قــال أردوغـــان إن ب
ــال لـــم تــتــلــق دعــمــا دولــيــا  الــخــيــار فـــي حـ
على  الــســوريــيــن،  الــالجــئــيــن  مــع  للتعامل 

أوردت وكالة “رويترز”.
2016، دخـــل حيز  ــام  hgعــ مـــارس  وفـــي 
األوروبــي  واالتــحــاد  تركيا  اتفاق  التنفيذ 
دول  على  المهاجرين  تدفق  وقــف  بشأن 
الــهــدف مــن االتــفــاق وقف  التكتل. وكــان 
على  ضغطا  المشكالت  أكثر  من  واحــدة 

االتحاد األوروبي، وهي هجرة الماليين 
ــدول التي  ــ مــن طــالــبــي الــلــجــوء مــن ال

تشهد اضطرابات.
ــاق حــيــنــهــا على  ــفـ ونـــص االتـ

إعادة طالبي اللجوء، الذين 

اليونانية عبر شواطئ  يصلون إلى الجزر 
مساعدات  األخــيــرة  تلقي  مقابل  تــركــيــا، 
على  تصرف  ــدوالرات  ــ ال بمليارات  مالية 
الــالجــئــيــن. وعــلــى الــرغــم مــن أن االتــفــاق 
الرئيس،  الهدف  تحقيق  في  تقريبا  نجح 
بحر  عبر  اللجوء  طالبي  عدد  انخفض  إذ 
أخــرى، وشكل  فإنه خلق مشكالت  إيجه، 
ورقة في يد الرئيس التركي، رجب طيب 
ابــتــزاز  فــي  ــرارا  مــ استخدمها  أردوغـــــان، 
تستضيف  إنها  تركيا  وتقول  األوروبيين. 
ــئ، لكن  مــلــيــون الجــ  3.5 ــهــا  أراضــي عــلــى 
إلى  الرقم يصل  إن  تقول  المتحدة  األمم 
أنــقــرة عــن إطــالق  ولــم تكف  2.9 مليون. 
ــتــي تــشــيــر إلــى  الــتــصــريــحــات ال
ــي من  ــ األوروب االتــحــاد  تنصل 
ــه تــجــاهــهــا، وفــق  ــات ــي مــســؤول
االتـــفـــاق، خــصــوصــا فيما 
يــتــعــلــق بــالــدفــعــات 

المالية.

أردوغان يهدد أوروبا بفتح “بوابات الالجئين”نتنياهو يدعو إلى “مزيد من الضغط” على إيرانبوتين: روسيا ستحمي سفنها في مضيق هرمز
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بغداد ـ وكاالت

الرباط ـ وكاالت

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، خطتها لتشكيل قوة جوية تابعة للميليشيات، 
في خطوة تكشف حجم الدعم الذي تحصل عليه الهيئة من الحكومة.

وقالت الهيئة، في “أمر إداري” إنها كلفت صالح مهدي حنتوش، بإدارة مديرية القوة 
الجوية. وصدر األمر اإلداري عن مكتب نائ برئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر 

آل إبراهيم، المعروف باسم أبو المهدي المهندس.
وأثارت ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، الجدل بتدخالتها في معركة 
العراق ضد تنظيم “داعش” خالل السنوات األخيرة، واتهمت بارتكاب انتهاكات بحق 
قرى سنية. وتملك الفصائل التي ساعدت بغداد على هزيمة تنظيم “داعش”، نفوذا 

كبيرا من الناحيتين العسكرية والسياسية في العراق.

الــمــغــرب،  الــداخــلــيــة فــي  أفــــادت وزارة 
إرهابية  خلية  بتفكيك  الخميس،  أمس 
متطرفين   5 تضم  “داعــــش”،  لـــ  موالية 

تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة.
العربي  المغرب  وكالة  ذكــرت  ما  ووفــق 
لألبحاث  المركزي  المكتب  فإن  لألنباء، 
التي  اإلرهابية  الخلية  فكك  القضائية 
بركان  مدينتي  بين  أعــضــاؤهــا  ينشط 
والناظور. وقال بيان الداخلية إن هذه 

التصدي  إطــار  فــي  تمت  التي  العملية 
للتهديدات اإلرهابية، أسفرت عن حجز 

أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء.
ــراد هذه  أفـ أن  ــه،  ذاتـ المصدر  ــاف  وأضـ
بمعسكرات  لاللتحاق  خططوا  الخلية 
الساحل  بمنطقة  “داعــش”  فروع  إحدى 
ــل أن يـــقـــرروا  الـــصـــحـــراء، قــب جـــنـــوب 
إرهابية  عمليات  تنفيذ  فــي  االنــخــراط 

تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.

العراق.. الحشد الشعبي يعلن تشكيل قوة جوية

المغرب.. تفكيك خلية “داعشية” خططت لهجمات

عواصم ـ وكاالت رام اهلل ـ وكاالت

وزيــر  أن  اإلسرائيلي  “ديبكا”  موقع  ذكــر 
أرسل  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية 
رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، 
يفكك  أن  عليه  لبنان  أن  من  فيها  حــذره 
مصنع الصواريخ الدقيقة رقم 2 فورًا أو 
ستقوم إسرائيل بالهجوم عليه، وستدعم 

الواليات المتحدة هذا الهجوم.
وقال الموقع إن الرسالة سلمت إلى وزير 
ولم  باسيل،  جــبــران  اللبناني  الخارجية 
العادية  الدبلوماسية  بالوسائل  نقلها  يتم 
للسفارة األميركية في بيروت، بل أرسلت 
منه  وطلب  باسيل،  الــوزيــر  إلــى  مباشرة 
إيــصــال مــحــتــواهــا إلـــى حــســن نــصــر هللا، 

أمين عام حزب هللا.
الــدفــاع  جيش  إعـــالن  أن  الــمــوقــع  وأورد 
بشأن  الماضي  3 سبتمبر  اإلسرائيلي في 
وحزب  إليران  الدقيقة  الصواريخ  مصنع 
ــدة الــنــبــي شــيــت فـــي الــبــقــاع  ــل هللا فـــي ب
اللبناني، كان مجرد مثال واحد فقط على 

المخابرات  لــدى  التي  المعلومات  حجم 
اإلسرائيلية بشأن إنتاج صواريخ إيرانية 

دقيقة في لبنان.
وعن محتوى رسالة بومبيو، قال الموقع 
لــدى  أن  أوضــــح  األمـــيـــركـــي  الـــوزيـــر  إن 
مؤكدة  استخباراتية  معلومات  إسرائيل 
ــتــاج الــصــواريــخ  عــن الــمــصــنــع الــثــانــي إلن
إيــران وحــزب هللا  أنشأته  الــذي  الدقيقة 

لتصنيع  الــجــهــود  معظم  وأن  لــبــنــان،  فــي 
مثل هذه الصواريخ تتم به، بينما يهدف 
ــمــوجــود فـــي بــنــي شــيــت إلــى  الــمــصــنــع ال

تضليل إسرائيل.
وتم نشر بطاريات صواريخ باتريوت في 
هللا  حزب  لرد  استعدادا  إسرائيل؛  شمال 
قبل  من  مهاجمته  تتم  أن  بعد  المتوقع، 

الجيش اإلسرائيلي.

لمنظمة  التنفيذية  الــلــجــنــة  عــضــو  وصــفــت 
أمس  عشراوي،  حنان  الفلسطينية  التحرير 
الخميس، اقتحام رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
اإلســرائــيــلــي  ــرئــيــس  وال نــتــنــيــاهــو،  بنيامين 
رؤبين ريفلين، الحرم اإلبراهيمي في مدينة 
الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهي 
الــخــطــوة الــتــي أشــعــلــت مــوجــة غــضــب في 

المدينة.
ظل  فــي  ــعـــاء،  األربـ الــخــلــيــل،  نتنياهو  وزار 
ينظر  خطوة  في  مــشــددة،  أمنية  ــراءات  إجـ
إليها على أنها محاولة لكسب دعم القوميين 
الــمــتــطــرفــيــن، قــبــل أقـــل مــن أســبــوعــيــن من 
الــمــوعــد الــمــقــرر لــالنــتــخــابــات الــعــامــة في 
إســـرائـــيـــل. وألـــقـــى نــتــنــيــاهــو خــطــابــا خـــارج 
الخليل  إن  وقــــال  اإلبـــراهـــيـــمـــي،  الــمــســجــد 
لـــن تــصــبــح “يـــــودن رايــــــن”، وهــــو مصطلح 
“يخلو  بمعنى  ــنــازيــة  ال ألــمــانــيــا  اســتــخــدمــه 
ــاف: “لــســنــا غـــربـــاء في  ــ مـــن الـــيـــهـــود”. وأضــ
وتعليقا  األبــــد”.  إلـــى  هــنــا  سنبقى  الــخــلــيــل، 

“تأتي  الخطوة  إن  قال عشراوي  ذلــك،  على 
القائمة  االنتخابية  نتنياهو  في سياق حملة 
الفلسطيني،  الشعب  حقوق  اغتصاب  على 
الحضاري  وإرثــه  ومقدراته  هويته  وسرقة 
وأضافت  والــديــنــي”.  والثقافي  والتاريخي 
في بيان “يواصل نتنياهو نهجه القائم على 
االستيطاني  الــعــســكــري  االحــتــالل  تــرســيــخ 
االستعماري وإثارة النعرات الدينية، وتقديم 
للمستوطنين  الــمــطــلــق  والـــدعـــم  الــحــصــانــة 

توسعية  أيديلوجية  ألغـــراض  المتطرفين 
وانتخابية انتهازية، وبهدف تبييض اإلرهاب 
اإلسرائيلية  الــروايــة  وتثبيت  اإلســرائــيــلــي 
ــأن الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن الخليل  الــمــزيــفــة بـ

والسوق القديمة هو ملكية لليهود”.
غضبها  عــن  الفلسطينية  السلطة  وأعــربــت 
وأحــــرق  ــيــاهــو،  ــن ــت ن زيــــــارة  إزاء  الـــشـــديـــد 
في  نتنياهو  صــور  فلسطينيون  محتجون 

المدينة القديمة بالخليل.

جبران باسيل ومايك بومبيو

نتانياهو وزوجته سارة عند حائط الحرم اإلبراهيمي بالخليل

حذر لبنان من هجوم إسرائيلي بدعم من الواليات المتحدة نتنياهو: لســنا غرباء في الخليل وســنبقى هنــا إلى األبد
بومبيو لباسيل: فككوا مصنع الصواريخ رقم 2 اقتحام الحرم اإلبراهيمي يفجر موجة غضب
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السيناريوهات كثيرة، وهي بصراحة مضحكة جًدا. آخرها: دخلت مجموعة إسرائيلية 
إلــى األراضــي الســورية مــن مــكان مــا، واندســت في لبنــان بطريقــة مــا، ورابطت على 
حدود ضاحية حسن نصرهللا في مكان ما، وطّيرت طائرتين، أنزلت إحداهما وفجرت 
األخرى، مســتهدفة مركزا إعالميا فارغا ما لحزب هللا، قبل فجر يوم أحد ما، مخترقة 
جــداًرا مــا ســميًكا من األمــن الذاتي الحزبالــالوي... أو: وقفت بارجة إســرائيلية ما في 
نقطــة مــا مــن المياه الدوليــة قبالة الشــواطئ اللبنانيــة، وأطلقت المســيرتين وقادتهما 

حتى الضاحية... إلى آخر الحكاية، مخترقة رادارات الجيش والشعب والمقاومة.
بعدهــا، خــرج نصــرهللا من مخبأ ما، وراء شاشــة ما، ليهدد العدو اإلســرائيلي بعقاب ما 
على غارة ما، قتلت عنصرين “مهمين” في عقربا السورية يعمالن في معمل ما لتطوير 
صاروخ دقيق، وعلى هفوة المســيرتين اللتين هزتا عرش اتفاق معقود بين حزب هللا 
وإســرائيل بعيــد انتصار ما، حققه نصرهللا بســبابة ما، علــى الكيان الصهيوني الغاصب 

في أغسطس ما قبل ثالثة عشر عاًما.
مرت أيام ونصر هللا يقنع مناصريه بأنه أوقف إسرائيل على “رجل ونصف”، وهو تعبير 
لبناني مؤّداه أن إســرائيل ترتجف خوًفا من رد المقاومة كما القصب في مهب الريح. 
ا ُيعد له  وفــي لحظــة ما، أتى تســريب من مســؤول ما في الحــزب لوكالة عالميــة أن ردًّ
الحــزب ال يقصــر عــن أن يكــون صفعــة وال يطــول كــي يــؤدي إلى حــرب، في لغــز ما لم 
يســتطع المحللــون االســتراتيجيون اللبنانيون من أبناء الممانعــة – وما أكثرهم - بلوغ 
المــرام فــي حّلــه. وإذ، فــي عصر يوم أحد ما أيًضا، ســّير حــزب هللا صاروًخا ما، دّمر به 
آليــة إســرائيلية، علــى طريــق ثكنة، في أرض لبنانيــة، تحتلها إســرائيل، وقتل من فيها 

وبينهم جنرال ما، بحسب بيان أصدره الحزب.
إســرائيل اعترفــت بالــذي حصــل، لكنهــا قالــت إن أحًدا مــن جنودها لم ُيصــب في هذه 

العملية، بل إنها استعانت بخدعة ما لإليحاء لنصرهللا بأن عمليته أصابت هدفها.
منــذ البدايــة، كل مــا فعلتــه مســيرتا الضاحية هو أنهمــا أعادتا حزب هللا فــي لبنان إلى 

دائرة االستهداف اإلسرائيلي، وهذا ما كان يريده بلهفة. 

بعبارة أصرح، أعادتا إليه جمهورًا استنفده في الحرب السورية فتركه، وجمهورًا  «
شاًبا اعتاد المقاهي و”األراغيل” والسيارات رباعية الدفع وسّب “السّنة” 

و”الحريري” و”جنبالط” و”جعجع”، وانصرف إلى المخدرات والنساء، خصوًصا 
بعدما شاعت الدعارة في الضاحية بأبخس األثمان بفضل آالف “الالجئات”، 

إضافة إلى ما زادته في رصيده في “حزبلة” لبنان بالحجة إياها: “ال صوت يعلو 
فوق صوت المعركة... وها هي طبول المعركة ُتسمع بوضوح”. “إيالف”.

كربــالء مدينــة عراقيــة تقــع فــي قلــب العــراق بمنطقــة الفــرات األوســط، 
وهي مدينة ُمقدسة لوجود ضريح اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب 
“عليه السالم” ومن استشهد معه في معركة كربالء في العاشر من محرم 
الحرام 61هـ، ولفظ كربالء أصله )آرامي( منحوت من كلمتين آشــوريتين 
همــا )كــرب وأيــل(، وتعني باللغــة اآلرامية )معبد اإلله أو حــرم اإلله(. لماذا 

تم اختيار كربالء لتكون أرًضا الستشهاد الحسين؟
لقــد مضــت علــى معركــة كربــالء 1380 ســنة هجريــة، ومازالــت مراكــز 
البحــوث الفكريــة والعلميــة والثقافيــة والدينيــة تكتب عنهــا، وتم إصدار 
العديد من الُكتب والدراسات العربية واألجنبية عنها التي ناقشت دوافع 
معركة كربالء وأشادت وبينت آثارها اإليجابية من سياسية واقتصادية 
وعقائديــة، وبموجب تلك الدراســات فإن كربــالء كان اختيارها إلهيا وأن 
هللا ســبحانه وتعالــى اختارهــا لتكــون أرًضــا لمعركــة اإلمــام الحســين )ع( 

ومدفنا له بقدرته وحكمته البالغة التي ال يعلمها إال هللا وحده.
فعندما وصل اإلمام الحسين )ع( إلى أرض كربالء سأل عن اسمها، فقالوا 
لــه كربــالء، فقــال بل )كرب وبــالء(، فكان خياره لهــا متناغًما مع خيار هللا 
تعالــى، فــإرادة هللا تعالــى هــو أن ُيقتل اإلمــام الحســين )ع( عليها وُيدفن 
بها، وبذلك فإنها أخذت المكانة الُمميزة والشريفة، وقد وردت الكثير من 
الروايــات واألحاديــث عــن فضلهــا، فهــي مدينة قديمــة تعود نشــأتها إلى 
العهــد البابلــي وكانت مقبرة للنصارى في ذلــك الوقت، واليوم فهي تراب 
يحتضن كوكبة الحق الذين استشهدوا مع اإلمام الحسين )ع( في سبيل 
هللا والدين، وهذا الوقوف المشــرف لهم والخالد جعلهم أهال لهذه التربة 

الكريمة.

وبفضل اإلمام الحسين وأهل بيته وأصحابه فإن كربالء ستبقى منارًة  «
للقيم والفضائل وأرًضا للتضحيات ونبراًسا للحق، فهذه األرض تحتضن 

في تربتها الشهادة والحق، السمو واإلنسانية، التربية والفضيلة، الكرم 
والحلم، األخالق وتحمل األلم.

وربع ما قاله نصر اهلل )1(

لماذا كربـالء؟

من يعيد للمعلم هيبته
الُمهمــة والرســالة التــي ينهــض بها المعلم ليســت كبقيــة المهمــات أو الميادين 
األخــرى، إنها رســالة مقدســة، بل إّنها أمانة عظيمة ارتضــوا القيام بها وتحّمل 
أعبائهــا بشــجاعة ومســؤولية منــذ انطــالق التعليــم النظامــي قبــل مئــة عــام 

بالتمام، حيث تحتفل به المملكة هذا العام.
لســنا بحاجــة إلــى التذكيــر بما يحفــل به تراثنا مــن أقوال بحق من نذر نفســه 
ألقــدس مهنــة علــى اإلطالق، لكننا نكتفي بالتذكير بما ورد عن رســولنا األكرم 
الــذي قــال “مــن علمــك حرفــا فإنه ســيدك إلــى يــوم القيامــة”. أما التســاؤل أو 
المطالــب التــي تــدور على ألســنة المعلمين مــع بداية عام دراســي جديد فإنها 
ليســت فــي تحســين أوضاعهــم الوظيفيــة أو تعديل درجاتهم وهــذا حق لهم، 
لكــن مناشــداتهم لمــن بيده القرار تتمثــل في صون كرامتهــم. إنهم يتعرضون 
إلــى اإلهانــة مــن قبــل فئة مــن الطلبة أمنــت العقوبة فأســاءت األدب، والخلل 
كما أســلفنا هو غياب العقوبات الرادعة لمن اســتمرأوا واعتادوا إســقاط هيبة 
المعلميــن والحــط من مكانتهم، ولو أّن اللوائح والجزاءات الصادرة من وزارة 

التربية والتعليم كانت رادعة لما تعرض معلم ألي موقف يمس كرامته. 

ليــس المعنــى الذي نشــير إليه هــو “الضرب”، فهذا ال يوافق عليــه أحد، لكن ما 
نرمــي إليــه إعــادة النظر فــي الجزاءات بحــق الطلبة المشــاغبين، واألدهى أّن 
األمر لم يعد متوقفا على الجانب اللفظي وحده – رغم خطورته – لكنه تعداه 

إلى االعتداءات البدنية.
إّن حفــظ كرامــة المعلميــن حــق أصيــل واعتــراف بالجميــل لمــن أفنــوا زهــرة 
شبابهم في إنارة العقول وتعبير عن قيمة الوفاء لهم نظير أفضال ال حصر لها 
على األمة بأجمعها، ومن هم في أعلى المناصب وأعلى الوظائف ال يتنكرون 

لمن غرسوا في نفوسهم بذرة العلم، وال يجحدون ما أسدوه من فضائل. 

خالصة القول إّن الجميع اليوم مدينون لمربي األجيال، ولعل أحد أخطر  «
أدوار المعلم وأبرزها يتجسد في كونه القدوة والنموذج الذي يحتذى 

به، ونستحضر مقولة ألحد المفكرين مفادها “اثنان ال يسمح لهما 
باالستقالة ألي سبب، المعلم والطبيب ألن األخير مسؤول عن جسد 

األمة، لكّن المعلم أنيطت به مسؤولية عقلها”.
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مروان شالال

عبدعلي الغسرة
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@hotmail.com
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اقرأ أكثر من شرب الماء
صديــق آخــر مــن العهــود الغابــرة قــال لــي... لمــاذا لغايــة اليــوم لــم تصــدر 
مجموعة قصصية واحدة أو حتى رواية، مع أنك تتصف بحنان وحشــي 
إلــى األدب وســبق أن نشــرت قصصــك فــي الصحافــة وأثنى عليهــا النقاد 
وكبــار األدبــاء فــي البحريــن وتوقعــوا لــك خرائــط مــن اإلبــداع فــي مدن 
القصــة القصيــرة. أجبتــه وكأن ملــح البحر يأكل أطرافــي... يا صديقي أنا 
أتبــع نصيحــة والــدي حينمــا قــال لــي “اقــرأ يــا أســامة أكثر من أن تشــرب 
الماء”، ثم هناك وجهة نظر خاصة في عملية كثرة النشــر من عدمه، فكما 
هــو معــروف أن المثقــف أول المطلعيــن علــى أحــدث المذاهــب الفكريــة 
والتيــارات الفنيــة وأول العارضين لها على صفحات المجالت الثقافية أو 

بالتأليف والنشر.
وأصبح الفكر مرادفا للقراءة ثم الكتابة، يقرأ الكتاب بالعين ويخرج عدة 
كتب باليد، ومن ثم ال يمهل الذهن أن يفكر بل ينقل ويعرض، ولرب قراءة 
عشــرات الكتــب ال تنتــج عنهــا فكــرة واحــدة. لقد كتــب برجســون “المادة 
والذاكرة” في 250 صفحة بعد أن قرأ أكثر من ألف مقال ومقال، ووالدنا 
األديــب الراحــل محمد الماجــد التهم آالف الكتب وجال فــي حقولها ومع 

ذلــك لــم يصــدر إال أربع مجموعــات قصصيــة ورواية واحــدة فقط طوال 
تاريخه األدبي والصحافي.

بالترويــج تكــون الكتابة أســرع من القراءة حتى كثر النشــر وقل التفكير، 
حتــى أنــه ليمكــن أن نعــد كثــرة النشــر ظاهــرة مرضيــة أكثر منهــا صحية، 
فنحــن نعــرف بعضنــا البعض باألفــكار التي نكرســها فوق الواقــع، والواقع 
نفســه يحتــاج إلــى مــن يغــوص فيــه بالتحليــل، لقــد كان مــن الســهل على 
المروجين للفكر الغربي أن يؤلفوا مئات الكتب، كل منها يقوم على مصدر 
أوروبي، فإذا تحدث المروج عن الحرية كان ترويجا للمذاهب األوروبية 
وليــس تأصيــال للمعتزلــة، وإذا تحــدث عــن التعقيل كان ترويجا للفلســفة 
العقليــة األوروبيــة وليــس تأصيــال لتراثنــا العقلــي فــي علم الــكالم أو في 

الفلسفة أو في أصول اللغة.

ما أريد قوله.. طباعة النتاج الفكري ليست بالضرورة نقطة التوازن  «
بين الفكر والوجود، أو ليست أول آية نزلت على سيدنا محمد صلى 

الله عليه وسلم هي “اقرأ باسم ربك الذي خلق”.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

البد من تنظيم استخدام 
الذكاء االصطناعي في 

األماكن الحساسة
هــذه هــي العبــرة التــي تــم أخذهــا مــن تقرير صادر مــن معهــد  “AI Now”، وهــي مجموعة 
بحثيــة تابعــة لجامعــة نيويــورك، وتبحث فــي تأثيــر التكنولوجيا الحديثة علــى المجتمع، 
ويخشــى الباحثــون الســيناريوهات التــي تســتخدم فيهــا بعض الشــركات تقنيــات الذكاء 
االصطناعي لمراقبة بعض الســكان بشــكل مســتمر أو التمييز بشــكل غير عادل ضد بعض 

المجتمعات.
ويأتي التقرير، في الوقت الذي يتم فيه استخدام تقنيات التعلم اآللي بشكل متزايد في 
عصر كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك جوجل، والتي تستغلها للقيام باألعمال مثل 
التعــرف علــى الــكالب تلقائًيــا في الصور، لكــن التكنولوجيا تثير أيًضا عــدًدا من المخاوف 
األخالقيــة. علــى ســبيل المثــال، انتقد العاملون فــي جوجل المديريــن التنفيذيين لعمالق 
البحث بســبب تفكيرهم في توقيع عقد مع وزارة الدفاع ينطوي على مســاعدة الحكومة 
علــى اســتخدام تقنيــة التعــرف على الصور لألغراض العســكرية، وســط رد الفعل العنيف، 
انسحبت جوجل من عقد الحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات دوالر مع الوكالة، مشيرة 

إلى سياساتها الداخلية ضد استخدام تعلم اآللة في الحرب والمراقبة.
وفــي الوقــت نفســه، عانت شــركات مثل أمــازون ومايكروســوفت من رد فعــل الموظفين 
بسبب العقود الحكومية بسبب القلق من أن برنامج التعرف على الوجه المدعوم بالذكاء 
االصطناعــي يمكــن أن يســتخدمه مطبقــو القانــون الســتهداف األقليــات أو المجتمعــات 

المهمشة بشكل غير عادل.
يقــول تقريــر معهــد”AI Now”  إنــه يتعيــن علــى الحكومــة الفيدرالية “اإلشــراف والتدقيق 

ومراقبــة” اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي مجــاالت مثــل العدالــة الجنائيــة والرعايــة 
الصحية والتعليم. 

وفيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا التعــرف علــى الوجه، يوصي التقريــر “بالقوانيــن الوطنية التي 
تتطلب رقابة قوية، وقيودا واضحة، وشفافية عامة”، وشبهت كيت كراوفورد، وهي من 
مؤسســي معهــد “AI Now” وباحثة رئيســية فــي أبحاث مايكروســوفت، المجتمعات التي 
تحــدد اســتخدام تكنولوجيــا التعرف على الوجه في حدود مدينتهــا بالحكومات المحلية 

التي يمكنها إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية.
كان هذا العام مضطرًبا بشكل خاص بالنسبة لشركات التكنولوجيا الرائدة التي تستخدم 
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي مثــل Facebook ، والتــي عانــت مــن أخطــاء فادحــة فــي 
خصوصية البيانات، وانتقدها النقاد بســبب ملفها اإلخباري المدعوم بالذكاء االصطناعي 
والــذي نشــر أخبــاًرا مزيفة في مقدمة االنتخابات الرئاســية األميركية عــام 2016. وقالت 
كراوفــورد: إن حقيقــة أن الموظفيــن فــي شــركات مثــل جوجــل ومايكروســوفت قامــوا 
بالضغــط علــى المديريــن التنفيذييــن للتحــدث علًنــا عن الموضوعــات الحساســة المتعلقة 

بالذكاء االصطناعي وحتى تغيير المسار، تظهر أن العمال يمكنهم إحداث تأثير.

وفي عالمة أخرى تبعث على األمل، أشارت إلى أن شركات مثل مايكروسوفت  «
وأمازون ال تحارب التنظيم الحكومي، على سبيل المثال، حث رئيس 

مايكروسوفت براد سميث على “تنظيم حكومي مدروس” لتقنية التعرف 
على الوجه.

د. جاسم حاجي
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تفتتــح اليــوم منافســات البطولــة العربية الخامســة عشــرة لمنتخبات الناشــئين 
والتي تحتضنها المملكة األردنية الهاشمية لغاية 14 سبتمبر الجاري بتنظيم من 

االتحاد العربي واألردني للكرة الطائرة.

وتنطلــق المواجهــات التي ســتقام على 
الجزائــر  بلقــاء  ســمية  األميــرة  صالــة 
ثــم  األولــى(  )المجموعــة  وفلســطين 
)المجموعــة  والكويــت  اإلمــارات  لقــاء 
واألردن  لبنــان  مواجهــة  وأخيــًرا  ج(، 

)المجموعة ب(.
ويســتهل منتخبنا الوطني مشواره في 
البطولــة غًدا الســبت بمالقاة فلســطين 
ضمــن منافســات المجموعة )أ( الســاعة 
المحلــي  بالتوقيــت  ظهــًرا  الواحــدة 
لألردن والبحرين كذلك )ال يوجد فارق 

في التوقيت(.
ويســعى المنتخــب للدفــاع عــن اللقــب 
فــي  مــرة  آخــر  أحــرزه  الــذي  العربــي 

النســخة الخامســة عشــرة التي أقيمت 
كذلك في األردن عام 2017.

وبحســب نظام البطولة فقد تم تقسيم 
المنتخبــات الـــ 12 إلى أربــع مجموعات 
كل  مــن  والثانــي  األول  وســيتأهل 
مجموعــة إلــى دور الثمانيــة وســتلعب 
ونصــف  الثمانيــة  )دور  األدوار  باقــي 

النهائي( بنظام إخراج المغلوب.
البطولــة  فــي  االحتــكام  لجنــة  وتضــم 
كال مــن بشــير علون مــن األردن رئيًســا 
مقــرًرا  األردن  مــن  العالونــة  وعيســى 
ممثــالً  البنــاء  عبدالكريــم  وعــادل 
العربــي،  لالتحــاد  العامــة  األمانــة  عــن 
باإلضافــة إلــى باقــي األعضــاء يوســف 

أحمــد كانــو مــن قطــر، عيــاد المصراتي 
مــن ليبيــا، جعفــر نصيــب مــن البحرين، 
مــن قطــر، عبالمجيــد  النعمــة  إبراهيــم 
جــراد مــن تونــس، ســامي القبيالت من 

األردن، سعيد العزري من عمان.
 ويشــارك فــي إدارة منافســات البطولة 
عشرة حكام وهم عمر عاشور )األردن(، 

حمــزة حاكــم )العــراق(، جوزيــف خرمــا 
)البحريــن(،  عبدالعــال  أحمــد  )لبنــان(، 
ســامي  )الكويــت(،  مــال  علــي  إبراهيــم 
عبــدهللا  )الســعودية(،  أميــن  محمــد 
العجمــي  أحمــد  )اإلمــارات(،  مســعود 
)مصــر(،  الذهبــي  أيمــن  )عمــان(، 

عبدالحكيم بلحداد )الجزائر(.

منتخب الناشٔيين بطل العرب 2017

ــي الــطــائــرة يـــواجـــه فــلــســطــيــن غـــًدا ــئ ــاش مــنــتــخــب ن

اليوم افتتاح البطولة العربية باألردن

6 سبتمبر 2019 الجمعة
7 محرم 1441

14

اتحاد المبارزة

األربعــاء  األول  أمــس  يــوم  اختتمــت 
الورشــة التدريبيــة فــي إعــداد وتأهيــل 
المدربيــن في المبارزة على يد المحاضر 
الدولــي اإليطالــي ماتيو ســكاماردا على 
صالــة االتحاد البحرينــي للمبارزة والتي 
للمبــارزة  البحرينــي  االتحــاد  اقامهــا 
بالتعــاون مع برنامــج التضامن األولمبي 
2019 حتــى  25 أغســطس  الفتــرة  مــن 
االتحــاد  رئيــس  بحضــور  أغســطس   4
البحرينــي للمبــارزة الشــيخ إبراهيــم بــن 
سلمان آل خليفة وأعضاء مجلس إدارة 

االتحاد واللجان الفنية والتدريبية.
 وتــم تكريــم المحاضــر الدولي اإليطالي 
ماتيو ســكاماردا والمشــاركين الـ 27 في 
الــدورة وتوزيــع شــهادات المشــاركة من 
قبــل رئيــس االتحــاد البحرينــي الشــيخ 

إبراهيــم بــن ســلمان آل خليفــة وأعضاء 
مجلــس اإلدارة، وأشــاد الشــيخ إبراهيم 
التضامــن  برنامــج  بجهــود  ســلمان  بــن 
الفنيــة  الكــوادر  تطويــر  فــي  األولمبــي 
الوطنيــة  واالتحــادات  األنديــة  فــي 
الرياضيــة،  والمنتخبــات  الفــرق  لقيــادة 
لكــي يتمكنــوا من إعداد الفــرق الرياضة 
ــا  ــا وفنيًّ بصــورة شــاملة ومتكاملــة بدنيًّ

ا.  ا وذهنيًّ وخططيًّ
 وكّرر الشــيخ إبراهيم بن ســلمان شــكره 
اإليطالــي  الدولــي  للمحاضــر  وتقديــره 
مــن  قدمــه  مــا  علــى  ســكاماردا  ماتيــو 
الورشــة  فــي  وخبــرات  معلومــات 
التدريبيــة للمشــاركين التــي اكتســبوها 
في فترة الدورة لتطبيقها في المستقبل 

القريب.

ختام ورشة تأهيل مدربي المبارزة

المكتب اإلعالمي

حقق الفــارس البحريني عدنــان العلوي 
المركــز الثامن فــي بطولة بــاد روثنفيلد 
لقفــز الحواجــز التــي أقيمت فــي ألمانيا 

بمشاركة واسعة من الفرسان.
وقــدم عدنــان العلوي أداًء جيــًدا طوال 
145- ارتفــاع  علــى  الكبــرى  المســابقة 

150، حيــث اســتطاع إنهاء جولة بخطأ 
فــي الحواجــز، فيمــا تمكــن فــي اليــوم 
الثانــي فــي المســابقة الكبرى مــن إنهاء 
جولــة رائعــة ســاهمت بتأهله للمنافســة 
مع الفرســان إلى شــوط السرعة ليتمكن 
وأكــد  الثامــن.  المركــز  تحقيــق  مــن 
مشــاركته  أن  العلــوي  عدنــان  الفــارس 
تأتــي ضمــن حرصــه على تحقيــق رؤية 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــئون الشباب رئيس المجلس األعلى 
علــى  بالمنافســة  والرياضــة  للشــباب 
تحقيــق المراكز المتقدمة في البطوالت 
دعــم  أن  مبيًنــا  والعالميــة،  األوروبيــة 

ســموه للفرسان يســاهم بتحقيق أفضل 
النتائج.

البطولــة  أن  العلــوي  عدنــان  وأوضــح   
كانــت قويــة ومثيــرة وشــهدت تنافــس 
قوي بين الفرســان المشاركين خصوًصا 
مــن جانــب الفرســان األلمــان، مبيًنــا أن 
لتقديــم  الحافــز  النتيجــة أعطتــه  هــذه 

األفضل في المشاركات القادمة.

العلوي ثامًنا ببطولة روثنفيلد لقفز الحواجز

غــٍد  يــوم  الكويــت  دولــة  تســتضيف 
 22 اآلســيوية  البطولــة  قرعــة  الســبت 
لكــرة اليــد لألندية أبطال الــدوري، التي 
ســتحتضنها مدينــة ســام شــوك بكوريــا 
الجنوبيــة خــالل الفترة مــن 7 حتى 17 

نوفمبر المقبل.
وتكمن أهمية البطولة في كونها مؤهلة 
لبطولــة العالــم لألنديــة أبطــال القــارات 

“سوبر جلوب 2020”.
البطولــة  فــي  البحريــن  ويمثــل مملكــة 
فريق باربار الذي سيخوض المنافسات 
هــم:  ا،  آســيويًّ نادًيــا   11 جانــب  إلــى 
وفــوالذ  )الكويــت(،  والعربــي  الكويــت 
وزغــروس )إيــران(، واس كــي هاوكــس 
وعمــان  الجنوبيــة(،  )كوريــا  ودوســان 
)ســلطنة عمــان(، والوحدة )الســعودية(، 
وباربــار )البحرين(، الشــارقة )اإلمارات(، 

الوكرة والعربي )قطر(.
وســيتم توزيــع الفــرق المشــاركة علــى 

التمهيــدي،  الــدور  فــي  مجموعتيــن 
علــى أن يتأهــل األول والثانــي مــن كل 
مجموعــة إلى الدور قبــل النهائي، بينما 
تلعــب بقيــة الفــرق فــي دور الترضيــة 
لتحديد المراكز من الخامس إلى الثاني 

عشر.
ويحمــل الســد القطــري الرقم القياســي 
فــي عــدد مــرات الفــوز بلقــب البطولــة 
اآلســيوية لألنديــة أبطال الــدوري لكرة 
اليــد حيــث فــاز به خمــس مــرات، بينما 

فاز الجيش القطري وكاظمة والقادسية 
الكويتيــان باللقب مرتين، ومرة واحدة 
لــكل من الريان ولخويــا والدحيل قطر، 
واألهلــي  والصليبيخــات،  والفحيحيــل 
ومضر والنور، والســد اللبناني، والنجمة 

البحريني.
سيشــارك  باربــار  فريــق  أن  إلــى  يشــار 
في النســخة المقبلة للبطولة اآلســيوية 
للرجــال  العــام  الــدوري  بطــل  باعتبــاره 

لكرة اليد.

ــة ــتضيف البطولـ ــا تسـ ــن... وكوريـ ــل الوطـ ــار يمثـ باربـ
غًدا قرعة “آسيوية اليد” لألندية

اتحاد الكرة

يخــوض منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم عند 
ا  ا دوليًّ 7 مــن مســاء اليوم )الجمعة( لقــاًء وديًّ
اســتاد  علــى  وذلــك  العراقــي،  نظيــره  أمــام 

الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
 ويأتــي اللقــاء الودي ضمن إطار أيام “الفيفا” 
الحاليــة، والتــي يســتغلها المنتخــب الوطنــي 
فــي إطــار التحضيــر لبطولــة آســيا تحــت 23 
عاًمــا التــي ســتقام فــي تايلنــد خــالل ينايــر 

المقبل.
للمبــاراة  تحضيراتهمــا  المنتخبــان  وأنهــى 

بخوضهما مراًنا أخيًرا مساء أمس.
األولمبــي  لمنتخبنــا  الفنــي  الجهــاز  وعكــف   
بقيــادة المــدرب التونســي ســمير شــمام على 
التحضيــر للوديــة منــذ بداية التجمــع في 28 
أغسطس الماضي، علًما أن المنتخب سيعاود 
المواجهــة الوديــة مــع نظيره العراقــي يوم 9 
التوقيــت وعلــى  الجــاري فــي ذات  ســبتمبر 

نفس االستاد.
وتضم قائمة منتخبنا األولمبي للمباراتين 26 

العًبــا هــم: أحمد الشــروقي، فيصــل إبراهيم، 
محمود الحايكي، علي حسن يحيى، إبراهيم 
حبيــب،  يوســف  خالــد،  عبدالعزيــز  الختــال، 
أنــور أحمــد، حســين الخيــاط، جاســم خليف، 
أحمد صالح، سيد هاشم عيسى، سالم عادل، 

حمــزة الجبــن، عبدالرحمــن األحمــدي، عمــار 
محمد، سعود العسم، عدنان فواز، عبدالعزيز 
العصفــور،  عبــاس  غــازي،  فيصــل  الكنــدري، 
حســن مــدن، حســن الكرانــي، حســين جميل، 

حمد شمسان ومحمد مرهون.

اســتهل فريــق نــادي البحريــن لكرة الطاولة مشــواره في بطولــة األندية العربية 
الحاديــة والثالثيــن التــي تســتضيفها المغرب حتى 10 ســبتمبر الجــاري بتحقيق 
انتصار مستحق على حساب الجزيرة السوداني بنتيجة 3/0 في المواجهة التي 

جمعتهما في الجولة األولى يوم أمس األول األربعاء.

 وفــي المواجهــة الثانية نجــح البحرين 
في اإلطاحة بالفتــح الرياضي المغربي 
بنتيجــة 3/0 ليرفــع رصيــده الــى اربــع 
نقــاط، ولعــب الفريــق في وقــت متأخر 

أمام رائد شباب األربعاء الجزائري.
فــي  وقــع  البحريــن  نــادي  وكان   
المجموعــة الثالثــة التــي تضــم كال مــن 
رائــد شــباب األربعاء الجزائــري والفتح 
الرياضي المغربي والجزيرة الســوداني 

وبرايتي العراقي.

 ويســعى نادي البحرين للمنافســة على 
اللقــب وتحقيق نتيجــة إيجابية أفضل 
أقيمــت  التــي  الماضيــة  النســخة  مــن 
الثالــث  المركــز  حقــق  عندمــا  بــاألردن 
يشــرف  حيــث  البرونزيــة،  والميداليــة 
الدولــي  النجــم  الفريــق  قيــادة  علــى 
الســابق حمــد بوحجــي إلــى جانــب كال 
مــن راشــد ســند ومحمــد عبــاس ولــؤي 
والالعــب  البوفالســة  ويوســف  جمــال 
وهــو  “أرونــا”  النيجيــري  المحتــرف 

ا. المصّنف 21 عالميًّ
ووفًقــا لنظــام البطولــة فقــد تــم توزيــع 
األنديــة المشــاركة علــى 4 مجموعــات 
بمعــدل 5 فرق في كل مجموعة يتأهل 
منهــا فريقــان لــدور الثمانية )الــدور ربع 

إلــى  البحريــن  يتطلــع  ولــذا  النهائــي(، 
تحقيــق المركــز األول ليالقــي صاحــب 
المركــز الثانــي مــن إحــدى المجموعات 
األخــرى المشــاركة ليكمــل مشــواره في 

البطولة وصوالً إلى النهائي.

من تدريبات منتخبنا األولمبي

ــا  ــي ــر لــبــطــولــة آس ــ ــم ــ ــر األح ــي ــض ــح ــي إطــــــار ت ــ ف

ــي والــفــتــح الــمــغــربــي ــودانـ ــسـ ــى الـــجـــزيـــرة الـ ــل ــوز ع ــفـ ــد الـ ــع ب

ا األولمبي يالقي نظيره العراقي وديًّ

انتصاران لطاولة البحرين بالبطولة العربية

حسن علي

حسن علي

محمد الدرازي

سبورت

اتحاد السباحة

 ٦ للســباحة  الوطنــي  منتخبنــا  أحــرز 
ميداليات ملونة في منافســات بطولة 
مجلــس التعــاون الســابعة والعشــرين 
لأللعــاب المائيــة والتــي افتتحت يوم 

أمس بدولة الكويت.
وحقــق الســباح عبدلله عيســى ذهبية 
٢٠٠ متر فراشــة، السباح عمر عبدهللا 
فضيــة ٥٠ متــرا ظهر، الســباح فرحان 
صالــح فضيــة ١٠٠ متــر حرة، الســباح 
خالــد بابــا برونزيــة ٢٠٠ متــر فراشــة، 
الســباح طــالل جناحــي برونزيــة ١٠٠ 
خالــد  عبــدهللا  والســباح  حــرة،  متــر 

برونزية ٢٠٠ متر متنوع.

٦ ميداليات 
للسباحة

عدنان العلوي

تحركات الستضافة بطولة العالم العسكرية لكرة اليد
ــا ــه ــب ــق ــل الرتــــــفــــــاع حــــظــــوظ األحـــــمـــــر فـــــي الـــــفـــــوز ب

بعــد توظيــف معظــم العبي المنتخــب األول لكرة اليد في االتحاد الرياضي العســكري 
يعتزم االتحاد استضافة بطولة العالم العسكرية لكرة اليد في العام المقبل 2020.

أن  ســبورت  للبــالد  رســمي  مصــدر  وأكــد 
االتحاد العسكري بصدد رفع ملف متكامل 
الــى المجلــس الرياضي العالمي العســكري 
البحريــن  مملكــة  الســتضافة  )الســيزم( 

للبطولة العالمية في العام المقبل.
ارتفــاع  ظــل  فــي  التوجــه  هــذا  ويأتــي 
حظــوظ المنتخــب المنافســة علــى اللقــب 
بســبب وجود مجموعة من العبي االتحاد 
والذيــن  المتميزيــن  العســكري  الرياضــي 
يمثلون في الوقت ذاته المنتخب الوطني 
األول ولديهم ســجل ناصــع من االنجازات 
علــى الصعيــد العربــي والقــاري باإلضافــة 

 4 العالــم  كأس  لمونديــال  التأهــل  إلــى 
أن  البحريــن  لمملكــة  يســبق  ولــم  مــرات. 
اســتضافت بطولــة العالــم العســكرية لكرة 
التنظيــم  فــازت بشــرف  اليــد وفــي حــال 
فإنهــا ســتكون المــرة األولــى فــي تاريــخ 
اللعبــة وربمــا األلعاب الجماعيــة ككل على 
صعيــد الرياضــة العســكرية. ومــن المؤمل 
ان تدخــل علــى خط االســتضافة عدد من 
مظلــة  تحــت  المنضويــة  األخــرى  الــدول 

المجلس الرياضي العسكري العالمي.
االســتضافة  وراء  مــن  االتحــاد  ويهــدف 
علــى  المنافســة  فــي  حظوظــه  تعزيــز  الــى 

اللقــب العالمــي عبر اســتغالل عاملي األرض 
البحريــن  مكانــة  تعزيــز  بجانــب  والجمهــور 
كوجهــة مفضلة الســتضافة كبــرى البطوالت 
العالمية. يذكر ان االتحاد الرياضي العسكري 
قام بتوظيف عدد من العبي المنتخب األول 
لكــرة اليــد تنفيــذا لتوجيهــات ســمو الشــيخ 

ناصــر بن حمد آل خليفــة ممثل جاللة الملك 
رئيــس  الشــباب  الخيريــة وشــئون  لألعمــال 
المجلس األعلى للشباب والرياضة وذلك في 
إطــار حرص ســموه علــى تحقيق االســتقرار 
المعيشــي والنفســي لالعبيــن وتوفير أفضل 

الظروف أمامهم لتمثيل المنتخب الوطني.

منتخبنا الوطني لكرة اليد

من لقاء البحرين والفتح المغربي



اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد بمكتبه، النائب أحمد الســلوم 
عضــو مجلــس النــواب وذلــك فــي إطار تحقيــق الشــراكة الدائمة مع مجلــس النواب 

فيما يخص القضايا الشبابية والرياضية.

 وقد رحب وزير شؤون الشباب والرياضة 
بالنائــب الســلوم مشــيًدا ومقــّدًرا جهــوده 
فــي إيصال القضايا التــي تهم المواطنين 
إلى الســلطة التشــريعية وخاصة الملفات 
الشــبابية والرياضيــة التــي باتــت تحتاج 
إلــى تكامــل الجهود من اجل االرتقاء بها، 
مؤكــًدا علــى التعــاون البنــاء مــع أعضــاء 

الجوانــب  فــي مختلــف  النــواب  مجلــس 
بجميــع  واالهتمــام  اإليجابــي  والتفاعــل 
الحركــة  تهــم  مــن قضايــا  مــا يطرحونــه 

الشبابية والرياضية في المملكة.
بــن توفيــق  اللقــاء أطلــع أيمــن   وخــال 
الخطــط  علــى  الســلوم  النائــب  المؤيــد 
قطاعــي  إلــى  ســتقدم  التــي  والبرامــج 

الشــباب والرياضــة فــي المرحلــة القادمة 
باإلضافــة إلــى مبــادرة إنشــاء 100 ملعب 

في الفرجان.
 كمــا قــدم النائــب الســلوم خــال اللقــاء 
مرئياتــه حــول دعم مبادرة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جالــة 
الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
فــي إنشــاء 100 ملعــب فــي قــرى ومــدن 

المملكة.
عــن  الســلوم  النائــب  عبــر  جانبــه،  ومــن 

تقديــره للــدور البــارز الذي يقــوم به وزير 
شــؤون الشــباب والرياضــة فــي التفاعــل 
مع القضايــا التي يطرحها مجلس النواب 
والخاصــة بالحركة الشــبابية والرياضية، 
مؤكــًدا أن مجلــس النــواب حريــص علــى 
دفــع الجهود التي يقوم بهــا الوزير والتي 
وتلبيــة  الشــباب  لتمكيــن  أساًســا  يراهــا 

متطلباتهم الشبابية والرياضية.
الوكيــل  بأعمــال  القائــم  اللقــاء  حضــر 
المســاعد للمنشآت والمشاريع خالد سليم 

الحاج.

المؤيد يستقبل السلوم ويؤكد أهمية التعاون

تعــادل منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم مــع نظيــره العراقــي بهــدف لكليهمــا، في اللقــاء الذي 
جمعهمــا، أمــس، علــى االســتاد الوطنــي، ضمــن الجولــة ١ للمجموعــة ٣ فــي التصفيــات المزدوجة 
المؤهلــة لــكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آســيا ٢٠٢٣. وســجل هدف منتخبنا كميل األســود. وســيلعب 

منتخبنا لقاءه القادم أمام كمبوديا في كمبوديا يوم ١٠ سبتمبر الجاري.

تشكيلة األحمر

بــدأ المــدرب البرتغالــي لمنتخبنــا هيليــو ســوزا 
اللقاء بتشــكيلة مكونة من الحارس سيد محمد 
أحمــد  عيســى،  رضــا  والاعبين:ســيد  جعفــر، 
بوغمــار، عبــدهللا الهــزاع، أحمد عبدهللا، جاســم 
الشــيخ، علــي مــدن، علــي حــرم، كميــل األســود، 

سيد ضياء سعيد وإسماعيل عبداللطيف.

الشوط األول

اســتطاع منتخبنــا الوطني تســجيل هدف مبكر 
عند الدقيقة )٩(، بعد أن سدد كميل األسود كرة 
بيســاره مــن تحت حــارس العراق محمــد حميد 

وسط فرحة بحرينية كبيرة.
وكاد ســيد ضيــاء ســعيد أن يضاعــف النتيجــة 

لمنتخبنا بعد أن ســدد كرة بيســاره، لكن حارس 
العراق أنقذ هدفا محققا )١١(.

وســدد العــب العــراق جســتن كرة بيســاره مرت 
جوار القائم األيسر لمرمى حارس منتخبنا )١٦(.
ولعــب علــي حــرم كــرة بينيــة بشــكل رائــع لعلي 
مدن الذي توغل داخل المنطقة كاســرا التســلل، 
وتابــع الكــرة بيســاره لكــن حــارس العــراق كان 

يقظا وأنقذ الموقف من الهدف الثاني )٣٨(.

الشوط الثاني

ولم تشــهد بداية الشــوط الثاني أي جديد يذكر، 
في حيــن أجرى منتخبنا أولى تبدياته بدخول 
وصــوال  مــدن  علــي  مــكان  الحســيني  ســامي 

للدقيقة )٦٥(.
إســماعيل  مــكان  يوســف  عبــدهللا  وشــارك 

عبداللطيف  )٧٦(.
وســدد ســامي الحســيني كــرة قويــة مــن خــارج 

المنطقة أبعدها حارس العراق )٨١(.
وســجل العراق هدف التعادل عند الدقيقة )٨٦( 

عبر الاعب مهند علي.

طاقم التحكيم

أدار المبــاراة طاقــم تحكيــم عمانــي مكــون مــن 
حكــم الســاحة عمــر اليعقوبــي، وعاونــه حامــد 
خالــد  الرابــع  والحكــم  ســالم،  وناصــر  طالــب 

مرهون، مراقب المباراة “تي” من فيتنام ومقيم 
الحكام محمد رودزالي من ماليزيا.

المؤتمر الصحافي

قال مدرب منتخبنا هيليو سوزا إن األحمر قدم 
مبــاراة جيــدة، مشــيرا إلــى أن منتخــب العــراق 

سجل من فرصة وحيدة سنحت له.
وأوضــح ســوزا فــي المؤتمــر الصحافــي الــذي 
أعقــب المباراة أن حارس العراق تصدى للعديد 
مــن الكــرات التــي جــاءت مــن فــرص صنعناهــا 

للتهديف، الفتا إلى أننا استطعنا صناعة العديد 
من الفرص في حال امتاكنا للكرة.

وكذلــك  بالتعــادل  ســعيدين  لســنا  أننــا  وبيــن 
منتخب العراق.

ولفــت إلــى أننــا عملنــا في الفتــرة الســابقة على 
تغيير العقلية وخلق عقلية الفوز، وما شاهدناه 

في المباراة أظهر للجميع بأننا جاهزون.
وقال:”لعبنــا أمــام منتخــب كبيــر، ومختلف عن 
آســيا،  غــرب  نهائــي  خاضــت  التــي  التشــكيلة 
خصوصــا مــع وجــود ٩ محترفيــن فــي أوروبــا 

وأمريكا.
العــراق كاتانيتــش إن  مــدرب  قــال  ذلــك،  إلــى 
نتيجــة التعــادل جــاءت إيجابيــة خصوصــا مــع 
ظــروف الطقــس ومعاناة الغيابــات في صفوف 

العبينا.
وقــال أفضــل العب فــي المبــاراة العــب العراق 
مهنــد علــي إن علينــا نســيان المبــاراة والتفكيــر 
فــي القــادم، مشــيرا إلــى أن البحرين ســجل من 
خطــأ لكننــي تمكنــت مــن التســجيل قبــل نهاية 

الوقت.

بداية مشوار التصفيات المزدوجة فرحة لم تكتمل لمنتخبنا

األحمر يتعادل مع العراق بهدف

من المباراةالجماهير ساندت منتخبنا
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سوبر سوكر بطاًل لدوري خالد بن حمد لكرة الصاالت للبنات
ــايـــة ســمــوه تــؤكــد االهـــتـــمـــام بــدعــم ريـــاضـــة الــمــرأة ــز: رعـ ــزي ــع ــدال ــب ــت ع ــن حــيــاة ب

تــّوج وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد فريــق ســوبر ســوكر بطــاً لمســابقة 
الفتيات ضمن دوري خالد بن حمد لكرة قدم الصاالت لألندية والمراكز الشبابية ولذوي 
اإلعاقــة والفتيــات والــوزارات والجاليــات والبنــوك والشــركات، وذلــك بعــد فــوزه فــي 
المبــاراة النهائيــة علــى فريــق ريفنــز بثاثة أهداف مقابــل هدف ليحافظ علــى لقبه الذي 

أحرزه في النسخة السادسة أمام الفريق ذاته.

مــن  رائًعــا  أداًء  األول  الشــوط  وشــهد   
الفريقيــن الــذي انتهــى بتقدم ســوبر ســوكر 
إيمــان  الاعبــة  بهــدف نظيــف عــن طريــق 
راشد في الدقيقة 15، وعلى رغم محاوالت 
ريفنــز بالعــودة مجدًدا للمباراة إال أن ســوبر 
طريــق  عــن  الثانــي  الهــدف  ســجل  ســوكر 
الاعبة حصد العيســى في الدقيقة 20 قبل 
أن تقضــي مريم عبــدهللا على جميع اآلمال 
بتســجيلها الهــدف الثالــث فــي الدقيقة 39، 
وســجلت هدف ريفنز الاعبة فيكتوريا في 

الدقيقة 40.
وحصلــت الاعــب رامــا ســالم علــى جائــزة 
أدارهــا  التــي  المبــاراة  فــي  العبــة  افضــل 

الحكمان علي داد هللا وعقيل حسن.

حياة بنت عبدالعزيز: تشجيع 
رياضة المرأة

 أكدت عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية 
البحرينيــة رئيســة االتحــاد البحريني للكرة 
عبدالعزيــز،  بنــت  حيــاة  الشــيخة  الطاولــة 
أن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
للشــباب والرياضة، رئيــس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة هيأ األجــواء المثالية التي تدفع 
الصــاالت  القــدم  كــرة  بــدوري  المشــاركات 

للفتيات إلبراز موهبتهن وإمكانياتهن.
 وأشــارت الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليفة لــدى حضورها نهائي الدوري “اتقدم 
بالشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة الــذي ســخر كل اإلمكانيات وهيأ 
الشــباب  لرعايــة ودعــم  المثاليــة  الظــروف 
البحرينــي فــي جميــع المجــاالت وبخاصــة 
المجــال الرياضــي، والــذي يأتــي إيماًنــا مــن 
حــرص واهتمــام ســموه باحتضــان الشــباب 
والفتيــات ودفعهم نحو تنميــة قدراتهم بما 
يخدم تطور مستوياتهم التي تنعكس على 

تطور األلعاب الرياضية.
بإقامــة  ســموه  مبــادرة  “تعتبــر  وأضافــت: 
مــن  للفتيــات  الصــاالت  القــدم  لكــرة  دوري 
المبــادرات الطيبــة التــي حــرص مــن خالها 

ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة على 
تشــجيع الفتيات لممارســة الرياضة الســيما 
كــرة القــدم الصــاالت، عبــر تهيئــة األجــواء 
المثاليــة التي تدفعهن نحــو إبراز موهبتهن 
مواهــب  ظهــور  يخــدم  بمــا  وإمكانياتهــن، 
اســتمرار  اللعبــة تخــدم  هــذه  فــي  جديــدة 
رياضة المرأة وبخاصة كرة القدم وتســاهم 
في االستفادة منهن على مستوى المنتخب 

الوطني”.
وأشــادت بالــدور الكبيــر الــذي تضطلــع بــه 
برئاســة  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة 
أيمــن بن توفيــق المؤيد في تنفيــذ البرامج 
والفعاليات الهادفة لدعم الشباب وتمكينهم 
وتطوير وارتقاء المجال الرياضي بالمملكة، 
شــاكرة ومقــدرة جهود اللجنــة المنظمة في 

تنظيمها المتميز لهذا الحدث.

النائب زينب: مبادرة رائدة

زينــب  النــواب  مجلــس  عضــو  أعربــت   
عبداالمير عن سعادتها بمبادرة سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة بإقامة دوري خاص 
للفتيــات بلعبــة كــرة القدم الصــاالت، والذي 
ينــم عن حــرص واهتمام ســموه البالغ بهذه 
الفئــة مــن الشــباب البحرينــي التــي تمتلــك 
التــي  والموهبــة  واإلمكانيــات  القــدرات 
يمكــن االســتفادة منهــا بما يؤكــد أن رياضة 
المــرأة البحرينية باتــت أولوية ضمن العمل 

الرياضي في المملكة.
دوري  إقامــة  أن  عبداألميــر  واعتبــرت   
الفتيــات ضمــن دوري خالد بــن حمد مبادرة 
رائــدة مــن نوعها ســيكون لها بالــغ األثر في 
تطويــر رياضــة المــرأة بالمملكــة، مــن خال 
منح الفرصة للفتيات وتهيئة كافة الظروف 
المائمة لدفعهم نحو ممارســة الرياضة في 
أجــواء تنافســية، تكســبهم الخبــرة وتطــور 
من مستوياتهم وتساهم في إبراز المواهب 
شــكرها  موجهــة  المميــزات،  والاعبــات 
وتقديرهــا لســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل 
خليفة على دعمه الكبير للشــباب البحريني 
عبــر المبــادرات التــي يطلقهــا ســموه والذي 
يخــدم تطــور القطــاع الشــبابي والرياضــي 

البحريني.
وأشــادت باالهتمــام الواضح مــن قبل وزير 
شؤون الشباب والرياضة بالدوري وتسخير 

مــن  الوطنيــة  والكــوادر  اإلمكانيــات  كافــة 
أجل الوصول إلى أهداف الدوري واالرتقاء 

به من الناحية اإلدارية والفنية.

هاجر األنصاري أفضل العبة في 
دوري الفتيات

 حصلــت العبــة فريــق ســوبر ســوكر هاجــر 
فــي  األنصــاري علــى جائــزة أفضــل العبــة 
رائعــة  مســتويات  بعــد  الفتيــات  دوري 
قدمتهــا طــوال المســابقة التــي تــوج بلقبهــا 
فريقها ســوبر سوكر، وحصلت الاعبة دالل 
جناحــي علــى جائــزة أفضــل حارســة فــي 
الــدوري، والعبــة فريق ســوبر ســوكر حصة 

العيسى على جائزة هدافة الدوري.
رامــا  إلــى  إداري  افضــل  جائــزة  وذهبــت 
إلــى مــدرب  ســالم وجائــزة أفضــل مــدرب 
الفريق البطل ســوبر ســوكر المدرب عيســى 

الشــعلة  فريــق  حصــل  فيمــا  العينــاوي، 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  الشــرقية 

الشقيقة على جائزة الفريق المثالي.

مروة علي: نحن األحق باللقب

أكدت العبة فريق ســوبر ســوكر مروة علي 
أحقيــة فريقهــا بلقــب دوري الفتيــات الــذي 
اعتمد على األداء الجماعي، وقالت علي إن 
هــذا ظهــر بوضوح فــي الهــدف الثالث الذي 
ســجلته إيمــان راشــد فــي الدقيقــة األخيرة 
مــن المبــاراة والــذي ينــم عــن مهــارة عاليــة 
وتطبيــق ميــزة اللعــب الجماعــي والتعــاون 

في أرضية الملعب.
 وأشارت علي إلى أن فريقها لم يعتمد على 
العبــة واحــدة وارتفــع منســوب الثقــة لــدى 
الاعبات جميعهن، لذلك تسّهل طريق الفوز 
وأصبح أكثر تعبيًدا وســهولة جراء الجهود 

الكبــرى المبذولــة مــن كل العبــة وعضو في 
الفريــق فنــي وإداري، واعتبرت علي أن قلة 
األهــداف فــي المبــاراة النهائيــة ناتــج عــن 
ســوء حــظ الفريــق، إال أنهــا اســتدركت أن 
ا في المباريات  ذلك من األمور الطبيعية جدًّ
النهائية التي تتأثر غالًبا بعوامل كثيرة منها 
الضغوطــات والقلــة الجرأة وتأخــر الدخول 
في أجواء المنافســة بســبب الحذر والرغبة 

في التعرف على الفريق المنافس.
واعترفت علي أن فريق ســوبر ســوكر لعب 
فــي بدايــة المباراة بحذر ولكن بدون خوف 
حتــى يتــدّرج الدخــول فــي أجــواء النهائي 
الــذي كان متميــًزا فيما بعد بفضل التواصل 

والتفاهم بين الاعبات.

إيمان الختال: طردنا الضغوطات 
ودخلنا أجواء المنافسة

 قالت العبة فريق ســوبر سوكر الحائز على 
الــكأس للعــام الثانــي علــى التوالــي إيمــان 
الختــال إن الفوز في المبــاراة النهائية تأخر 
بعــد التخلص مــن الضغوطات ثم تمكن من 
التســجيل بعد ربع ســاعة من بداية الشــوط 

األول.
وأضافــت الختــال: بعــد مــرور عشــر دقائــق 
فــي  الدخــول  بدأنــا  المبــاراة  بدايــة  علــى 
أجــواء المبــاراة رغــم تأخــر التســجيل فــي 
مرمــى فريــق ريفنز عن طريق إيمان راشــد 
أن:  الختــال  وأوضحــت  جميلــة،  بطريقــة 
لــدى الاعبــات قبــل  الثقــة كانــت حاضــرة 
بدايــة المباراة لكن بدون دخول الغرور إلى 
أنفســنا؛ ألننا نعرف إمكاناتنا جميًعا وطبقنا 
المــدرب  مــن  الفنيــة  والخطــط  التعليمــات 
الــذي دأب علــى تطبيــق بعــض الخطط في 
خــوض  ســبقت  التــي  األخيــرة  التدريبــات 

المباراة النهائية.
وعــن الفــرص التــي صنعتهــا العبــات فريق 
بعــض  انفــراد  رغــم  الختــال  قالــت  ريفنــز 
العبــات ريفنــز بحارســة مرمــى فريقنــا إال 
أن الفــوز لــم يكــن ســيحصل لهم ألن ســوبر 
ســوكر تقــّدم فقــّل تركيزنــا بعــد اطمئناننــا 
علــى الفــوز بتســجيلنا هدفيــن في الشــوط 
األول وصنعت العبات ريفنز بعض الفرص، 
بإمكانــه  كان  فريقهــا  أن  الختــال  وبّينــت 
تســجيل أهدافــًا أكثــر لكــن االســتمرار فــي 
إضاعــة الفرص جعل فريقهــا يكتفي بثاثة 

أهداف فقط.

وزارة الشباب

جانب من اللقاء

أحمد مهدي )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

وزارة الشباب



المديــر  بوســكي،  ديــل  فســينتي  قــال 
اإلســباني،  للمنتخــب  الســابق  الفنــي 
إنــه كان يرفــض فكرة عــودة البرازيلي 
نيمــار، مهاجــم باريــس ســان جيرمان، 
ريــال  بوابــة  عبــر  ســواء  الليجــا،  إلــى 

مدريد أو فريقه السابق برشلونة.
خــال  بوســكي،  ديــل  وأوضــح 
“مونــدو  صحيفــة  نقلتهــا  تصريحــات 
أن  “أعتقــد  الكتالونيــة:  ديبورتيفــو” 
التعاقــد مــع نيمــار كان ســيكون جيــًدا 
للــدوري اإلســباني، لكــن إذا كان القــرار 

بيدي لن أحضره”.
وأضــاف “نيمــار العــب عظيــم، لكني ال 
أحــب األشــياء األخرى التــي يقوم بها، 
مــع برشــلونة كان يتصــرف بانتظام أو 
بشكل سيئ أو بشكل أكثر سوًءا، وإذا 
قمــت بعمــل اســتطاع فــي برشــلونة، 
فمــن المؤكــد أن هنــاك أكثر مــن 50 % 

مترددون في عودته”.

وعن ليونيل ميسي، قائد البارسا،  «
قال “هو جارنا في الحي، الذي 

لعب معنا وسخر منا جميًعا، إذ 
كان سيد الساحة”.

كـوكـب آخــر
تلقــى الدولــي المكســيكي هيرفينــج لوزانو، العــب نابولي الجديــد، الثناء من 
نجــم يوفنتــوس كريســتيانو رونالــدو، بعدما ســجل هدًفا في شــباك الســيدة 
العجوز، فور نزوله مباشــرًة في أول مباراة يخوضها بالكالتشــيو، والتي فاز 

بها البيانكونيري )4-3(.

وقــال لوزانــو، فــي تصريحــات نقلتهــا 
صحيفة “ماركا” اإلسبانية “بعد هدفهم 

الرابع، اقترب مني رونالدو وهنأني”.
وأضــاف “لقــد رحــب بــي فــي إيطاليا، 
كان شيًئا لطيًفا للغاية، إنه العب رائع، 
مــن خــارج هذا العالــم.. لقد كان شــيًئا 

لطيًفا جًدا”.
ورغــم النتيجة المخيبة، تطرق لوزانو 
حًقــا  “اســتمتعت  بقولــه  لإليجابيــات 

بالمباراة، ألن الفريق لعب بشكل جيد، 
وضد العبين رائعين، ليس كريستيانو 

فقط”.
وكان نابولــي قــد أدرك التعــادل )3-3( 
بعد تأخره )0-3(، قبل أن يهدي مدافع 
كوليبالــي،  كاليــدو  الجنوبــي،  الفريــق 
فــي  عكســي  بهــدف  لليوفــي  الفــوز 

الوقت القاتل.

وكاالت

كريستيانو رونالدو

وكاالت

وكاالت وكاالت

وكاالت

صفقة خاسرة

أكد الجناح الدولي البلجيكي يانيك كاراســكو، 
الصينــي،  يفانــج  داليــان  بصفــوف  المحتــرف 
أمــس الخميــس، أنــه “لــم يفقــد مهاراتــه بعــد 
اللعــب فــي الصين”، مبديا إمــكان عودته للعب 

في أوروبا خال الشتاء المقبل.
وصــرح الاعب صاحــب الـ26 عاما، في مقابلة 
مــع شــبكة تلفزيون )RTBF( “ســنرى في يناير، 
التوقيــت،  هــذا  خــال  انتقــال  هنــاك  كان  إذا 
أملــك  ال  مســتعدا..  أكــون  أن  علــي  ينبغــي 
كل الســلطات فــي يــدي، ســيعتمد األمــر علــى 

العروض الموجودة، وعلى رئيس النادي”.
ال  الصيــن  فــي  وجــوده  إن  كاراســكو  وقــال 
يؤثــر علــى إمكاناتــه، كما تأكد مــن ذلك مدرب 
منتخــب بلجيــكا، اإلســباني روبرتــو مارتينيــز، 
الــذي يواصــل االعتمــاد عليــه. وتابــع “الموهبة 
لمــكان  انتقلــت  إذا  تفقدهــا  ال  موجــودة، 
آخــر”. واســتخدم كاراســكو، الــذي يعســكر مــع 
لمواجهتــي  اســتعدادا  حاليــا  بــاده  منتخــب 
التصفيــات  ضمــن  واســكتلندا،  مارينــو  ســان 
2020، كمثــال علــى حديثــه،  ليــورو  المؤهلــة 
انتقــال الاعــب أكســيل فيتســل إلــى تيانجين 

كوانجيان الصيني، قادما من ســان بطرســبرج 
يعــود  أن  قبــل  عامــا،   27 2016، وعمــره  فــي 
بعدهــا بموســمين للعــب في صفوف بوروســيا 
دورتمونــد األلمانــي. وقــال “إنــه العــب يمتلــك 
موهبــة كبيــرة، لعب فــي الصين ونجــح بعدها 
فــي العــودة لــدوري كبيــر فــي أوروبــا، ينبغــي 
فقــط العمــل بعــض الشــيء، لكــي تكــون علــى 
مســتوى من يلعبون في دوريــات أقوى”. وأقر 
كاراسكو بأنه حاول الرحيل عن داليان يفانج، 

هــذا الصيــف، لكنــه لــم يتمكــن، واآلن ينتظــر 
فرصته في ســوق االنتقاالت الشتوية المقبلة. 
الــدوري  ضــد  أي ضغينــة  أحمــل  “ال  وأضــاف 
الصينــي، كنــت أريــد فقــط العــودة ألصدقائــي 
واللعــب فــي المنافســات األوروبيــة الكبــرى”. 
وأردف “هنــاك بعض األندية التي كانت مهتمة 
بــي، تحدثنا لكن كان من الصعب ترك الصين.. 
رئيــس النــادي لــم يكــن موافقــا علــى رحيلــي، 
كانوا بحاجة إلي، فأنا أهم العب في الفريق”.

قال مهاجم برشلونة، لويس سواريز، 
إنــه مــر بفتــرة صعبــة للغايــة، عقــب 
الخســارة المدويــة أمــام ليفربول )-4
دوري  نهائــي  نصــف  إيــاب  فــي   ،)0

أبطال أوروبا، الموسم الماضي.
وأضاف ســواريز، في مقابلة صحفية 
“فوكــس ســبورتس”:  نشــرتها شــبكة 
“لــم أكــن أرغــب فــي مغــادرة المنــزل 
بعــد الخســارة، لقــد كان األمــر معقــدا 
جــدا، قضيت وقتا ســيئا مثــل معظم 

زمائي في الفريق”.
أمــام  العــودة  مبــاراة  أجــواء  وعــن 
ليفربول، أجاب “كنا نعلم كيف ســتكون 
ضيــق  ومــدى  أنفيلــد  فــي  )األجــواء( 

الملعب.. أخبرت الزماء بكل شيء”.
وأضــاف نجــم ليفربــول الســابق “في 
دوري أبطــال أوروبــا، إذا اســترخيت 
تتعــرض  فإنــك  ثانيــة   30 لمــدة 

للهزيمة”.
لقــب  حســم  ليفربــول  واســتطاع 
النســخة الماضيــة مــن دوري أبطــال 

توتنهــام  حســاب  علــى  أوروبــا، 
اإلنجليــزي فــي النهائــي، حيــث حقق 
كلــوب  يورجــن  األلمانــي  المــدرب 

الــذي  “الريــدز”،  مــع  ألقابــه  باكــورة 
يطمح إلى مواصلة نســقه التصاعدي 

سنة بعد األخرى.

قال تقرير صحافي إيطالي، إن يوفنتوس 
يــدرس تحــركات بعــض العبي مانشســتر 
يونايتــد، تمهيــًدا للتعاقد معهم في الفترة 
ميــل”  “ديلــي  وذكــرت صحيفــة  المقبلــة. 
البريطانية، أن اليوفي يتطلع إلى تحقيق 
ضربة ثاثية من مانشستر يونايتد، بضم 
ونيمانيــا  بايلــي  إيريــك  خيــا،  دي  دافيــد 

ماتيتش في الصيف المقبل.
وأضافــت أن يوفنتــوس يســتهدف ثاثي 
مانشســتر يونايتــد، خصوصا أن عقودهم 

على وشك نهايتها.
ويرغــب اليوفــي فــي الســير علــى خطــى 
ضم آرون رامزي، والذي انضم في صفقة 
مجانيــة هذا الصيف، بعــد نهاية عقده مع 

آرسنال.
ولفتت إلى أن دي خيا رغم كونه الحارس 
األساســي بمانشســتر، إال أنه قد يغادر في 
الصيف المقبل، الســيما أنه لم يوقع حتى 

اآلن على عقد جديد طويل األمد.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن بايلــي، تراجع 
يونايتــد،  مانشســتر  العبــي  بيــن  ترتيبــه 

خصوصــا بعــد التعاقــد مــع المدافــع هاري 
بتشــكيلة  أساســًيا  حــل  الــذي  ماجوايــر 

المدرب سولسكاير.

فّضــل  بعدمــا  ماتيتــش،  تأثيــر  قــل  فيمــا 
سولســكاير اللعــب بســكوت ماكتومينــاي 

بجانب بوجبا.

يانيك كاراسكو

لويس سواريز دافيد دي خيا

كـاراسكــو يسعــى للعــودة

أمسيـــة ال تنســـى ضربة ثالثية مجانية
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يعتــزم منظمــو االلعــاب االولمبيــة الصيفيــة المقررة فــي طوكيو صيــف 2020، اختبار 
تساقط ثلوج اصطناعية فوق المتفرجين في محاولة للحد من مخاطر الحر.

وفــي حين تتخطــى درجة الحــرارة صيفا 
فــي طوكيــو 35 درجــة مئويــة فــي الظــل 
مزيــج  وهــو   ،%  80 بنســبة  رطوبــة  مــع 
االلعــاب  منظمــو  ينفــك  ال  جــدا،  خطيــر 
االولمبيــة والبارالمبيــة عــن تصــّور طــرق 
جديــدة لتفادي االصابــات لدى الرياضيين 
االولــى  المــرة  وســتكون  والمتفرجيــن. 
يســتخدم فيهــا هــذا الجهــاز أثنــاء حــدث 
رياضــي، اذ اخُتبــر ســابقا فــي مهرجانــات 
موســيقية او فــي مناطــق ترفيــه لألطفال 
القنــاة  واشــارت  الصيــف.  فصــل  خــال 
االختبــار  ان  كــي”  ايتــش  “ان  الرســمية 
سيولد نحو طن من الثلج يوميا من خال 
اجهزة صغيرة، وان المنظمين سيجلســون 

على المدرجات لتقييم نجاعتها.

وشــرحت المتحدثة عن انتقادات محتملة 
الســتخدام شــاحنات وانظمــة توّلد غازات 
دفيئة بمواجهة الحر الشــديد “لم نقرر في 
هــذه المرحلــة مــا اذا كنــا سنســتخدم هــذا 
النظــام العــام المقبل فــي االولمبيــاد، لكننا 

نريد اختباره لمعرفة فاعليته”.
قــد  فكــرة  بتجربــة كل  “ســنقوم  وتابعــت 
تكــون مفيدة” مع االخذ فــي عين االعتبار 

المخاوف البيئية.
وُتعــّد الحــرارة المرتفعــة فــي طوكيو أحد 
الشــواغل الرئيســة لمنظمــي األلعــاب التي 
ســتمتد، مع االلعــاب البارالمبية، بين نهاية 
يوليــو ومطلــع ســبتمبر، اي الفتــرة االكثــر 

سخونة.

وخالل االختبارات، أقر رياضيون بالمعاناة من الحرارة فيما تعرض آخرون  «
لوعكات صحية.

وكاالت

دخــل المنتخــب الجامايكي للســيدات لكرة القدم في إضراب شــامل؛ 
نظرا لعدم حصول الفريق على مستحقاته المالية.

الجامايكــي  الفريــق  ورفــض 
فــي  المشــاركة  للســيدات 
التدريبــات أو خــوض المباريــات 
مكافــأة  علــى  الحصــول  لحيــن 
المشاركة التاريخية في مونديال 
الســيدات للمرة األولى في تاريخ 

الباد.
عــن  ســيمتنع  أنــه  الفريــق  وأكــد 
خــوض التدريبــات أو المباريــات 
لحيــن الحصول على مســتحقاته 

المالية كاملة.
خديجــة  الفريــق  نجمــة  وقالــت 
تطبيــق  علــى  حســابها  عبــر  شــو 
بتضحيــات  “قمنــا  “إنســتغرام”، 

هائلة للدفاع عن قميص منتخب 
جامايــكا. لقــد دافعنا عــن قميص 
بادنا بشــرف، لكننــا أصبحنا اآلن 
نقاتــل مــن أجــل الحصــول علــى 

مستحقاتنا”.
وأضافــت “األمــر ال يتعلــق فقــط 
بالمــال، إنــه يتعلــق بتغيــر طريقة 
التعامــل مع كــرة القدم النســائية، 
خصوصــا فــي جامايــكا، نســتحق 
مــا هو أكثر وبإمكانهم أن يقدموا 
لنــا مــا هــو أفضــل، ولهــذا الســبب 
أنــا وزمياتــي لــن نشــارك فــي أي 
بطولة مقبلة لحين الحصول على 

مستحقاتنا”.

من جانبه أكد اتحاد الكرة الجامايكي أنه تم دفع نصف  «
مستحقات الالعبات، وسيتم دفع النصف األخر بحلول نهاية 

الشهر الجاري.

إضراب سيدات جامايكا

االختبــار األول
ســيخوض المنتخــب األلمانــي المتجــدد اختبــاره األول بغيــاب نجمــه الشــاب لــوروا ســانيه، عندما يســتضيف غريمــه وجاره 

المنتخب الهولندي ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم الجمعة في هامبورغ.

ســيتي  مانشســتر  جنــاح  العــب  ويغيــب 
اإلنجليــزي عــن منتخــب المانشــافت بداعي 
إصابــة في الربــاط الصليبي األمامــي للركبة 
اليمنــى، تعــرض لهــا خــال فــوز فريقــه على 
الــدرع الخيريــة الشــهر  ليفربــول فــي كأس 
الفائــت. كما ويغيــب أيًضا عن بطل أوروبا 3 
مــرات )1972، 1980، 1996( العَبــي باريــس 
دراكســلر  يوليــان  الفرنســي  جرمــان  ســان 
والمدافــع ثيلــو كيهــرر بداعــي إصابــة علــى 

مستوى القدم.
ولعــب ســانيه )23 عاًما( دوًرا أساســًيا خال 
“عملية شــفاء” ألمانيا بعد كأس العالم 2018 
في روســيا حين ودعــت النهائيات من الدور 
األول، مســجا 5 أهداف في آخر 6 مباريات 

مع منتخب باده.

تعويــض  بإمــكان  واثقــون  زمــاءه  أن  إال 
غيابه امام هولندا الجمعة وايرلندا الشمالية 
االثنيــن. وقــال ماركو رويس نجم بوروســيا 
دورتمونــد األربعاء “لوروا يخلق المســاحات 
وهــو العب مهم جًدا في الفريق، ولكن لدينا 

جودة )من الاعبين( للحلول مكانه”.
ومــن المتوقع أن يحل مكان ســانيه، مهاجم 
اليبزيــغ المتألــق تيمــو فيرنــر الــذي ســجل 5 

أهداف في 3 مباريات مع انطاق الموسم.
وقــال ابن الـــ23 عاًما “إصابة لــوروا تعني أن 
هناك مكان شاغر في خط الهجوم. أؤمن أنه 
بإمكانــي أن أقــدم مع المنتخب المســتويات 

التي أقدمها مع النادي”.
وبعــد أن فشــلت ألمانيا بطلــة العالم 4 مرات 
في التغلب على الطواحين الهولندية مرتين 

فــي دوري األمــم األوروبيــة العــام الماضــي، 
شــكل فوزها على البــاد المنخفضة 2-3 في 
العاصمــة الهولنديــة أمســتردام فــي مــارس 
الفائــت عــودة قويــة، ووضعهــا فــي المركــز 
الثانــي في المجموعــة الثالثة )خلــف ايرلندا 
الشــمالية( بفــارق 6 نقاط عن هولنــدا الثالثة 

التي لعبت مباراة أقل.
لــذا االنتصــار فــي هامبــورغ ســيكون خطوة 
القاريــة.  البطولــة  إلــى  التأهــل  نحــو  كبيــرة 
لكــن لهــذه المدينــة مكانــة خاصة فــي قلوب 
شــهدت  التــي  المدينــة  فهــي  الهولندييــن. 
تســجيل االســطورة ماركو فان باستن هدًفا 
ليقــود  الغربيــة  إلمانيــا  فــي مرمــى  متأخــًرا 
بــاده إلــى نهائــي كأس أمــم أوروبــا 1988، 
قبــل أن يحققــوا اللقب على حســاب االتحاد 

الســوفياتي، وهــو اللقــب الكبيــر الوحيد في 
خزائن هولندا.

31 عاًمــا، يجــد الهولنديــون أنفســهم  وبعــد 
تحــت الضغــط بعــد أن حققــوا 3 نقــاط مــن 
أول مباراتيــن بعــد فوزهــم علــى بياروســيا 
المركــز  ويحتلــون  االولــى،  المبــاراة  فــي 
الثالــث بفــارق 9 نقــاط عــن ايرلندا الشــمالية 

المتصدرة.

لوروا سانيه

وكاالت

وكاالت

ثلوج اصطناعية
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هنــاك عــادات عديــدة لتنــاول الطعــام يمكن أن تســبب اإلصابة بمرض معين، وأخطر هذه العادات هي تناول الطعام والعمــل على الكمبيوتر في الوقت ذاته. ووفقا 
لألطباء هذه العادات تالحظ لدى العديد من األشخاص المعاصرين، على الرغم من أنها تلحق الضرر بصحتهم.

*تناول الطعام والعمل على الكمبيوتر
 يمضــي الكثيــر مــن الناس وقتا طويال في اســتخدام 
الكمبيوتــر، والنظر إلى شاشــات األجهزة اإللكترونية. 
وهنــاك عــادة منتشــرة جــدا هــذه األيــام وهــي تنــاول 
الكمبيوتــر.  العمــل علــى  فــي  مــع االســتمرار  الطعــام 
اســتنادا إلــى هذا يحذر األطباء مــن أن تناول الطعام 
بهذه الصورة يمكن أن يساعد على ظهور اضطرابات 

في عمل أعضاء الجسم وحتى اإلصابة بالسرطان.
ووفقــا لألطبــاء، ال يمكــن التحكم بعمليــة مضغ الطعام 
أمام شاشة الكمبيوتر. وهذا يعني أن الطعام يصل إلى 
المعدة دون أن يمضغ جيدا. عالوة على ذلك فالشخص 

الذي يتناول الطعام ويستخدم لوحة المفاتيح في 
نفــس الوقــت، يبتلع مع الطعــام ماليين البكتيريا 

فيهــا  بمــا  المفاتيــح،  لوحــة  فــي  المنتشــرة 
مســببات األمــراض الخطيــرة وااللتهابــات، 

وهذه تــؤدي إلى أمراض الجهاز الهضمي 
بما فيها نمو األورام.

تناول الطعام سريعا ووقوفا

البعــض حتى فــي المنــزل يكون 
طعامــه  فيتنــاول  مســتعجال 

خطــرة  العــادة  هــذه  بســرعة. 
يــأكل  عندمــا  اإلنســان  ألن  جــدا، 
وهــو يســير تصبــح عمليــة وصول 

المعــدة  إلــى  المــريء  مــن  الطعــام 
أســرع من المعتاد، كما أن هذه العادة 

تؤثــر فــي عمليــة الهضــم، مــا يزيــد من 
احتمــال زيــادة الــوزن. وقــد بينــت نتائــج 

دراســات علميــة، أن تنــاول الطعــام وقوفا ال 

يضمــن الشــعور بالشــبع، كما فــي حالــة الجلوس. 
ووفقــا لتقديــرات خبراء مــن اليابان، تكــرار هذه 
العادة يزيد احتمال تطور النوع الثاني من مرض 

السكري بعدة مرات.

تناول الطعام البارد 

تسبب الحرارة المنخفضة بطء العمليات البيولوجية 
الكيميائية. وإن تناول الطعام باردا باســتمرار يســبب 

ســوء عمليــة الهضــم، ما يــؤدي إلى اإلصابــة بأمراض 
الجهاز الهضمي.

األفضل تناول الطعام في البيت 

تنــاول  أن  عديــدة،  علميــة  دراســات  نتائــج  أظهــرت 
الطعام خارج المنزل يساهم في تلوث الجسم بالمواد 
الكيميائيــة )الفثــاالت(، التــي تســبب تغيــرات ســلبية 

فيه.
ووفقا للعلماء تســبب هذه المــواد الكيميائية اإلصابة 
الثــدي،  ســرطان  النشــاط،  فــرط  ومتالزمــة  بالربــو 
الســمنة، النــوع الثانــي مــن الســكري، اضطرابــات فــي 
الجهاز العصبي والتناسلي، والعقم. وبحسب البيانات 
المتوفــرة، فــإن نســبة هــذه المــواد الكيميائيــة فــي 
أجســام الذين يتناولون طعامهم خارج المنزل 
أعلــى ب %35 مقارنــة بمــن يأكلــون فــي 

بيوتهم.

تناول الشطائر والسندويتش 

تعتبــر هــذه أســهل وجبــة وخفيفــة من 
حيــث التحضيــر، لذلــك يحبهــا العديــد 
مــن النــاس. ولكــن هــذه الوجبــة هــي 
عبارة عن كربوهيدرات بسيطة ودهون، 
مســتوى  فــي  ســريعا  ارتفاعــا  وتســبب 
الغلوكــوز فــي الــدم. وألن الكربوهيــدرات 
البســيطة لــن تحافــظ علــى مســتوى ثابت 
الغلوكــوز  مســتوى  ينخفــض  لذلــك  للســكر، 
بســرعة ويشــعر اإلنســان بالجــوع ثانيــة. مــا 
يشــكل آليــة اإلفــراط فــي تنــاول الطعــام التــي 

تسبب السمنة.

ــا ــ ــ ــوف ــ ــ ــا ووق ــ ــعـ ــ ــريـ ــ تـــــــنـــــــاول الـــــطـــــعـــــام سـ

عادات شائعة تؤدي ألمراض قاتلة

أظهرت دراســة حديثة نشــرت في مجلة فرونتيرز الطبية، بأن الُسمنة قد 
تســاهم بإضعــاف حاســة الــذوق لــدى اإلنســان. ووفقــًا للبحث فإن حاســة 
الــذوق تتغيــر مــع ازديــاد الوزن، وذلك ألن الســمنة تغير اســتجابة حاســة 

الذوق لدينا في الدماغ.

والحــظ فريــق مــن الباحثيــن بــأن 
علــى  ســلبي  تأثيــر  لهــا  الســمنة 
االســتجابة لمحفــزات التذوق في 
النــواة الجرثوميــة، وهي جزء من 
الدماغ يشــارك في معالجة حاســة 

الذوق.
علــى  التجــارب  أجريــت  وقــد 
الفئــران، ولوحــظ بــأن االســتجابة 
خاليــا  مــن  التــذوق  لمحفــزات 

المصابــة  الفئــران  لــدى  الدمــاغ 
بشــكل  انخفــض  قــد  بالســمنة 
ملحــوظ عند تناولها ألطعمة غنية 

بالدهون.
ووجــد الباحثــون بــأن اســتجابات 
قــد  للتــذوق  البدينــة  الفئــران 
تناقصــت بشــكل ملحــوظ، وباتت 
مدتها أقصر، مقارنة بالفئران التي 

ال تعاني من البدانة.

الُسمنة قد تضعف حاسة الذوق

الكوســا “القرع” من الخضروات المنتشــرة والرخيصة في العالم، ولها فوائد صحية عديدة لإلنســان. تحتوي الكوســا على نســبة 
عالية من الماء واأللياف الغذائية المجهرية والفيتامينات والعناصر المعدنية، ما يجعلها من دون شك مفيدة للجسم. 

لذلــك ينصح خبــراء التغذية واألطباء بضرورة تجميدها لفصل 
الجســم.  لصحــة  المفيــدة  خصائصهــا  تفقــد  ال  كونهــا  الشــتاء، 

وينصح بتناولها لما يلي:
*لتخفيــض الــوزن: ال تحتــوي الكوســا على الكوليســترول، وفي 
100 غرام توجد 17 ســعرة. ومع أنها تحتوي على الســكر، إال أن 
الخبــراء ينصحــون بتناولهــا كأفضل مادة لتخفيــض الوزن. كما 

تحتــوي علــى نســبة عالية مــن األلياف الغذائيــة، لذلك تحفز 
النبيــت المعــوي وتعــزز المناعــة. فــي الواقــع تعمــل 

الكوســا مثــل إســفنجة، حيــث تمتص الســموم 
والمواد الغذائية غير المهضومة وتطرحها 

خارج الجسم.
القلــب  *لتقويــة 

واألوعيــة الدمويــة: 
ي  تحتــو

ســا  لكو ا
علــى 

البوتاســيوم الضروري لعمل القلب بصورة طبيعية. وإن تناولها 
يســاعد األوعية الدموية على التخلص ذاتيا من الكوليســترول 
المتراكــم على جدرانها الداخلية والمواد الضارة التي تصل إلى 
الــدم. إن الذيــن يتناولونهــا بصــورة دوريــة نادرا مــا يعانون من 

ارتفاع ضغط الدم.
*لتعزيــز مناعــة الجســم: تحتــوي 100 غــرام مــن الكوســا علــى 
17.9 مليغــرام فيتاميــن c وهــذا يعــادل ثلث حاجة الجســم 
اليوميــة مــن هذا الفيتاميــن. أي أن تناولها دوريا وبصورة 
منتظمة يحســن مقاومة الجسم للفيروسات المرضية 
والبكتيريا والفطريات وغيرها من مسببات األمراض.
*للمســنين: نصح األطباء كبار الســن بتناول الكوسا، 
ألنها تنشط عملية الهضم وتحسن حركة المعدة 
وتؤثــر  إفرازاتهــا،  وتنشــط  واألمعــاء 
إيجابيــا فــي إنتــاج الــدم وتمنــع 
الشــرايين  تصلــب  تطــور 
وتحسن الحالة الصحية في 
حــال أمــراض الكلــى وارتفاع 

ضغط الدم.

أفضــل مــادة لتخفيــض الــوزن وتعــزز مناعــة الجســم

الكوسا... فوائد صحية متعددة

األطفــال  أن  حديثــة  دراســة  أظهــرت 
الكافــي مــن  القــدر  الذيــن ال يشــربون 
ســعرة   100 نحــو  يســتهلكون  المــاء 

حرارية إضافية كل يوم.
ويســتهلك هــؤالء األطفــال 93 ســعرة 
حرارية كل يوم، عن طريق المشروبات 
باألطفــال  مقارنــة  بالســكر،  المحــالة 
الذيــن يشــربون المــاء بانتظــام. وحذر 
الخبــراء مــن أن ذلك قد يزيد من خطر 

إصابة األطفال بالسمنة، ألن االستهالك 
اليــوم للمشــروبات الســكرية لمــدة 37 
يومًا، تؤدي إلى اكتســاب 3500 ســعرة 
حرارية، وهو ما يكفي إلى زيادة الوزن 

ألكثر من 2 كيلوغرام.
المملكــة  أطفــال  ثلــث  اآلن  ويصنــف 
المتحــدة الذيــن تتــراوح أعمارهم بين 
عامين و15 عامًا على أنهم يعانون من 

زيادة الوزن.

أظهــرت نتائــج دراســة أجريت في الهند أن المغذيــات التي يحتوي عليها 
وســيلة  توفــر  البرتقــال  عصيــر  مــن  كــوب 

الــدم  ضغــط  فــي  للتحكــم 
المرتفع.

فيتاميــن  إن  الباحثــون  وقــال 
فــي  والبوتاســيوم  “ســي” 
معــادن  جانــب  إلــى  البرتقــال 
أخــرى توليفــة ناجحــة لخفــض 
بطريقــة  المرتفــع  الضغــط 

طبيعية.
علــى  الدراســة  واعتمــدت 
الصحيــة  البيانــات  اســتطالع 
والغذائية ل 22.5 مليون شخص 
بالــغ فــي الهنــد، وتبيــن أن تناول 
كوب من عصير البرتقال كل يوم 
مســتويات  ضبــط  علــى  يســاعد 
أن  خاصــة  المرتفــع،  الضغــط 
البوتاسيوم في البرتقال يقلل من 
تأثيــر الصوديــوم الزائــد الذي يتم 

تناوله عن طريق ملح الطعام.

شــددت مجلــة “وومــان” النمســاوية علــى 
الصناعيــة  الرمــوش  تنظيــف  ضــرورة 
بانتظــام، نظرًا ألن تراكم األوســاخ والغبار 
عليها يشكل بيئة خصبة للحشرات كالقمل 

والعث، ما يهدد العين بعدوى خطيرة.
وعــن كيفيــة التنظيــف أوضحــت المجلــة 
ينبغــي  أنــه  والجمــال  بالصحــة  المعنيــة 
مزيــل  فــي  القطــن  مــن  قطعتيــن  غمــس 
لمكيــاج عيــون خال من الزيــت أو في ماء 

الميســيالر، الــذي يمتــاز بأنه لطيــف وخال 
من الزيت.

وبعــد ذلــك، يتم وضــع الرمــوش الصناعية 
وتغطيتهــا  القطــن  قطعتــي  إحــدى  علــى 
بالقطعة األخرى وتركها لمدة 5 دقائق على 
األكثــر، كــي يؤتــي مزيــل المكيــاج أو مــاء 
الميســيالر مفعولــه. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
يمكــن للمــرأة تعقيــم الرمــوش الصناعيــة 

بواسطة كحول تنظيف من الصيدلية.

ضرورة شرب الماء لالطفال

عصير البرتقال لضبط الضغط المرتفع

أهمية تنظيف الرموش الصناعية
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أكــد أخصائــي طــب العظــام األلمانــي، البروفيســور رالف شــتوكر، أهميــة الترتيب الســليم لمحتويــات الحقيبة المدرســية لحماية 
الطفل من متاعب الظهر.

األغــراض  وضــع  ينبغــي  أنــه  وأوضــح 
حيــن  فــي  الظهــر،  مــن  بالقــرب  الثقيلــة 
يتــم وضــع األغراض الخفيفــة في الجزء 
األمامــي مــن الحقيبة، وذلك كي ال يتخذ 
الطفــل وضعيــة الظهــر األجــوف بغــرض 
معادلــة الوزن. ولتخفيــف العبء الواقع 
علــى الظهــر ينبغــي أن تشــتمل الحقيبــة 
علــى أحزمة كتــف مبطنة، ال يقل عرضها 
مراعــاة  مــع  ســنتيمترات،  أربعــة  عــن 
أن يكــون طولهــا متســاويًا عنــد حمــل 

الحقيبة.
وزن  يزيــد  أال  ينبغــي  عــام،  وبشــكل 
الحقيبة المدرسية على 10 - %15 من 

وزن الطفل.
مــن جهتها، حــذرت الرابطــة األلمانية 
الحقيبــة  أن  مــن  األطفــال  ألطبــاء 
المدرسية غير المناسبة تهدد الطفل 
بمشــكالت فــي الظهر، مشــددة على 

ضــرورة أن تكــون غيــر مناســبة إذا كانت 
أعــرض وأطــول من جــذع جســم الطفل. 

الحقيبــة  كانــت  “إذا  أنــه  وأضافــت 
أعلــى،  مــن  جــدًا  عريضــة  المدرســية 
فسيكون الطفل مجبرًا على االنحناء إلى 
األمــام، مــا يشــكل عبئــًا على ظهــره. وإذا 
كانــت الحقيبــة أعلى مــن الكتف، 
الطفــل  رؤيــة  ســتعيق  فإنهــا 
إلــى الخلــف، مــا يهــدد ســالمته 
فــي طريــق ذهابــه إلــى المدرســة 
الحقيبــة  وتكــون  منهــا”.  وعودتــه 
المدرســية مناســبة عندمــا يســتقر 
الطرف العلوي منها على كتف الطفل، 
بينما يستقر الجزء السفلي منها فوق 
المقعــدة بقليــل، فــي حيــن ال تلتصق 
أحزمــة  بــأن  علمــًا  بالظهــر،  الحقيبــة 
الحمل المبطنة وكذلك أحزمة الصدر 
توفيــر  فــي  تســهم  والحــوض، 
ومســتقرة  جيــدة  وضعيــة 

للحقيبة على ظهر الطفل.

ينبغــي أال يزيــد وزنهــا علــى 15 % مــن وزن الطفــل

الحقيبة المدرسية وأهمية الترتيب السليم
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الكثير من الفرص الجديدة لمساعدة زمالئك

 عليك تخطي الماضي وعدم الرجوع الى العالقة
 

تجنبي المناقشات التي تؤثر سلبًا على اعصابك

بمساعدة زمالئك تتخطين المشاكل الكبيرة
 

استثمري طاقتك اإليجابية كي تتمتعي بنشاط 
اكبر

جاذبيتك وشخصيتك المرحة تلفت انتباه 
أشخاص

ابتعد عن تناول المأكوالت الغنية بالدهون
 

مشاكل عديدة قد تظهر في الفترة المقبلة

حاول ايجاد بعض الوقت لالستمتاع

تشعر بإيجابية كبيرة على صعيد انتاجيتك

تحتاج الى الراحة اليوم والنوم كثيرا 

نظم مواعيد تناول الطعام من اجل الرشاقة

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 وصول فكتوريا، 

السفينة الوحيدة 
الباقية من بعثة 

فرناندو 
ماجالن، 

إلى سانلوكار دي 
باراميدا في إسبانيا، بعد 

قرابة ثالث سنوات من مغادرتها

انضمت ريم مصطفى 
لبطولة فيلم “العنكبوت”، 
مع الممثل المصري أحمد 
السقا. وتجسد مصطفى 

أحد أدوار البطولة 
النسائية في العمل إلى 
جانب الممثلة المصرية 

منى زكي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

أهلها وتاريخ  المنطقة  أصالة  يؤكد  عالمي  استثنائي  نموذج 

“الثقافة” تحمي هوّية المنامة

تعمل هيئة البحرين للثقافة واآلثار على “حماية الهوّية” في مدينة المنامة، وذلك 
مــن خــالل الحفــاظ علــى الهوية المكانية واإلنســانية التــي تنفرد بهــا المنامة عبر 
إحياء المكان واالحتفاظ بخصوصيته، من خالل التجاور االجتماعي والتعددية 

اإلثنية والثقافية والعرقية والتجاور االجتماعي والعمران الثقافي وغيرها. 

كما تسعى الهيئة إلدراج المنامة على قائمة 
التــراث اإلنســاني العالمــي لليونيســكو وأن 
عالميــًا  اســتثنائيًا  نموذجــًا  المنامــة  تكــون 
يؤكــد علــى أصالــة المنطقــة وتاريــخ أهلها. 
ويأتــي ذلــك مــن خالل خطــة اســتراتيجية 
تتضمن على حماية هوية المدينة القديمة، 
بــه  الــذي تنفــرد  التــراث الالمــادي  وتعزيــز 
المنامة، وتفعيل التنوع اإلنساني، والحفاظ 
وتعزيــز خصوصيــة كل األعــراق والطوائف 

والثقافات. 
وإن مــن أبــرز المالمــح التــي تســعى هيئــة 
عليهــا  للحفــاظ  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن 
النســيج  هــي:  القديمــة  المدينــة  ضمــن 
الحضــري للمنامــة بمــا فــي ذلــك العمــارات 
التجارية والمســتودعات الضخمة المتصلة 
المكاتــب  إلــى  إضافــة  المنامــة،  بفرضــة 
اإلداريــة واألســواق الشــعبية وثــم األجــزاء 
إلــى  مــرورًا  الدينيــة،  والمنشــآت  الســكنية 
الهويــة المعماريــة، حيــث البيــوت التراثيــة 
ال تــزال تشــكل لغــة بصريــة وجماليــة، فيما 
البيوت االنتقالية تؤســس ألرشــفة عمرانية 
لمرحلــة الحقــة مــن لغــة تطــور العمــارة في 
المنطقــة. أمــا الســوق القديــم فهــو األشــهر 
ملتقــى  ويمثــل  البحريــن،  مملكــة  فــي 
يمــارس  يــزال  ال  واقتصــادي  اجتماعــي 
دوره فــي إيقــاع الحياة اليوميــة بالمنطقة. 
ناهيــك عن الحــرف والصناعــات التقليدية، 

وديموغرافية المنطقة. 
بالتوازي مع احتفــاء هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار بعام )من يوبيل إلى آخر( واشتغالها 
ضمن خطتها في العام 2019 على استعادة 
بلديــة  لمبنــى  والجماليــة  البصريــة  الهويــة 
المنامــة، وهــو أول مبنــى بلدية فــي منطقة 
الخليج العربي، بالتعاون مع وزارة األشغال 

العمرانــي.  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
أعلنــت الهيئة في يناير الماضي عن إطالق 
المنامــة( والتــي ســعت مــن  )نــداء  مبــادرة 
خاللهــا لعقــد شــراكات مــع القطــاع الخــاص 
والجهــات األهليــة والمجتمــع المحلــي فــي 
اإلنســاني  اإلرث  علــى  بالحفــاظ  االهتمــام 

والمعماري في مدينة المنامة التاريخية. 
وقــد تمكنــت هيئة البحريــن للثقافة واآلثار 
من خالل عملية مسٍح أولية بفريج الفاضل 
من حصر ما يزيد عن 80 معمارًا استثنائيًا، 
منهــا مــا يصنــف كمعمــار تراثــي أو معمــار 

انتقالي وصوالً إلى المعمار الحديث. 
ومــن بيــن المشــروعات التــي عملــت عليهــا 
هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار فــي منطقة 
المنامــة، هــي مشــروع )إعــادة تأهيــل مبنى 
باب البحرين( والذي تم بدعم كل من: فيفا 
البحريــن لمركــز المعلومــات بــاب البحريــن 
وشــركة أميريكان إكســبرس إلعــادة تأهيل 

مكتب الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. 
وقــد تمت إعادة ترميم هذا المعلم الوطني 
كان  كمــا  عهــده  ســابق  إلــى  ليعــود  المهــم 
عــام بنائــه ســنة 1949م. وتضمنــت أعمــال 
للمبنــى  األصليــة  الواجهــة  إعــادة  الترميــم 
وإزالــة بعض أعمــال التعديــل التي وضعت 

علــى المبنى فــي منتصــف ثمانينيات القرن 
البحريــن  بــاب  مبنــى  ويضــم  الماضــي. 
والترويــج  االتصــال  إدارة  مكاتــب  حاليــًا 
بهيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار، باإلضافــة 
إلــى مركــز معلومــات فــي الطابــق األرضــي 
الستقبال الّسياح وتزويدهم بما يحتاجونه 
مــن معلومــات خالل زيارتهــم. كذلك عملت 
دائــرة  )مبنــى  تأهيــل  إعــادة  علــى  الهيئــة 
المواصــالت  وزارة  مــع  بالتعــاون  البريــد( 

واالتصاالت. 
وبالتعــاون مــع مبــادرة موانــئ وعائلة يتيم 
تم إعادة إطالق سينما يتيم – سينما الهواء 
الطلــق، حيــث تعــرض الســينما فــي الهــواء 
الطلق، موادًا ســينمائية معنية بموضوعات 
الهويــة  اإلنســان،  العمــارة،  حــول:  حيويــة 

والصلة ما بين الذاكرة والمكان. 
للثقافــة  البحريــن  هيئــة  جهــود  تــزال  وال 

واآلثــار قائمــة عبــر العديــد مــن المشــاريع، 
مــن بينهــا: ترميــم منــارة الفاضــل بدعم من 
ســمو الشــيخة مريــم بنــت ســلمان بــن حمد 
آل خليفــة وبنــك البحريــن والكويت. وذلك 
لتعيــد إليهــا تصميمهــا وتفاصيلهــا كما بدت 
عنــد إنشــائها أول مرة، لتتناغم مع النســيج 
التعايــش  عاصمــة  فــي  الفريــد  العمرانــي 
تعمــل  كمــا  المنامــة.  الثقافــي  والتنــوع 
الهيئــة علــى إعــادة تأهيــل مبنــى الجمــارك 
علــى شــارع الحكومــة بالتعــاون مــع وزارة 
إلــى  باإلضافــة  واالتصــاالت،  المواصــالت 
عملهــا علــى تطويــر شــارعّي الحكومــة وآل 
خليفة بالتعاون مع وزارة األشغال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني.

مدينة المنامة - تصوير فراس العبيدلي

 باب البحرين

 

سينما الهواء الطلق - سينما يتيم 

نشــرت الفنانــة البحرينيــة، أميرة محمد 
إحــدى  داخــل  فيــه  ظهــرت  فيديــو، 
العيــادات تجرى تحليــاًل روتينًيا لمعرفة 
فــي  الجراثيــم  مــن  تعانــي  كانــت  إن 

معدتها أم ال.
وقدمــت لهــا الممرضــة محلــواًل تشــربه، 
وكيًســا نفخت بداخله بعد نصف ســاعة 
مــن أخذهــا المحلول، ووعــدت متابعيها 

باظهار نتائج التحاليل بعد صدورها.
كمــا تكلمــت الفنانــة فــي حــوار لهــا، عــن 
لكــن  جمالهــا،  علــى  محافظتهــا  كيفيــة 

كشــفت ايضا المشــاكل التي تعاني منها 
بشــرتها، وقالــت إنها فــي فترة ما، عانت 
مــن مشــكلة المســامات العميقــة، لكنهــا 
قررت الخضوع لجلســات مكثفة للعالج 

والنضارة وتحسن الوضع عن قبل.
وكانــت أميــرة محمــد نشــرت منــذ أيــام 
فيديــو لهــا مــن داخــل عيــادة التجميــل 
عــن  متابعيهــا  وأخبــرت  الريــاض،  فــي 
لشــد   V-Line حقــن  لتقنيــة  خضوعهــا 
جلســات  علــى  حصلــت  كمــا  الرقبــة، 
الفالش من أجل نضارة البشرة وشدها.

أميرة محمد والمحافظة على جمالها
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 القوات البحرية العثمانية والفرنسية تنجح في االستيالء على ميناء نيس الفرنسي وتحريره من قبضة ملك الفرنجة

 1898
تتويج الملكة فيلهامينا ملكة هولندا على العرش رسمًيا وذلك بعد وصولها للسن القانوني

 1901
 الرئيس األميركي ويليام مكينلي يتعرض لمحاولة اغتيال أدت إلى وفاته في 14 سبتمبر

 1924
 بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في روما من جانب مجموعة من الشيوعيين

 1952
 يوهان أتي ألديرت بويسكول يتولى منصب وزير أول، ذلك قبل ان يتم إلغاء منصب الوزير

18

أعربت الفنانة إلهام الفضالة عن ندمها الشــديد إلجرائها عملية 
تجميــل في وجهها واســتخدامها تقنية “تكســاس”، مؤكدة 
أنهــا بعد خضوعها لهــذه العملية أصيــب وجهها بترهالت، 
مشــيرة خالل مقطع فيديو لها عبر تطبيق “ســناب شات”، 
الى أن شــكل وجهها قبــل القيام بنحته مــن الجانبين كان 

أجمــل بكثيــر مــن اآلن، وقدمت الدليــل على صحــة كالمها 
من خالل اســتعراض صــورة لوجهها قبل إجرائها هــذا النوع من 

التجميل لكي توضح الفرق.

أســتقر المطرب هشام عباس مع الشركة المنتجة على طرح 
ألبومــه الجديد “عامل ضجة” خــالل أكتوبر المقبل، والذي 
يعيــده بعد توقفه عن إصــدار األلبومات منــذ عام 2009، 
منــذ ألبومــه األخيــر “ماتبطليــش”، والذي حقــق نجاحا 
كبيرا، حيث يراهن هشــام على األلبوم الجديد بقوة، ويقدم 

فيــه أغاني متنوعة. وطرح عباس فيديو كليب جديدا باســم 
“شــاري بالغالي”، عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”، وهي من 

كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم.

أعلنت المطربة التونســية لطيفة، إحياءها حفال غنائيا في 13 
الجاري باإلسكندرية. ونشرت لطيفة صورة لها عبر حسابها 
بـ”إنســتغرام” وعلقــت: جمهوري الغالي في اإلســكندرية، 
اســتنوني يوم الجمعة 13 سبتمبر بمدينة أليكس، إن شاء 
الله هنقضي ليلة جميلة. وتســتعد لطيفة لطرح ألبومها 

الجديد “شاغلني”، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من 
الشــعراء والملحنين والموزعين، منهــم: الموزع أحمد عاطف، 

الموزع مونتي، أحمد يوسف، والموزع أحمد دياب.

حفل لطيفةعامل ضجةإلهام نادمة



السعودية تستعد إلطالق مهرجان البحر األحمر السينمائي

أطلت النجمة كريستين ستيوارت، على السجادة الحمراء في اليوم الثالث  «
من مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته ال 76. وحضرت ستيوارت 

)29 عامًا( عرض فيلمها الجديد “Seberg”، للمخرج األسترالي بينديكت 
أندرو ضمن فعاليات المهرجان، وكانت مرتدية فستانًا من شانيل من 

مجموعة خريف شتاء 2019. والتقطت الصور برفقة أبطال الفيلم، ومنهم 
الممثلة زازي بيتز، ومارغريت كوالي، وأنتوني مكاي، وجاك أوكونيل.

تســتعد المملكة العربية الســعودية، إلطالق مهرجان البحر األحمر الســينمائي الدولي، 
والذي أعلن عنه في على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته ال76.

وينطلــق المهرجــان خــال أشــهر، وهو أول 
المملكــة،  فــي  دولــي  ســينمائي  مهرجــان 
وضعتهــا  جذريــة  تغيــرات  تشــهد  التــي 
علــى خريطــة الســينما العالميــة. وتتواجــد 
مهرجــان  فــي  ايًضــا  الســعودية  الســينما 
ســعوديات  لمخرجــات  بفلميــن  فينيســيا 
في المســابقات المختلفــة للمهرجان، حيث 
تنافــس هيفــاء المنصــور بفيلــم المرشــحة 
بينمــا  الرســمية،  المســابقة  فــي  المثاليــة 
تشارك شهد أمين في أسبوع النقاد بفيلمها 
“ســيدة البحر” وهو ما اعتبــر إنجاز حقيقيا 
غير مســبوق فــي أعرق مهرجان ســينمائي 

في العالم.
 وجــاء اإلعان عــن مهرجــان البحر األحمر 
النجــوم ورؤســاء  وســط حشــد كبيــر مــن 
المهرجانــات الدوليــة وصنــاع األفــام، فقد 
شــهد الحفل حضور أســماء بارزة مثل هند 
صبــري وريــا أبــي راشــد وبشــرى ومحمــد 
حفظــي رئيــس مهرجــان القاهرة وانتشــال 
التميمــي مديــر مهرجان الجونــة والمنتجة 
هيفــاء  والمخرجــة  إمــام  دينــا  المصريــة 

المنصور والعديد من األسماء.
االفتتاحيــة  النســخة  إقامــة  المقــرر  ومــن 
مــن مهرجــان البحــر األحمــر التــي ســتعقد 
خــال الفتــرة 12 حتــى 21 مــارس 2020م 
جــدة  بمدينــة  التاريخيــة  المنطقــة  فــي 
علــى ســاحل البحــر األحمــر، بقيــادة مديــر 

لمؤسســة  التنفيــذي  والرئيــس  المهرجــان 
مهرجان البحر األحمر محمود صباغ، حيث 
ســتنطلق النســخة األولــى بأبعــاد إقليميــة 

ودولية.
كمــا يقــدم المهرجــان صنــدوق خــاص لمــا 
بعــد اإلنتــاج، وهــو صندوق بيــت المونتاج، 
والــذي يدعــم مــا يصل إلــى 6 أفــام عربية 
 100.000 اإلجماليــة  قيمتهــا  تبلــغ  بمنــح 
 400 بقيمــة  إنتــاج أخــرى  دوالر، ومبــادرة 

ألــف دوالر، ل6 أفــام قصيــرة مــن إنتــاج 
صانعات أفام سعوديات.

دعــم  علــى  ســيعمل  الســعودي،  المهرجــان 
مشــاريع األفام على مدار العام عن طريق 
اإليطالــي،  تورينــو  مهرجــان  مــع  شــراكة 
للمهرجانــات  قويــة  منافســة  وسيشــكل 
الحديثــة التــي تــم إطاقهــا فــي المنطقــة 
بعــد  خاصــة  الماضيــة  الســنوات  العربيــة 

توقف مهرجان دبي قبل سنوات.
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يشــارك الفنــان التشــكيلي البحريني عدنان 
األحمــد فــي النســخة الثامنــة مــن بينالــي 
بكين الدولي للفنون ممثاً مملكة البحرين، 
حيــث يقــام البينالــي فــي متحــف الصيــن 
الوطنــي للفنــون بالعاصمــة الصينيــة بكيــن 
حتــى 23 ســبتمبر 2019م. ويحضــر عدنان 
لوحتــه  خــال  مــن  البينالــي  فــي  األحمــد 

الزيتية “حديث الروح”.
لمملكــة  األولــى  المشــاركة  هــذه  وتعــد 
البحريــن في هذا الحــدث العالمي، إذ يقّدر 
عــدد الــدول المشــاركة فيــه هــذا العــام ب 
125 دولــة، فيمــا يتخطــى عــدد المعــارض 
التــي ســتقام خــال الحــدث 600 معــرض، 
متنــّوع  “عالــم  شــعار:  تحــت  تنــدرج  كلهــا 
ومستقبل مشترك”. يذكر أن عدنان األحمد 
فنــان تشــكيلي تلقــى دراســته فــي فرنســا، 
ليعــود إلــى البحريــن ويبــدأ مســيرة حافلة 
باإلنجــازات الفنية. تمّكن الفنان من تطوير 
يعّبــر  حيــث  بــه،  وخــاص  متفــّرد  أســلوب 
عــن مواضيــع لوحاته باألشــكال الهندســية 
المبّســطة. يســعى األحمد من خاله أعماله 
الشــخصية،  الذكريــات  عــن  التعبيــر  إلــى 
القضايــا الفكريــة واالجتماعيــة والثقافيــة، 
كما ويستلهم أعماله من الموسيقى والشعر 

األحمــد  عدنــان  الفنــان  قــّدم  والفلســفة  
العديــد مــن المعــارض فــي كل مــن مملكــة 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  البحريــن، 
ســلطنة عمــان، المملكة العربية الســعودية، 
المملكــة المغربية وجمهوريــة مصر العربية 
والعديــد مــن الــدول األوروبيــة، خصوصــًا 
فرنســا. وُمنــح عــام 2014م وســام الكفاءة 
من الدرجة األولى من عاهل الباد صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
كمــا ومــن الجديــر ذكــره أن بينالــي بكيــن 
الدولــي للفنــون تــم تأسيســه عــام 2003م. 
ومنذ ذلك الحين شارك فيه أكثر من 4000 
فنان واســتقبل على مدى سنواته الماضية 

أكثر من مليون زائر.

األحمد يخاطب العالم عبر لوحته “حديث الروح”

أعلــن المطــرب البحرينــي عــادل محمــود 
عودتــه مجــددًا إلــى شــركة “روتانــا” بعــد 
فتــرة مــن القطيعــة بيــن الطرفيــن امتدت 

سنوات.
الجريــدة  لصحيفــة  محمــود  وقــال 
الكويتية..”نعــم عــدت إلــى روتانــا مجددًا 
وأغتنــم الفرصــة ألشــكر المستشــار تركــي 
آل الشــيخ الــذي أصــدر أمرًا بعمــل “ميني” 
ألبــوم مــن إنتــاج روتانــا، وهــذا األمر ليس 
بغريــب عليــه، وســأكون عنــد حســن ظنه، 
وتكــون عودتــي إلــى روتانا التــي دعمتني 
في بدايتي موفقة، كما أن الشكر موصول 
لمدير روتانا للصوتيات ســالم الهندي على 

دعمه.

عادل محمود 
يعود إلى روتانا

علمت “الباد” ان مهرجان أوال المسرحي الثالث 
عشــر الــذي ســيقام في ينايــر المقبل ســيخصص 
جــزء كبيــر مــن برنامجــه لاحيــاء ذكــرى عميــد 
المســرح البحرينــي الفنــان القديــر محمــد عــواد 
أن  المؤمــل  مــن  ايــام، حيــث  قبــل  الــذي توفــى 
تعرض عدد من مســرحياته مثل “ كرســي عتيق” 
الــذي كتبهــا واخرجها في العــام 1971، باإلضافة 
إلــى عــرض مقتنياتــه الشــخصية والــدروع التــي 
معــرض  فــي  التمثيــل  ومابــس  عليهــا  حصــل 
مصغــر فــي بهــو الصالــة، وغيرها من األمــور قيد 
البحــث. يجــدر بالذكر أن الفنــان محمد عواد يعد 
مــن مؤسســي مســرح اوال والذي كان أســمه من 
قبــل “ فرقــة المســرح البحريني” في 14 ســبتمبر 
1970 ولــه بصمات واضحة في مســيرة المســرح 
البحرينــي ومــن أهــم رمــوزه، وتــم تكريمــه أيضا 
فــي نفس المهرجان في إحدى دوراته، ويحرص 
مهرجــان أوال فــي كل عام علــى االحتفاء برموز 
المســرح البحرينــي األحيــاء واألمــوات فــي لفتة 

طيبــة وجميلــة عرفانــا للــرواد الذيــن قدمــوا إلى 
الســاحة الفنية الكثير وأســهموا طوال مســيرتهم 

في االرتقاء بالمسرح البحريني.

ــه وعـــــرض مــقــتــنــيــاتــه ــات ــي ــرح ــس ــم إحـــــدى م ــدي ــق ت
“ أوال المسرحي” يحيي ذكرى محمد عواد

أسامة الماجد

والباحــث  للفنــان  جديــد  كتــاب  صــدر 
والقاص إبراهيم راشد الدوسري بعنوان 
“البحريــن فــي زمــن جمــال عبدالناصــر” 
والــذي اشــتمل على عــدة محــاور أهمها 
دور الزعيــم الراحــل في دعم ومســاندة 
الحراك الشعبي والسياسي في البحرين 
وتأثيــر  االنجليــزي  االحتــال  لمقاومــة 
الثقافــة والفنــون فــي زمــن عبدالناصــر 
على الوعي الثقافي والفني في البحرين 

والنهضة التعليمية في البحرين. 
وأديبــا  وفنانــا  مثقفــا   55 ويشــارك 
ومفكــرا وسياســيا مــن البحريــن بطــرح 
أرائهــم وذكرياتهــم حــول تلــك المرحلــة 
مــن  وعــزز  عاصروهــا  التــي  الخصبــة 
وعيهم السياســي والثقافــي من أبرزهم 
األديب محمد عبدالملك والشــاعر علوي 
الهاشــمي والشــاعر علي عبــدهللا خليفة 

واالديــب فريــد رمضــان والسيناريســت 
الجــودر واألديبــة فوزيــة رشــيد  راشــد 
والسياســي الراحل جاســم مراد والفنان 
الراحــل محمــد عــواد وغيرهــم، وقريبــا 
فعاليــة  مــن  اكثــر  فــي  يدشــن  ســوف 

ومعارض الكتب في البحرين وخارجها. 
قــام بتصميــم الغــاف وإخــراج الكتــاب 

الفنان البحريني الشاب حيدر العرادي.

يشــارك الفيلــم البحرينــي القصيــر “أمل” 
مهرجــان  فــي  الغيــان  للمخــرج جمــال 
الــدار البيضــاء الدولــي للفيلــم الوثائقي 
الثالثــة  دورتــه  فــي  القصيــر  والروائــي 
دول  كافــة  مــن  فيلمــا   25 جانــب  الــى 
العالــم، فيلــم “أمــل” وهــو الســابع علــى 
قائمــة الغيان، قائم على ســيناريو كتبه 
طفلــة  قصــة  ويتنــاول  نفســه،  الغيــان 
)تقــوم بدورهــا شــيخة العامــري( تبعــث 
برســالة تطالــب فيهــا بإيقــاف الحــروب 
وتقــدم مــن خالهــا دعــوة إلــى التعايش 
بين الجميع. قام بتصوير الفيلم يوســف 
الزيــرة، وتــم تصويره فــي مدينة صالة 

العمانية.
 عن فيلمه يقول الغيان: الفيلم يغوص 
صرخــات  ويطلــق  البــراءة،  عالــم  فــي 
ال متناهيــة، علــى لســان الطفولــة التــي 

تســتنجد بمــن يعيد لهــا مرحهــا ولهوها، 
بعــد أن أصبحــت طفولتهــا بالية تهددها 
“هــذا  ويضيــف  والنزاعــات”  الحــروب 
الفيلــم صرخة من أطفال العالم وإليهم. 
يشــار إلــى أن المخــرج جمــال الغيــان، 

إلــى  هــي  أفــام قصيــرة،  ثمانيــة  قــدم 
جانــب الفيلميــن المذكوريــن أعــاه، كل 
مــن “غيبوبــة”، “ياســين”، “أنيــن”، “مــكان 

خاص جدا”، “سيرة وطن”، وغيرها”.

ــن الــجــمــيــعشــهادات 55 مثقفــا وفنانا وأديبــا ومفكرا وسياســيا ــي ــش ب ــاي ــع ــت ــم يـــدعـــو إلــــى ال ــل ــي ف
“أمل” الغيالن في مهرجان الدار البيضاءتدشين كتاب “البحرين في زمن جمال عبدالناصر”

إبراهيم الدوسري

غالف الكتاب
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“الطيور الغاضبة” تهاجم رجال يوميا منذ 3 سنوات
للمخــرج  “الطيــور”  األميركــي  والرعــب  التشــويق  فيلــم  أن  يبــدو 
البريطانــي الشــهير ألفريــد هتشــكوك، أو ربما لعبة “الطيــور الغاضبة” 

على الهواتف الذكية، قد تحققت بشكل أو آخر في الهند مؤخرا.
فبشــكل يومــي، وعلى مدى 3 ســنوات، يتعرض رجــل هندي للهجوم 
مــن الغربــان، فــي فعل يبدو أشــبه باالنتقــام بعد نفــوق صغيرها بين 

يديه أثناء محاولة الرجل إنقاذه.
ووفقــا لتقاريــر صحفيــة محلية، تهاجم الغربان شــيفا كيــوات يوميا 
خــارج منزلــه الكائن فــي والية ماديا براديش بالهنــد، رغم أنه حاول 
قبــل 3 ســنوات مســاعدة فــرخ غــراب عالق في شــبك حديــدي، لكنه 

فارق الحياة أثناء محاولة إخراجه.
وبسبب الهجمات اليومية من الغربان، صار كيوات يحمل معه عصا 
عندمــا يخــرج مــن منزلــه إلبعــاد الطيــور الغاضبــة، لكنــه حريص في 
الوقت نفسه على عدم ضربها أو إلحاق األذى بها، برغم أنها تواصل 
نقــره وخدشــه مــرارا وتكــرارا، حســبما ذكــرت صحيفــة “تايمــز أوف 
إنديــا”. وقــال كيوات: “ليت بإمكانــي أن أوضح لها أنني كنت أحاول 

تقديم المساعدة فقط. إنها )الغربان( تعتقد أنني قتلت الفرخ”.
وفــي شــريط فيديــو، يظهــر كيــوات، الــذي كان يقــف علــى جانــب 
الطريــق، وهــو يحــاول تفــادي أحــد الطيــور، ثــم تجــده ينحنــي أكثر 
مــن مــرة محــاوال دفــع الغــراب العنيد بعيــدا، لكن الطائــر يظل يحوم 
حول رأســه لعدة ثوان. وأصبح األمر مثيرا لســكان القرية ومع ذلك 
الذين يستمتعون بهجمات الطيور التي تستهدف كيوات، بل صاروا 

يترقبون خروجه من منزله لرؤية الطيور وهي تهاجمه.
وقالــوا إن “الغربــان تهاجمــه كمــا لو أنهــا طائرات مقاتلــة تنقض على 
هدفها في أفالم الســينما”، وكما يتضح، فإن أحدا من ســكان القرية 

لم يتعرض لهجمات الغربان مثلما تعرض لها كيوات.
وأوضــح الصحفــي رانجيــت غوبتا الذي زار كيــوات: “هذه هي المرة 

األولى التي أرى فيها الغربان تقوم بعمليات انتقامية”.
يشــار إلــى أنــه في العــام 2011، وجــد باحثون في ســياتل بالواليات 

المتحدة أن “الغربان تحمل ضغينة وتتذكر الوجوه البشرية”.
وكجــزء من الدراســة، قبضــوا على غربان وربطوها لمدة 5 ســنوات، 
لكــن حتــى بعد مرور عام على عدم رؤية الشــخص الذي أمســك بها، 

فإنها تمكنت من التعرف عليه.

قالــت الشــرطة إن انفجــارا وقــع فــي 
الهنــد،  فــي  الناريــة  لأللعــاب  مصنــع 
14 شــخصا، قبــل  وأســفر عــن مقتــل 
أســابيع مــن مهرجان هندوســي يتميز 
المفرقعــات  مــن  مالييــن  بإشــعال 

النارية.
المصنــع  كان  إذا  مــا  يتضــح  ولــم 
الموجــود فــي واليــة البنجاب شــمالي 
مصانــع  أحــد  إنــه  أم  قانونيــا،  البــالد 
القانونيــة  غيــر  الناريــة  األلعــاب 
المنتشــرة في أنحــاء البالد وال تراعي 

معايير السالمة.
وقــال ضابــط شــرطة يدعــى مختيــار 

سينغ “انتشلنا 14 جثة”.
تداولتهــا  مصــورة  مقاطــع  وكشــفت 
وســائل إعــالم عمــال إنقــاذ وعشــرات 
من األشخاص يتجمهرون حول مبنى 

كبير منهار.
وتحتفــل الهنــد بمهرجــان ديوالــي أو 
إذ  المقبــل،  الشــهر  فــي  األنــوار  عيــد 
يشــعل المحتفلــون عــددا ال حصــر لــه 

من األلعاب النارية.

كارثة “ألعاب نارية” 
تقتل 14 هنديا صادرت الشرطة البريطانية أكبر شحنة هروين على اإلطالق، بعد أن اكتشفت المخدرات التي 

تتجــاوز قيمتهــا 120 مليــون جنيــه إســترليني )150 مليون دوالر(، مخبأة في شــحنة مناشــف 
ومالبــس للحمامــات. واكتشــفت الشــحنة علــى ســفينة حاويات، رســت األســبوع الماضي في 

ميناء فيلكستو شرقي إنجلترا.
وقــال مــات هــورن من الوكالة الوطنيــة لمكافحة الجرائم، في بيان: “هــذه عملية مصادرة غير 
مســبوقة لشــحنة هروين في المملكة المتحدة، وواحدة من أكبر العمليات في أوروبا”. وكانت 
معلومــات وردت للوكالــة أكــدت أن الهرويــن ســيكون موجودا على الســفينة عندما ترســو في 
بريطانيــا، فــي طريقهــا إلــى أنتويــرب ببلجيــكا. وبعــد أن نقــل أفــراد األمــن المخــدرات، أعادوا 
الحاوية إلى السفينة التي واصلت طريقها إلى أنتويرب، ورست في الميناء البلجيكي األحد. 

وقالت الوكالة إن 4 أشخاص اعتقلوا قبل أن تتحرك الناقلة إلى روتردام.

عامــا   75 قرابــة  بعــد 
الحــرب  نهايــة  علــى 
ال  الثانيــة،  العالميــة 
نصفــي  تمثــال  يــزال 
لحقبــة  يعــود  لهتلــر 
األلمانــي  االحتــالل 
مقــّر  قبــو  فــي  يقبــع 
الفرنســي،  البرلمــان 
بمــا أثــار الدهشــة فــي 

نفوس النواب.
جيــرار  الشــيوخ  مجلــس  رئيــس  وقــال 
هــذا  وجــود  يجهــل  كان  إنــه  الرشــيه 
 35 ارتفاعــه  البالــغ  النصفــي  التمثــال 
ســنتيمترا، والخــاص بأدولف هتلر وعلم 
نــازي، يمتــد علــى متريــن طــوال وثالثــة 

قصــر  مســتودعات  فــي  عرضــا  أمتــار 
لوكســمبورغ. وقــد كشــفت صحيفــة “لو 
مونــد” عن هــذه المعلومة. وكانت قوات 
هــذا  صــادرت  قــد  األلمانــي  االحتــالل 
المبنــى بيــن 1940 و1944، محّولــة إياه 
إلــى مقــّر هيئــة أركان القــوات الجويــة 

للجبهة الغربية.

لقــي أشــخاص مصرعهــم وأصيب آخــرون، أمس الخميس، في حــادث انقالب حافلة 
صغيرة “ميكروباص” على طريق كفر داود التابع لمركز السادات، بمحافظة المنوفية 

المصرية )في دلتا النيل(.
ووفق ما ذكر موقع “اليوم السابع”، فقد انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، 
كمــا حضــر عناصــر األمــن لتحريــر محضــر بالواقعــة، وذلــك عقــب تلقي مديريــة أمن 

المنوفية إخطارا بما جرى.
وتابــع المصــدر أن الحــادث نتــج عنه مصرع 4 أشــخاص، وإصابــة 5 آخرين بإصابات 
بالغــة الخطــورة. وتــم انتشــال الجثــث والمصابيــن، ونقلهــم إلى مستشــفى الســادات 
المركــزي. وقالــت تقاريــر محلية إن ســبب الحادث يعود إلى الســرعة الجنونية، التي 

كان يقود بها السائق سيارته، مما أدى إلى اختالل عجلة القيادة.

ضبط أكبر شحنة هروين في تاريخ بريطانيا

العثور على “هتلر” في البرلمان الفرنسي

مصر.. قتلى ومصابون بحادث سير “مأساوي”

الممثلة الصينية غونغ تصور مع معجبيها أثناء وصولها لعرض فيلم “الن شين دا جو يوان )خيال السبت(” في مهرجان البندقية السينمائي الـ 76 في فينيسيا ليدو )أ ف ب(

بعد تأجيل تاريخ طرحه لعدة أشــهر بســبب عيوب محرجة في الشاشــة، أعلنت 
شــركة “سامســونغ” أنهــا ســتطلق، اليــوم الجمعة، هاتفهــا القابل للطــي الذي طال 
انتظاره. وقالت شــركة التكنولوجيا الكوريــة الجنوبية العمالقة، أمس الخميس، 
إن جهازها “غاالكسي فولد” سيطرح في األسواق، بعد أن أمضت األشهر الماضية 
في تعديل الجهاز لتحسين “التصميم والهيكل”، حسبما أوردت “أسوشيتد برس”.

وســيتم إطــالق الهاتــف الــذي تبلــغ قيمتــه ألفــي دوالر تقريبــا، فــي الســادس من 
سبتمبر في كوريا الجنوبية، ومتوقع أن ينتشر في دول العالم الحقا.

وفــي وقــت الحــق من هذا الشــهر، يطرح الهاتف في أســواق رئيســة أخــرى بينها 
الواليــات المتحــدة وفرنســا وســنغافورة، مع إصــدارات الجيل الخامــس المتاحة 
في بريطانيا وألمانيا. وأرجأت الشركة طرح “غاالكسي فولد” في أبريل الماضي، 

بعد تقارير تفيد بتعطل هواتف عدد من الذين جربوا الجهاز.
وقــال الصحفيــون الذيــن حصلوا على الهواتف، إن الشاشــة القابلة للطي تتحول 

إلى اللون األسود قبل أن تغلق.

سامسونغ تطرح الهاتف 
الذي طال انتظاره

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بأمــر المحكمــة.. يحــق للديــك موريس أن 
يواصــل صياحــه فــي الفجــر علــى الرغــم 
مــن شــكاوى الجيران في قضيــة اعتبرتها 
بيــن  معركــة  الفرنســية  اإلعــالم  وســائل 
أســلوب الحيــاة الريفــي القديــم ومظاهــر 

الحياة الحديثة التي تزحف من المدينة.
وقالــت كوريــن فيســو إحدى مــالك الديك 
المحكمــة  إن  “رويتــرز”  لوكالــة  موريــس 
فــي روشــفور بغرب فرنســا رفضــت طلب 
الجيــران إســكات موريــس. وأضافت “لقد 

فاز موريس بمعركة من أجل كل فرنسا”.
 4 العمــر  مــن  البالــغ  الديــك  وموريــس، 
صغيــرة  جزيــرة  فــي  يعيــش  ســنوات، 
قبالــة ســاحل فرنســا المطل علــى المحيط 
األطلســي. وأزعــج صياحــه أحــد الجيران 
الــذي يعيــش  لــوي بيــرون  ويدعــى جــان 
ثانيــا  بيتــا  واشــترى  المدينــة  فــي  أصــال 
بجــوار المنــزل الــذي يعيش فيــه موريس. 

ورفع بيرون الدعوى القضائية.

أطلقــت أميركيــة النــار علــى ابنتهــا، وهــي 
طالبــة في 18 من العمــر، أتت لزيارتها من 
دون إبالغهــا مســبقا، ظّنــا منهــا أنهــا لــّص، 

بحسب ما كشفت وسائل إعالم محلية.
وتعّرضت الشابة إلصابة في الذراع مساء 
الجمعــة فــي جيــرارد فــي واليــة أوهايــو 
)الشــمال(، لكن حالتها ليســت خطرة، على 
جــي”  ام  اف  “دبليــو  محطــة  ذكــرت  مــا 

المحلية.
وكانــت الوالدة، التي تملــك رخصة حيازة 
الســالح وحيدة في المنزل، عندما سمعت 
“أصواتــا آتية من المطبخ أو من المدخل”، 
علــى ما قــال للمحطة جون نورمان رئيس 

الشرطة المحلية.
وأردف األخيــر “كان الســالح بالقرب منها، 
فأطلقــت النــار علــى الشــخص الوافــد مــن 
الباب”، مشــيرا إلــى أنها صدمت عند رؤية 

ابنتها.
وتعتزم الشرطة تقديم تقرير للنائب العام 
فــي المنطقــة؛ كــي يبــّت في مســألة إقامة 

مالحقات.

المحكمة تنتصر 
لصياح الديك 

الفرنسي “موريس”

حسبتها لًصا.. 
أميركية تطلق النار 

على ابنتها
أدى حادث اصطدام بين قطار فائق الســرعة وشــاحنة عند تقاطع جنوب طوكيو إلى مقتل شــخص 

وجرح 30 آخرين، حسبما أعلنت أمس الخميس فرق اإلنقاذ وشركة سكك الحديد اليابانية.
وتســبب الحــادث فــي خــروج العربــة األماميــة للقطــار عــن الســكة، فيمــا التصقــت الشــاحنة بجــدار 

واشتعلت فيها النيران وتناثرت حمولتها من الحمضيات على سكة القطار.
وقــال مســؤول فــي جهاز اإلطفاء للصحفيين في مكان الحادث إن “فــرق الطوارئ نقلوا 30 جريحا 

للعالج. منهم اثنان إصابتهما خطيرة. وأكد المستشفى وفاة أحد الجرحى”.
وكان القطار يسير بسرعة 120 كلم بالساعة وعلى متنه 500 راكب عند وقوع الحادث.

وذكرت القناة العامة اليابانية “إن إتش كي” أن سائق الشاحنة علق تحت القطار، ولم يتضح ما إذا 
كان هو القتيل. وأعلنت السلطات بدء التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

عشرات الضحايا بتصادم “مخيف” قرب طوكيو

الممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس تحضر حفل غداء جائزة األزياء 
الراقية في مدينة نيويورك )أ ف ب( وقع الحادث على خط يربط بين طوكيو والضاحية الكبيرة بين محطتي كاناغاوا شينماشي 

وناكاكيدو في ضاحية يوكوهاما.
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