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الرئيــس األميركــي، دونالــد  إدارة  أعلنــت 
بأنهــا  الكونغــرس  أبلغــت  أنهــا  ترمــب، 
أســلحة  بيــع  علــى  للموافقــة  ســتتجاوزه 
األميركيــة  اإلدارة  وتســتعّد  للســعودية. 
لبيــع أســلحة بقيمة نحو 7 مليــارات دوالر 
للســعودية واإلمــارات. وبحســب صحيفــة 
الخارجيــة  وزيــر  دفــع  تايمــز”،  “نيويــورك 
ومســؤولون  بومبيــو،  مايــك  األميركــي، 
كبــار آخــرون اإلدارة األميركية للجوء إلى 
بنــٍد يتعلــق بحــاالت الطــوارئ فــي قانــون 
األسلحة، ُيتيح لترمب منع الكونغرس من 

تجميد هذه المبيعات المعّلقة حاليًا.
وقال السيناتور بوب مينينديز، أرفع عضو 
ديمقراطــي في لجنة العالقــات الخارجية 
فــي مجلــس الشــيوخ، إن الكونغــرس ُأبِلغ 
إعالنــًا طارئــًا،  أصــدرت  اإلدارة  أن  أمــس 
يســمح لهــا ببيــع األســلحة إلــى الســعودية 
اعتراضــات  علــى  وغيرهمــا،  واإلمــارات 

داخل الكونغرس.

إدارة ترامب تتجاوز 
الكونغرس وتوافق على 

“اإلسكان”: مخالفات جسيمة بلغت حد التعدي على مساحات خارج المنزلبيع أسلحة للسعودية

دعوة المستفيدين من الوحدات للتقيد باشتراطات التعمير

المنامة - وزارة اإلسكان

بالمواطنيــن  اإلســكان  وزارة  أهابــت 
الوحــدات  مــن  حديثــًا  المســتفيدين 
اإلســكانية فــي مــدن البحريــن الجديــدة 
بضــرورة  الســكنية  المجمعــات  ومشــاريع 
التقيد باالشتراطات التعميرية والحصول 
الشــروع  قبــل  الالزمــة  الموافقــات  علــى 
فــي إجــراء أيــة تعديــالت علــى الوحدات 
السكنية، بعد أن رصدت الوزارة مخالفات 
جســيمة بلغت حد التعدي على مســاحات 
مــن محيط الوحــدة الســكنية وضمها إلى 

الوحدة.
مخالفــات  رصــدت  إنهــا  الــوزارة  وقالــت 
فــي عــدد مــن الوحــدات الســكنية حديثة 
والتعديــالت  البنــاء  نتيجــة  التســليم 
مســاحات  علــى  والتعــدي  العشــوائية، 
الســكنية،  الوحــدة  بجانــب  االرتــداد 
مؤكــدة أن تلك المخالفــات تتم رغم قيام 
الــوزارة أثنــاء مرحلــة التوزيــع بعرض كل 

واإلجــراءات  التعميريــة  االشــتراطات 
القانونية للتعديل في الوحدات الســكنية، 
تعــرض  المخالفــات  تلــك  أن  مؤكــدة 

القانونيــة  للمســاءالت  المســتفيدين 
لمخالفــة االشــتراطات التعميريــة والبنود 

الواردة في عقد االنتفاع.

جانب من المخالفات التي رصدتها وزارة اإلسكان

لندن ـ وكاالتالخرطوم ـ أ ف ب

جــاءت البحرين في المرتبة األخيرة خليجيا، 
والسادســة عربيــا، وفي المركز الـــ 100 عالميا 
للــذكاء االصطناعــي  علــى مؤشــر الجهوزيــة 
للحكومــات للعــام 2019 الصــادر عــن منظمــة 
“أكســفورد إنســايت” ومركــز أبحــاث التنميــة 

الدولية )IDRC( في كندا.
علــى  نقطــة  علــى 3.962  المملكــة  وحصلــت 

المؤشر الذي يقيس استعداد 194 دولة حول 
العالم لالســتفادة من الــذكاء االصطناعي في 

تقديم الخدمات العامة. 
 4 فــي  مقياســا   11 مــن  المؤشــر  ويتكــون 
التحتيــة،  البنيــة  هــي  رئيســة،  مجــاالت 
والبيانــات، والحوكمــة والتعليــم والمهــارات، 

والخدمات الحكومية والعامة.

أّكــد نائب رئيــس المجلس العســكري االنتقالي 
فــي الســودان الفريق أول محمــد حمدان دقلو 
دعم بالده للســعودية في مواجهة “التهديدات 
واالعتــداءات” اإليرانيــة، إثــر لقائــه فــي جــّدة 
أمــس ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بن 
ســلمان. وقــال دقلــو الشــهير بـ”حميدتــي” فــي 
بيــان أصدره المجلس العســكري في الخرطوم 

كافــة  ضــد  المملكــة  مــع  يقــف  “الســودان  إّن 
التهديدات واالعتداءات اإليرانية والمليشيات 
االســتعداد  “كامــل  عــن  أعلــن  كمــا  الحوثيــة”. 
فــي  الشــريفين  الحرميــن  أرض  عــن  للدفــاع 
إطار الشــرعية وأّن القوات الســودانية ســتظّل 
واليمــن  الســعودية  فــي  وباقيــة  موجــودة 

وسنقاتل لهذا الهدف”.

أعلنت رئيســة الــوزراء البريطانية، تيريزا ماي، 
أمس، اســتقالتها من منصبها، لكنها ستبقى في 
مهامهــا حتــى 7 يونيــو، في خطــوة تمثل تلبية 
الــذي  المحافظيــن  لمطالــب مــن داخــل حــزب 
تتزعمــه وتمهــد الطريق أمام تولي زعيم جديد 
يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.

استقالة رئيسة الوزراء البريطانيةالخرطوم تدعم الرياض ضد طهران والحوثيينالبحرين السادسة عربيا في الذكاء االصطناعي

الجيش األميركي: “الحرس الثوري” مسؤول عن تخريب السفن

ترامب: إرسال 1500 جندي للشرق األوسط

عواصم ـ وكاالت

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، أنه سيرسل 1500 جندي أميركي إضافي إلى الشرق األوسط، إثر تصاعد التوتر 
مع إيران. وأكد ترامب أن مهمة القوات اإلضافية التي سيتم نشرها سيكون ألغراض وقائية.

دونالــد  األميركــي  الرئيــس  وكان 
ترامــب، أعلــن فــي وقــت ســابق بــأن ال 
حاجة إلرســال قوات أميركية إضافية 
إيــران،  بســبب  األوســط  الشــرق  إلــى 
معلنــا اســتعداده إجــراء الخطــوة عنــد 

الضرورة.
بأعمــال وزيــر  القائــم  أكــد  أيــام  وبعــد 
شــاناهان  باتريــك  األميركــي  الدفــاع 
أن بــالده تــدرس بالفعل إمكان إرســال 

قوات إضافية إلى الشرق األوسط.
ونقلــت وكالــة “رويتــرز” عــن الجيــش 
األميركــي قولــه، الجمعــة، إنــه يعتقــد 
أن الحــرس الثــوري اإليرانــي مســؤول 
علــى  الهجمــات  عــن  مباشــر  بشــكل 

ناقالت نفط قبالة اإلمارات.
معلومــات  أن  الجيــش  وأضــاف 

مــن  “حملــة”  إلــى  تشــير  المخابــرات 
جانــب إيــران تربط بيــن تهديدات في 
أرجــاء المنطقة. وقال األميرال مايكل 

جيلداي مدير األركان المشــتركة “نحن 
فــي  المالحــة  علــى  الهجــوم  ننســب 
الفجيــرة إلى الحرس الثوري اإليراني” 
األميركيــة  الدفــاع  وزارة  أن  مضيفــًا 
األلغــام  أن  إلــى  خلصــت  )البنتاغــون( 
الالصقة المستخدمة في الهجوم تعود 
للحــرس الثــوري. وأحجــم عــن إيضاح 

“سبل توصيل” األلغام ألهدافها.
الخارجيــة  وزيــر  هاجــم  جهتــه،  مــن 
ظريــف،  جــواد  محمــد  اإليرانــي 
ووصفــه  األميركــي،  الرئيــس  أمــس، 

بـ”اإلرهابي”.
باكســتان  يــزور  الــذي  ظريــف  وقــال 
األميركــي  الرئيــس  “شــخص  حاليــا: 
إرهابي وإيران ستشهد نهايته لكنه لن 

يشهد نهايتها”.

الرئيس األميركي

اعتراف دولي بدور سمو رئيس الوزراء في الصحة
وزراء ودبلوماسيون يجمعون على مكانة القائد العالمي

المنامة - بنا

أحــدث اإلعــان عــن تكريــم رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة كقائــد عالمي فــي مجال الصحــة، ردود أفعال واســعة على 
المســتويين العربــي والعالمــي، حيــث أجمع وزراء ودبلوماســيون ومســؤولون أن 
اختيــار منظمــة الصحــة العالميــة لســموه قائــدا عالميــًا يعــد اعترافا دوليــًا بالدور 

البارز لسموه في مجال الصحة.

للمبــادرات  تقديرهــم  عــن  وأعربــوا 
المتميزة التي قدمها ســموه للنهوض 
بقطــاع الصحــة العامة فــي البحرين، 
مؤكديــن فــي تصريحــات لتلفزيــون 
البحريــن علــي هامش أعمــال الدورة 
72 للجمعيــة العامة للصحــة العالمية 
المنعقدة في جنيف أن تسمية سموه 
“قائــدًا عالميًا جاء تكريمًا إلســهاماته 
ومبادراتــه ومــا حققــه مــن نجاحــات 

وإنجازات في مجال العمل التنموي.
البحريــن  مملكــة  أن  إلــى  وأشــاروا 
تمتلك منظومــة صحية متكاملة في 
مجــال الرعايــة األوليــة وأن القطــاع 
مــن  جعلــت  نوعيــة  قفــزات  حقــق 
الخدمات الصحية البحرينية نموذجا 
المنطقة،ومقصــدا  فــي  بــه  يحتــذى 
مهمــا للســياحة العالجية من مختلف 

دول الجوار.

رئيسة الوزراء البريطانية

قــّدرت شــركة “ديلويــت لاستشــارات” حجــم االســتثمار فــي مشــاريع 
مخطط لها في البحرين بنحو 60 مليار دوالر.

المشــاريع  حجــم  أن  وأوضحــت 
الخليــج  فــي منطقــة  لهــا  المخطــط 
العربي تزيد عن 2.5 تريليون دوالر، 
تأتي في مقدمتها االســتثمارات في 
المملكــة العربيــة الســعودية البالغــة 

حوالي 1.2 تريليون دوالر.
ووضعــت الشــركة اإلمــارات العربية 
المتحــدة بالترتيــب الثانــي خليجيــا 
بواقــع 716 مليــار دوالر، ثم الكويت 

ب 215 مليار دوالر.
واعتبرت هذه المشــاريع الرأســمالية 
هــي حجر األســاس لبرامــج التحول 
الوطنية لــدول الخليج العربي، ومع 
ذلــك يتطلــب نجاحهــا وجــود بيئــة 
العديــد  أن  خصوصــا  تطــورا،  أكثــر 
مــن الدراســات تســلط الضــوء علــى 

تأخيــرات المشــاريع المســتمرة فــي 
فــي  ارتفــاع  عــن  فضــال  المنطقــة 

تكاليف بعضها.
وأرجعــت ارتفــاع التكاليف إلى عدة 
أســباب، منهــا اختالفات فــي العقود 

وتغييرات في تصميماتها. 
وتوقعت “ديلويت” للمضي قدما في 
مشــاريع البنى التحتية في الخليج، 
أن تلعــب رســاميل القطــاع الخــاص 
دورا أكبــر، لكــن جــذب المســتثمرين 
الدولييــن ســيتطلب تحســينات في 
الســوق، بمــا فــي ذلــك شــفافية أكثر 
ونهج أكثر توازنا للمخاطر، وفترات 
مناســبة  وترتيبــات  أطــول  ســداد 
لاللتــزام  وفــرص  االئتمانــي  للدعــم 

طويلة األجل في المنطقة.

قيمة مشاريع مخطط لها بالبحرين

سلوى الثانية بدوري التحدي العالميوفاء مكي... تطبخالهند: مودي يحضر لواليته الثانية“المضافة” تشمل خدمات البورصة“العمل”: زيادة المتدربين إلى 30 ألفا
أشار وزير العمل والتنمية  «

االجتماعية جميل حميدان إلى 
زيادة عدد المتدربين في العام 

2019 ليصل إلى أكثر من 30 
ألف متدرب، مشيداً بمخرجات 

المؤسسات الملبية الحتياجات 
سوق العمل.

يدخل حيز التنفيذ احتساب  «
“القيمة المضافة” على رسوم 

المنتجات والخدمات التي 
تقدمها بورصة البحرين اعتبارًا 

من مطلع يونيو المقبل، أي يوم 
السبت المقبل، بعد أن كانت 

منتجاتها وخدماتها معفاة.

أجرى رئيس الوزراء الهندي نارندرا  «
مودي أمس الجمعة استشارات 

مع حلفائه تحضيراً لواليته 
الثانية بعد فوزه الساحق في 

االنتخابات التشريعية، ما يقضي 
مجددا على آمال عائلة غاندي 

بالعودة إلى الحكم.

قالت الفنانة البحرينية وفاء  «
مكي إنها عادة ما تساعد أمها 

في الطبخ في شهر رمضان. 
وأوضحت الفنانة لـ “البالد” أنها 

تشارك في إعداد وجبة اإلفطار 
وبعض الحلويات التي تتفنن في 

إعدادها لتزيين السفرة.

تألقت البطلة العالمية العداءة سلوى  «
عيد ناصر في ميدان ألعاب القوى ولكن 
هذه المرة في سباق 200 متر للسيدات 

الذي أقيم ضمن ملتقى نانجينغ في 
الصين بدوري التحدي العالمي، بعدما 

أحرزت المركز الثاني بجدارة منهية 
مسافة السباق في 22:56 ثانية.
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صاحــب  البــالد  ملــك  عــاد 
الجاللة الملك حمد بن عيســى 
الوطــن  أرض  إلــى  خليفــة  آل 
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المنامة - بنا

عــاد ملــك البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة إلــى أرض 
الوطــن أمــس قادمًا من دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة، بعــد زيارة 

التقــى فيهــا بولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة أخيــه 
بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
زايــد آل نهيــان، حيــث أجــرى جاللتــه 

مباحثــات تناولــت العالقــات األخويــة 
التاريخية الوثيقة المتميزة التي تجمع 
البلديــن والشــعبين الشــقيقين، إضافــة 
إلى القضايا موضع االهتمام المشترك.

جاللــة  مســتقبلي  مقدمــة  فــي  وكان 
الملــك ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
قــد  العاهــل،  الجاللــة  صاحــب  وكان 
غــادر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
فــي وقــت ســابق أمس، حيــث كان في 

مقدمــة مودعي جاللتــه، أخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
دولــة  لــدى  البحريــن  مملكــة  وســفير 

اإلمارات العربية المتحدة.

ــاد صــاحــب  ــ ــب ــ بـــعـــث عـــاهـــل ال
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
آل خــلــيــفــة بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
رئــيــس جــمــهــوريــة األرجــنــتــيــن 
ــك  ــ ــو مــــاكــــري، وذل ــيـ ــسـ ــاوريـ مـ
لباده،  الوطني  العيد  بمناسبة 
أطيب  عن  فيها  جالته  أعــرب 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لـــه بــمــوفــور 
ــادة بـــهـــذه  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــصـــحـــة والـ

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

ــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة ــة ال ــويـ ــات األخـ ــاق ــع ــت ال ــاول ــن ــرى مــبــاحــثــات ت ــ ــتــه أج جــال

ــارات ــارة لإلمـ ــد زيـ ــن بعـ ــود ألرض الوطـ ــل يعـ العاهـ

العاهـــل يهنــئ 

بذكرى استقالل 

األرجنتين

بعــث عاهل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة ببرقيــة تهنئة إلى أخيه صاحب 
ابــن  الثانــي  عبــدهللا  الملــك  الهاشــمية  الجاللــة 
الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
بمناســبة ذكرى عيد اســتقالل بالده، اعرب جاللته 
لــه  أيــده هللا فيهــا عــن أطيــب تهانيــه وتمنياتــه 
موفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة األردنية 
الهاشــمية الشــقيق مزيــدا مــن التقــدم واالزدهــار، 
العالقــات  ومتانــة  بعمــق  الملــك  جاللــة  مشــيدا 
األخويــة الطيبــة التــي تربــط البلديــن والشــعبين 

الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.
وبعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ببرقيــة تهنئــة إلــى 
أخيــه ملــك المملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة 
صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين 
بمناســبة ذكــرى عيــد اســتقالل بــالده، عبــر ســموه 
فيهــا عــن خالــص تهانيــه وتمنياتــه لجاللتــه دوام 
الصحة والسعادة وللشعب األردني الشقيق اطراد 
التقــدم والنمــاء، مؤكــدًا ســمو رئيــس الــوزراء في 
برقيتــه متانــة العالقــات األخويــة المتميــزة التــي 

شــتى  فــي  الشــقيقين  والشــعبين  البلديــن  تربــط 
المجاالت.

كمــا بعــث صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
ببرقيــة تهنئــة مماثلــة إلــى أخيــه رئيــس الــوزراء 
األردنــي عمــر الــرزاز، ضمنها ســموه بالــغ تهانيه له 

بهذه المناسبة الوطنية.
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  وبعــث 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفــة ببرقية 
تهنئــة إلــى أخيه صاحــب الجاللة الهاشــمية الملك 
عبدهللا الثاني ابن الحســين ملك المملكة األردنية 
الشــقيقة، وذلــك بمناســبة ذكــرى عيــد  الهاشــمية 
اســتقالل بــالده، أعــرب ســموه فيهــا عــن أطيــب 
والســعادة  الصحــة  موفــور  لــه  وتمنياتــه  تهانيــه 
ولشــعب المملكة األردنية الهاشمية الشقيق مزيدا 

من التقدم واالزدهار.
كمــا بعث صاحب الســمو الملكي ولــي العهد برقية 
األردنيــة  المملكــة  عهــد  ولــي  إلــى  مماثلــة  تهنئــة 
الهاشــمية الشــقيقة صاحب الســمو الملكــي األمير 

الحسين بن عبدهللا الثاني.

البحرين تهنئ األردن بعيد االستقالل
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بعــث رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة برقية تهنئــة إلى رئيس وزراء 
جمهورية الهند ناريندا مودي بمناسبة 
فــوز حــزب الشــعب الهنــدي بزعامتــه 

باالنتخابات العامة. 
 وقد عّبر صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء بهذه المناسبة عن بالغ تقديره 
وشــعبًا،  حكومــة  الهنــد  لجمهوريــة 
مشيدًا بالعالقات الوطيدة التي تربط 
مملكــة البحرين وجمهورية الهند، وما 
وصــل إليــه التعــاون المشــترك بينهمــا 
مــن تقــدم ونماء علــى كافــة األصعدة 
لمعالــي  ســموه  متمنيــًا  والمجــاالت، 
وشــعبها  وللهنــد  الهنــد  وزراء  رئيــس 
والتقــدم  االزدهــار  دوام  الصديــق 

والنماء.

سمو رئيس 
الوزراء يهنئ 

نظيره الهندي
ثابتون على موقفنا بقوة مع حقوق الشعب الفلسطيني

ــا اقـــتـــصـــادي بحت ــه ــدف ــام” ه ــ ــس ــ ــة “ال ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة: ورشـ ــ وزيـ
تلقــى وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بن محمــد آل خليفــة اتصاال هاتفيا من منســق األمــم المتحدة الخــاص لعملية 
الســام في الشــرق األوســط نيكوالي مادينوف، حيث جرى اســتعراض مســتجدات األوضاع في المنطقة والجهود الهادفة 

إلرساء السام.

وزيــر  أكــد  االتصــال،  وخــالل 
الخارجية أن موقف مملكة البحرين 
ثابــت  الفلســطينية  القضيــة  مــن 
وراســخ، وأنها كانت وســتظل تدعم 
حقوق الشــعب الفلســطيني الشقيق 
وكفاحه في اســتعادة جميع حقوقه 
المشــروعة، وإقامة دولته المستقلة 

كغيره من شعوب العالم.
أن  إلــى  الخارجيــة  وزيــر  وأشــار 

ورشــة ”الســالم مــن أجــل االزدهــار” 
التي ستســتضيفها مملكــة البحرين، 
تندرج ضمن مساعي وحرص مملكة 
تطلعــات  تحقيــق  علــى  البحريــن 
فــي  الشــقيق  الفلســطيني  الشــعب 
التنميــة واالزدهــار ودعــم مبــادرات 
رفــد االقتصاد الفلســطيني، مشــددا 
أن هــذه الورشــة ليــس لهــا أي هدف 
آخــر، وأن مملكــة البحريــن ســتبقى 

ثابتــة فــي موقفهــا الــذي يقــف بقوة 
الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  مــع 

الشقيق.
من جانبه، أشاد نيكوالي مالدينوف 
بالجهــود الطيبــة التــي تبذلها مملكة 
إلــى حــل عــادل  البحريــن للتوصــل 
وشــامل للقضية الفلسطينية، ودعم 
كل ســبل تحقيق األمن والسالم في 

الشرق األوسط.
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وزير الخارجية

المملكة 
كانت وستظل 
داعمة للشعب 

الفلسطيني 
الشقيق 
وكفاحه
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تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة مزيدا من برقيات التهانــي من عدد من 
المسؤولين والمواطنين في المملكة بمناسبة اختيار سموه قائدا عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية، سائلين المولى 
العلــي القديــر أن يحفــظ ســمو رئيــس الــوزراء وأن يمتعــه بوافر الصحة والســعادة ويســدد خطاه لما فيــه خير وصالح 

مملكة البحرين. فقد تلقى سمو رئيس الوزراء برقيات من كل من:

1. ســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن 
سلمان آل خليفة مستشار جاللة الملك 

المفدى.
 - الخيــاط  يعقــوب  عبدالحكيــم   .2
التنفيــذي  والرئيــس  المنتــدب  العضــو 

لبيت التمويل الكويتي - البحرين 
3. خالد عبدالرحمن إسحاق الكوهجي 

المجتمــع  لتنميــة  المســاعد  الوكيــل   -
بوزارة العمل والتنمية االجتماعية.

4. يوسف محمد أحمد بوزيد.
5. يوسف صالح الدين وعائلته.

رئيــس   - الشــاعر  إبراهيــم  أســامة   .6
لجنة خدمات المحرق الشعبية.

عبدالحســين  الشــيخ  بــن  علــي   .7

المحافظــة  محافــظ   - العصفــور 
الشمالية.

8. الشــيخة منيــرة بنــت علــي بــن حمد 
العامــة  العالقــات  - رئيــس  آل خليفــة 

بجمعية رعاية الطفل واالمومة.
9. عبدالــرزاق حطــاب - عضــو مجلــس 

النواب.

10. عادل عيسى المرزوق.
11. فاطمة محمد حسن القيدوم.
12. زهراء عادل عيسى المرزوق.

ســلمان  الشــيخ  كاظــم  ماجــدة   .13
العصفور.

14. أحمد عادل عيسى المرزوق.
15. شــركة المنارتيــن ومجموعــة علي 
الشعب - عنهم ميسان علي الخميري.

16. فواز ابراهيم الزياني وابناؤه.
17. بدور المالكي - صحيفة “البالد”.

18. رئيــس وأعضــاء وكافــة منتســبي 
نادي الخريجين. 

19. نانســي دينا ايلي خضوري - عضو 

مجلس الشورى.
التميمــي  عبــدهللا  محمــد  خالــد   .20

وأوالده.
شــركة   - الصفــار  علــي  حســين   .21

ممتلكات.
22. رئيس وأعضاء وموظفو المجلس 
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المنامة - بنا

ــًدا مـــن التهانـــي ســـمو رئيـــس الـــوزراء يتلقـــى مزيـ
ــة« ــي ــم ــال ــع ــة ال ــحـ ــصـ ــن “الـ ــ ــا م ــوه قــــائــــًدا عـــالـــمـــيًـّ ــمـ ــار سـ ــيـ ــتـ ــة اخـ ــب ــاس ــن ــم ب

اعتراف دولي بالدور البارز لسمو رئيس الوزراء في الصحة
ــة ــي المرموقـ ــد العالمـ ــة القائـ ــى مكانـ ــون علـ ــيون يجمعـ وزراء ودبلوماسـ

أحدث اإلعالن عن تكريم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة كقائد عالمي في مجال الصحة، ردود أفعال واسعة على 
المســتوى العربي والعالمي، حيث أجمع وزراء ودبلوماســيون ومســؤولون أن اختيار منظمة الصحة العالمية لســموه قائدا عالميا يعد اعترافا دوليا بالدور 

البارز لسموه في مجال الصحة.

وأعربــوا عــن تقديرهــم للمبــادرات المتميــزة التــي 
العامــة  الصحــة  بقطــاع  للنهــوض  ســموه  قدمهــا 
فــي البحريــن، مؤكديــن فــي تصريحــات لتلفزيون 
البحريــن علــي هامــش أعمــال الــدورة 72 للجمعية 
العامــة للصحــة العالميــة المنعقــدة فــي جنيــف أن 
تســمية سموه “قائدا عالميا جاء تكريما إلسهاماته 
ومبادراتــه ومــا حققه من نجاحــات وإنجازات في 

مجال العمل التنموي.
وأشــاروا إلــى أن مملكــة البحريــن تمتلــك منظومة 
صحيــة متكاملــة فــي مجــال الرعايــة األوليــة وأن 
القطــاع حقــق قفــزات نوعية جعلت مــن الخدمات 
فــي  بــه  يحتــذى  نموذجــا  البحرينيــة  الصحيــة 
المنطقــة، ومقصــد مهمــا للســياحة العالجيــة مــن 

مختلف دول الجوار.
إن  الســعيدي  أحمــد  العمانــي  الصحــة  وزيــر  قــال 
كقائــد  بســموه  العالميــة  الصحــة  احتفــاء منظمــة 
عالمي يأتي إلسهاماته الرائعة ومبادراته اإلنسانية 
فــي مجــال العمــل الصحي،مضيفــًا أن ســموه قــدم 
كل الدعــم والمســاعدة والتشــجيع لقطــاع الرعاية 
نوعيــة  قفــزة  الصحــي  القطــاع  ليحقــق  الصحيــة 

كبيرة على المستوى اإلقليمي.
وأشار إلى أن تكريم سموه من قبل منظمة الصحة 
العالمية،امتدادًا لسلســة من التكريمات واألوســمة 
التــي نالهــا ســموه مــن عدة جهــات دوليــة وعربية، 
السياســية  باإلنجــازات  حافــل  تاريــخ  فســموه 

والتنمويــة، معربــا عن اعتزاز كل الشــعوب العربية 
مجــال  فــي  المقــدرة  ســموه  بجهــود  واإلســالمية 

القطاع الصحي والمشاريع التنموية الصحية.
إليــه  مــا وصــل  إن  العمانــي  الصحــة  وقــال وزيــر 

القطــاع الصحــي في البحرين مــن تقدم في مجال 
الخدمــات الصحيــة التــي تحظــى بدعــم ورعايــة 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء،وســجلت 
البحرين أفضل المعدالت الصحية وفقًا للمؤشرات 
العالميــة مقارنــة مــع أفضــل دول منطقــة الشــرق 

األوسط.
وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إن تكريم 
واالزدهــار  التطــور  لواقــع  تجســيدا  يأتــي  ســموه 
الــذي يشــهده القطــاع الصحي بفضل وضع ســموه 
منظومــة صحيــة متكاملــة وضعــت البحريــن فــي 
مصاف الدول المتقدمة وأصبحت نموذجا يحتذى 

به في المنطقة.
ونوهــت أن مجلــس وزراء الصحــة العــرب أعــرب 
التنفيــذي  للمكتــب  التحضيــري  االجتمــاع  خــالل 
عــن فخــره واعتــزازه بالجائــزة التــي حصــل عليــه 
ســموه باعتباره أول قائــد عالمي يحصل علي تلك 
الجائــزة التــي تعــد ذات قيمــة عالمية كبيــرة يفخر 
بهــا كل العــرب والتي منحت لســموه تقديــًرا للدور 
السياســي والعمــل الــدؤوب الــذي أداه ســموه فــي 
مجــال قيــادة النهــوض بالصحــة العامــة لتحقيــق 

أهداف التنمية المستدامة.
وبدورهــا، قالــت وزيــرة الصحــة التونســية ســونيا 
بنــت شــيخ أن تســمية ســموه قائــدا عالميــًا مــا هو 
إال اعتــراف مــن المجتمــع الدولــي بالــدور الريــادي 
الذي يؤديه سموه وإسهاماته في القطاع الصحي، 

مشيرة إلى أن التكريم جاء نتيجة لمسيرة طويلة 
من عطاء سموه في مجال العمل التنموي.

ورفعت الوزيرة التونسية إلي سمو رئيس الوزراء 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة باســمها وباســم 
بالدهــا، أحــر التهانــي وخالــص التبريــكات لســموه 
علــي هــذا التكريــم الدولــي الفريــد مــن نوعــه مــن 
منظمــة الصحــة العالميــة والــذي حظــي بــه ســموه 

كقائد عالمي في مجال الصحة.
الباكســتاني  الــوزراء  رئيــس  مستشــار  هنــأ  فيمــا 
الخــاص للخدمــات الصحيــة ظافر ميــرزا، صاحب 
المناســبة،  بهــذه  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
قائــالً: إن التكريــم يعــد مصــدر فخر لمنطقة شــرق 
المتوســط الذي تعتز بما حققه سموه من إنجازات 
علــي صعيــد الخدمــات الصحية،منوهــًا أن القطاع 
الصحــة فــي الشــرق األوســط فــي حاجــة لقيــادة 
شــاملة  صحيــة  تغطيــة  لتحقيــق  ســموه  بحجــم 

للجميع.
ورفع وكيل وزارة الصحة باإلمارات العربية حسين 
الزند، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بمناســبة حصولــه 
كقائــد عالمي فــي مجال الصحة والرعاية الصحية 
وقــال إن تكريــم ليــس بغريــب علــى البحرين التي 
تحظى بسجل حافل من اإلنجازات التنموية عـلـي 

مــر األزمـنــة فهي دائمًا في المقدمة.
وقــال الزنــد “أهنــئ شــعب وحكومة البحريــن بهذا 
ســموه  بــه  حظــي  الــذي  الكبيــر  الدولــي  التكريــم 
مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة، ونقــول ألهــل 
البحريــن ســيروا لإلمــام ونحــن معكم يــدا واحده، 
هــو  أيضــا  وإنمــا  فقــط  للبحريــن  ليــس  فالتكريــم 

تكريم لإلمارات”، مشــيدا بدور ســموه التنموي في 
مختلف األصعدة والممتد في المجاالت كافة.

هانــي  الســعودي  الصحــة  وزارة  وكيــل  ورفــع 
التهانــي  آيــات  أســمى  جوخــدار  عبدالعزيــز 
والتبريكات لصاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
بمناســبة تكريــم ســموه كقائــد عالمــي فــي مجــال 
الصحــة مشــيدا بمــا حققتــه البحرين مــن إنجازات 
فــي مجــال قطــاع الصحــة وأنهــا خطــت خطــوات 
كبيــرة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة األوليــة حتى 
أصبحت اليوم مثاال ُيحتذى به في دول المنطقة.

المتوســط  شــرق  إلقليــم  اإلقليمــي  المديــر  وقــال 
التابــع لمنظمــة الصحة العالمية أحمــد المنظري أنه 
يتقــدم باســم جميــع العاملين في المنظمة بأســمى 
آيــات التهانــي والتبريكات لصاحب الســمو الملكي 
رئيس الوزراء،ومملكة البحرين قيادة وشعبا على 
هذا النجاح الباهر والتكريم المســتحق لســموه من 
النجــاح  دوام  متمنيــن  العالميــة،  الصحــة  منظمــة 
لحكومــة البحريــن فــي خطواتهــا المعــززة للنظــام 

الصحي في البالد.
وقــال المنــدوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب 
األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى بجنيف 
يــوم  هــو  التكريــم  إن  بوجيــري  يوســف  الســفير 
مشــهود لجمعيــة الصحــة العالميــة فــي دورتها 72 
ونسختها األولى من تقديم جائزة رفيعة المستوى 
للشــخصيات القياديــة علــى مســتوى العالــم التــي 
قدمــت مبــادرات إنســانية وسياســية واجتماعيــة، 
مؤكــدا أن ســموه جلــس متربعــا علــى قمــة هــذه 
القائمــة ليأتــي ســموه علــى أول هــذه الشــخصيات 

القيادية على مستوى العالم.

المنامة - بنا
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خطوات متسارعة 
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مصدر فخر لدول منطقة 

الشرق األوسط

تتوالــى حلقــات حمــل األمانة الكبرى، للحفاظ على ســر الترابط 
وهــذا  البحرينــي،  المجتمــع  مكونــات  بيــن  الوثيقــة  والصــالت 
الثقــة  مســتوى  علــى  نكــون  أن  كبحرينييــن  يلزمنــا  التوالــي 
واإلخــالص في حمل األمانــة وتحصين بالدنا مما يعكر صفوها 
حتى وإن كانت )كلمة( أضاعت طريقها وربما تســببت في هدم 
هذا البناء، وقد وجدنا هذا العلو في المرتبة؛ وتحضرني مقولة 
ســامية مــن أقوال رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة  قال فيهــا :”إن فرحتنــا الحقيقية 
هي حينما ننجز لشعبنا ونقّدم له ما يرضيه ألنه سندنا وعضدنا 
ألي تطــور وتقــدم تشــهده مملكة البحريــن وأن صالبة المجتمع 
البحرينــي يكمــن ســره فــي الترابــط والصــالت بيــن أفــراد هــذا 
الشــعب التي تفوق وتســمو على أية اعتبارات أخرى، وســتظل 
صالبتنا المجتمعية هي منطلق قوتنا فهي أفشلت في الماضي 
من راهن على تفتيت مجتمعنا وحتًما ستفشله في المستقبل”.

إذن، الوطــن الغالــي.. فــي أيــد أمينــة، وفــي قلــب رجــال قــادة 
كخليفــة بــن ســلمان المســئولية الكبــرى التــي ال مــراء فيها وال 
أو تســاهل، هــي مســئولية حمايــة  تهــاون وال خفــض جنــاح 
المجتمــع البحرينــي ورأب صدعــه وصيانة ســوره الــذي يجمع 
أبنــاءه مــن كل الطوائف والملل، ويجمعهــم في التفافهم حول 
قيادتهم الرشــيدة، وبالطبع، فإن البناء الذي شيده سمو األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة، هو الســند والقوة التي تجمع أهل 
البحريــن متحابين متكاتفين وقادرين على تجاوز أية ظروف 

بعنوان المحبة البحريني الكبير واألصيل.
 وأعلــى مراحــل تلــك القدســية هــي الدفــاع عــن الوطــن مــن 
جــذوره، والجــذور هم أهله وناســه الذين يعيشــون على ترابه 
الطاهر، وهذا يشمل أيًضا حتى الوافد المقيم، ولنتعلم الدرس 
مــن ســموه حيــن يشــيع هــذه الــدروس النقيــة كالنبــع الصافــي 
مــن حكمــة ودرايــة وحنكــة المغفــور لــه ســمو الشــيخ ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، ومــا هــو معروف مــن أنه طيــب هللا ثراه، 
كان هــو المعلــم الجليل لســموه، ومما ينقل فــي تاريخ البلد أن 
المغفور له ســمو الشــيخ ســلمان بــن حمد كان حريًصــا على أن 
ينتظم سموه في حضور مجلسه من باب االقتراب من الناس 
واالطــالع علــى مشــاغل واحتياجــات المواطنيــن ومشــاكلهم، 
وكذلك التعلم من السياسة التي انتهجها سمو الوالد في إدارة 

شئون البلد.

خليفة بن سلمان يعبر عن “الفرحة الحقيقية”

عادل المرزوق



قــام رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علي بــن خليفة آل 

خليفــة بزيارة، مســاء أمس، لمجلس جاســم بوطبنية ومجلس جمعيــة الكلمة الطيبة، 

حيث تبادل ســموه األحاديث الودية مع رواد المجلســين بشــأن أجواء الشــهر الفضيل 

وما تكرسه من المحبة والتآخي في المجتمع.

وأكد ســمو الشــيخ عيســى بــن علي آل 
التــي  بالقيــم  التمســك  أهميــة  خليفــة 
تعزز الترابط والتماســك فــي المجتمع، 
ومنهــا المجالــس الرمضانية التي تمثل 
مــا  عبــر  البحرينــي  للمجتمــع  انعكاســا 

تحتضنه من مختلف مكونات المجتمع 
وما تقوم به من دور في إشاعة دعوات 

الوحدة والتماسك المجتمعي.
وقــال ســموه “مــن ُيــِرْد أن يــرى طبيعة 
المجتمــع البحرينــي المتآخي فليَر هذه 

مــن محبــة  بــه  تنضــح  المجالــس ومــا 
وإخــاء وما تعكســه من رقــي وحضارة 

شعب البحرين”.
وأعــرب رواد مجلــس جاســم بوطبنيــة 
الطيبــة عــن  الكلمــة  ومجلــس جمعيــة 

ســعادتهم بزيــارة ســمو الشــيخ عيســى 
عــن  معربيــن  خليفــة،  آل  علــي  بــن 
االعتزاز بما أكده ســموه من أهمية دور 
المجالس في المجتمع وتعزيز تماســك 

أفراده.

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور مجلس جاسم بوطبنية

المنامة - بنا

المجالس الرمضانية تعكسه رقي وحضارة شعب البحرين
ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي يشــيد بدورهــا فــي نشــر دعــوات الوحــدة والتماســك

“الضباط” يحتفي بـ “القرقاعون” بحضور 500 شخص
ــة” ــي ــك ــل ــم ــة أبــــنــــاء شــــهــــداء الـــــواجـــــب وأطـــــفـــــال “الـــخـــيـــريـــة ال ــاركـ ــشـ ــمـ بـ

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وحرصه 
علــى توفيــر كل أشــكال الرعاية الشــاملة 
وأســرهم،  الداخليــة  وزارة  لمنتســبي 
أقــام نــادي ضبــاط األمــن العــام فعاليــة 
“القرقاعــون” ألعضــاء النــادي وعائالتهم 
شــهداء  وعائــالت  أبنــاء  وبمشــاركة 
األطفــال  مــن  وعــدد  األبــرار  الواجــب 
الخيريــة  المؤسســة  المشــمولين برعايــة 
 500 يقــارب  مــا  عددهــم  بلــغ  الملكيــة، 
شخص، وذلك في جو اجتماعي ترفيهي 

في الصالة الرياضية بالنادي.

إحيــاء  تمثــل  التــي  الفعاليــة  واشــتملت 
للتراث الشــعبي البحريني، على مســابقات 
وجوائــز لألطفــال قدمهــا اإلعالمــي نضــال 
بمشــاركة  متنوعــة  وفقــرات  العطــاوي، 
)الــوداع(  و  )الفريســة(  الشــعبية  الفرقــة 
مــن  والعديــد  وطنــي،  غنائــي  وأوبريــت 
األركان التراثيــة والترفيهيــة كركــن تلوين 
الحصاالت وركن المأكوالت الشعبية وركن 
“وطنــي”  لمجلــة  وركــن  لألطفــال  الرســم 
ودكان الهدايــا، كما تم توزيــع “القرقاعون” 
وجبــات  إلــى  باإلضافــة  األطفــال،  علــى 

خفيفة للمشاركين.
وتأتي فقرات البرنامج، ضمن إطار تطبيق 
فــي  وردت  التــي  المبــادرات  مــن  بعــض 
الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطني 
علــى  للحفــاظ  المواطنــة  قيــم  وترســيخ 

التراث البحريني والهوية الوطنية.
تنــوع  علــى  الحضــور  أثنــى  مــن جانبهــم، 
وحفــاوة  التنظيــم  وحســن  الفقــرات 
االســتقبال، والتجديد الــذي طرأ عن ما تم 
تقديمــه فــي األعــوام الســابقة مــن فقــرات 

وأنشطة وفعاليات مصاحبة.

المنامة - وزارة الداخلية
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هل كان املعرض االسم السابق ألسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

٢٠سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

كالنعم

االسم

الهاتف

آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.

ال يحق ملوظفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

اشرتك و احصل عىل فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة ٥٠ دينار يومياً

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور مجلس جمعية الكلمة الطيبة
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القضيبية - مجلس النواب

   أكــد النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب رئيــس لجنــة الصداقــة البرلمانيــة المشــتركة عبدالنبي ســلمان بين مجلس 
النــواب ونظيــره اليابانــي عمــق العالقــات الثنائيــة التي تجمع مملكــة البحرين واليابان، وســعي البلديــن بقيادة عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة وإمبراطــور اليابــان اإلمبراطــور إكيهيتو إلــى االرتقاء بهذه 

العالقات نحو مزيد من التطور والنماء.

  وأشــار النائب األول لرئيس مجلس 
النواب إلى ضــرورة تعزيز العالقات 
المجــاالت  كافــة  فــي  البلديــن  بيــن 
الســيما البرلمانيــة منهــا، داعًيــا إلــى 
تفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية 
النــواب  مجلــس  بيــن  المشــتركة 

والبرلمان الياباني.
لجنــة  اجتمــاع  خــالل  ذلــك  جــاء    
مجلــس  بيــن  المشــتركة  الصداقــة 
بالســفير  اليابانــي  ونظيــره  النــواب 
لــدى  هيديكــي إيتــو ســفير اليابــان 
مملكــة البحريــن، بحضــور كاتســكو 
الشــرف  بعثــة  رئيــس  اريــك  هيكــو 

بالسفارة اليابانية.
  وبيــن ســلمان خــالل االجتمــاع أن 

تعزيز التعــاون البرلماني بين مملكة 
البحرين واليابان من شأنه أن يصب 
فــي صالــح دعــم اتفاقيــات التعاون 
البلديــن  بيــن  التفاهــم  ومذكــرات 
الصديقيــن والمشــاريع االقتصاديــة 
فــي  واالســتثمارات  المشــتركة 
جانــب  إلــى  القطاعــات،  مختلــف 
تفعيــل برامــج التبــادل الثقافي بين 

البلدين.
 وذكــر ســلمان أن اللجنــة المشــتركة 
بين مجلس النواب ونظيره الياباني 
تضــم فــي عضويتهــا 3 اقتصادييــن 
منهــم رئيــس لجنــة الشــؤون المالية 
واالقتصاديــة، مــا يؤكــد أهمية هذه 
وحرصــه  المجلــس،  لــدى  اللجنــة 

علــى تفعيلها بما ســيعود بالنفع على 
البلدين.

اللجنــة قــررت   وأوضــح ســلمان أن 
عقــد اجتمــاع دوري كل 3 أشــهر مــع 
السفير الياباني لمناقشة آلية تفعيل 

عمل اللجنة.
 مــن جانبــه، أشــاد الســفير اليابانــي 
مــن  البحريــن  مملكــة  تشــهده  بمــا 
تطــور وتقــدم فــي شــتى المجاالت، 
المشــتركة  القواســم  إلــى  مشــيًرا 
الصديقيــن  البلديــن  تجمــع  التــي 
كاالهتمــام بالعنصــر البشــري كمقوم 
والتنــوع  االقتصــاد،  مقومــات  مــن 
الثقافــي والتعايــش اللــذان يميــزان 

البلدين.

من اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة مع اليابان

طوكيــو مــع  البرلمانــي  التعــاون  تعزيــز  ســلمان: 

اجتماع مع السفير الياباني كل 3 أشهر

الذوادي: التوسع في األسواق ينشط االقتصاد

أهالي المحرق يبادلون سمو رئيس الوزراء المحبة والوالء

ــوزراء ــس الـ ــمو رئيـ ــن سـ ــاص مـ ــام خـ ــى باهتمـ ــرق تحظـ ــة المحـ محافظـ

الكعبي: زيارات سموه المتكررة للمحرق تعكس الحب المتبادل

أشاد عضو مجلس النواب ممثل الدائرة الثامنة 
في محافظة المحرق يوســف الذوادي بافتتاح 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة المجمــع المركزي 
المركــزي(،  المحــرق  )ســوق  الجديــد  التجــاري 
وتوجيه سموه إلى اإلبقاء على المبنى المؤقت 
للسوق المركزي وبنفس اإليجارات الحالية لمن 
رغــب مــن الباعــة فيــه، منوهــا بتوجيــه ســموه 
لبنــاء مزيــد من المشــاريع التنمويــة التي تخدم 
المحــرق وأهلهــا وتســهم فــي تطوير وتحســين 
فيهــا  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  الخدمــات 

للتخفيف والتيسير والترفيه عن أهل المحرق.
المحــرق تحظــى  الــذوادي أن محافظــة  وأكــد 
علــى الــدوام باهتمام خاص من صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الوزراء، مؤكدا أن اســتراتيجية 
الحكومة الشاملة لتطوير األسواق في مختلف 
المناطــق يعكــس مظاهــر النهضة التي تعيشــها 

المملكة والتي 
تحظى على بالرعاية واالهتمام من سموه على 

الدوام.
الحكومــة  نقــدر حــرص  إننــا  النائــب:  وأضــاف 
المركزيــة  األســواق  تطويــر  يكــون  أن  علــى 
النمــو  لحركــة  ومعــزًزا  مواكًبــا  البحريــن  فــي 
والتوســع العمراني الذي تشــهده المملكة وملبًيا 

الحتياجــات المواطنين والمقيمين، مشــيرا إلى 
أن إبقاء سموه للمبنى المؤقت للسوق المركزي 
وباإليجــارات القديــم نفســها يشــكل دعما كبيرا 
علــى  ســموه  حــرص  ويعكــس  التجــار  لصغــار 

الحفاظ على مصادر رزقهم.
التوســع فــي  النــواب يدعــم  وأكــد أن مجلــس 
األســواق التجاريــة الحديثــة والعصريــة؛ ألنــه 
ينعكس بصورة مباشــرة على تنشيط االقتصاد 
التجــاري  األســواق  تعتبــر  حيــث  المحلــي، 

والمركزية شريانا رئيسا لالقتصاد الوطني.
يذكــر أن ســوق المحــرق المركــزي الجديد يمتد 
على مســاحة 28 ألف متر مربع وتزيد بمقدار 4 

أضعاف على مساحة السوق المركزي القديم.

رفــع عضــو مجلــس المحــرق البلــدي عبدالعزيز 
الكعبي أســمى آيات الشكر والتقدير إلى رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة بمناسبة افتتاح سموه المجمع 
المحــرق  )ســوق  الجديــد  التجــاري  المركــزي 

المركــزي(. وقــال الكعبــي فــي تصريــح لــه بهذه 
المناســبة إن تشــريف صاحــب الســمو الملكــي 
رئيس الوزراء للمحرق وافتتاح السوق الجديد 
يحمــل مضاميــن ودالالت تعكــس مــدى اهتمام 
ســموه بالمواطنيــن وتلمســه الحتياجاتهــم عــن 
كثب، حيث يحرص ســموه دواما على االلتقاء 
متطلباتهــم  تلبيــة  علــى  والعمــل  بالمواطنيــن 

واحتياجاتهم.
وأكــد الكعبي أن زيارات صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء المتكــررة للمحــرق تعكس مدى 
الحــب المتبــادل بيــن ســموه وأهــل المحافظــة 
الــوالء  مشــاعر  كل  لســموه  يكنــون  الذيــن 
والمحبــة، ويقــدرون جهــود ســموه التــي يبذلها 

من أجل تقدم وتطور المملكة الغالية.

يوسف الذوادي

عبدالعزيز الكعبي

دعوة المستفيدين من الوحدات للتقيد باشتراطات التعمير
“اإلسكان”: مخالفات جسيمة بلغت حد التعدي على مساحات خارج المنزل

أهابت وزارة اإلسكان بالمواطنين المستفيدين حديثًا من الوحدات اإلسكانية في مدن البحرين الجديدة 
ومشاريع المجمعات السكنية بضرورة التقيد باالشتراطات التعميرية والحصول على الموافقات الالزمة 
قبل الشــروع في إجراء أية تعديالت على الوحدات الســكنية، بعد أن رصدت الوزارة مخالفات جســيمة 

بلغت حد التعدي على مساحات من محيط الوحدة السكنية وضمها إلى الوحدة.

وقالــت الــوزارة إنهــا رصــدت مخالفات فــي عدد من 
الوحــدات الســكنية حديثــة التســليم نتيجــة البنــاء 
مســاحات  علــى  والتعــدي  العشــوائية،  والتعديــالت 
االرتــداد بجانــب الوحــدة الســكنية، مؤكــدة ان تلــك 
المخالفات تتم رغم قيام الوزارة أثناء مرحلة التوزيع 
واإلجــراءات  التعميريــة  االشــتراطات  كل  بعــرض 
القانونيــة للتعديــل فــي الوحــدات الســكنية، مؤكــدة 
أن تلــك المخالفات تعرض المســتفيدين للمســاءالت 
التعميريــة  االشــتراطات  لمخالفــة  نظــرا  القانونيــة 

والبنود الواردة في عقد االنتفاع.
وأشــارت وزارة اإلســكان إلى وجود تنســيق مســتمر 

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  ووزارة  الــوزارة  بيــن 
تلــك  مثــل  رصــد  بشــأن  العمرانــي  والتخطيــط 
المخالفــات واتخــاذ ما يلزم من إجراءات، مؤكدة أن 
الهــدف من تلك االشــتراطات التنظيمية هو الحفاظ 
علــى جــودة الوحدة الســكنية والحفاظ على ســالمة 

قاطني الوحدات وسالمة الممتلكات.
وجــددت الــوزارة تأكيــد ضــرورة ســلك اإلجــراءات 
الصحيحة ومراجعة البلدية للحصول على تراخيص 
البناء، واالســتعانة بالمكاتب االستشارية والهندسية 
المعتمــدة حرصــا علــى الصالــح العــام وحفاظــًا علــى 

جانب من المخالفات التي رصدتها وزارة اإلسكانالممتلكات.

المنامة - وزارة اإلسكان

الجنبية - المجلس البلدي الشمالي

ناقشــت لجنــة الخدمــات والمرافــق العامــة 
الشــمالي مخرجــات  البلــدي  المجلــس  فــي 
فــي  الجماعــي  النقــل  بخدمــات  االرتقــاء 
الشمالية. جاء ذلك في االجتماع االعتيادي 
األول  االنعقــاد  دور  فــي   )12( رقــم  للجنــة 
المنعقــد  الخامــس  التشــريعي  الفصــل  مــن 

الثالثاء. وجرى في سياق المناقشات طرح 
جملــة مــن المرئيــات منهــا فتــح خــط للنقل 
العام لتســيير حافلة متوسطة الحجم على 
شــارع النخيــل تربــط قــرى شــارع النخيــل 
بمدينــة ســلمان ومنطقــة الســيف والســتي 

سنتر والمنامة.

االرتقاء بخدمات النقل الجماعي في الشمالية

 

 

 

 مملكة البحرين
 ديوان اخلدمة املدنية

  
 

 

 
 

 

 

 م:فرها يف املتقّدااًل: الشروط الواجب توأّو
 

، ةبإصدار قانون اخلدمة املدنيّ  م0200( لسنة  10ة رقم )والئحته التنفيذّي م0202( لسنة  84قانون رقم )املرسوم ب ة الواردة يف باإلضافة إىل الشروط العامّ  
 اآلتية:من توافر الشروط  ة، البّدبشأن التعيني يف الوظائف العاّم

 

 لدول اخلليج العربيةأو من مواطين دول جملس التعاون  ةاجلنسّي حبرييّن املتقدم أن يكون. 
  صات املعلن عنهايف التخّص يسانسأو الّل البكالوريوسمؤهل حاصالً على. 
 ري جامعة البحرين.ــمن غ ال صدورهاــشهادة البكالوريوس يف ح معادلة 

 
 

    :ات املطلوبةـصالتخّص: ثانيًا
 

 لفئـــة الذكــــور واإلنـــــاث
 ةـــالرتبية املوسيقي  ةـــة الفنيـــالرتبي الرتبية الرياضية ةــالرتبية األسري نظـــام الفصــل اتـــالرياضيــ ةــة العربيــاللغ 

 اللغة الفرنسية م وتقانةــتصمي
 املواد التجاريــة اللغة اإلنـجليزية ـــةــــــالزراعــ ط (ــ) لإلناث فق

 الرتبية اإلسالمية ة ــاملواد االجتماعي ط (ـ) للذكور فق

 ل:ــــــمــــة وتشـــــامـــــوم العـــلــــالع
 اء(ـــاء والفيزيــــاء والكيميــــ) األحي

 الرتبية اخلاصة ) لإلناث فقط ( وتشمل :
) صعوبات التعلم / اإلعاقة الذهنية ومتالزمة  

 داون، إضطرابات التوحد ، تفوق عقلي وموهبة (

وتشمل: ) السيارات / تربيد وتكييف / تشغيل  للذكور فقطاملواد الصناعية 
 وتشمل ) األجهزة الطبية(لإلناث فقط مكين / كهرباء / اللحام / إلكرتونيات  ( 

 

وظائف سلك التقدم لشغل ملء طلب  الشروط أعاله فيهمالذين تتوافر و صات املطلوبةالتخّص واحلاصلني على جياتواخلّر جينيفعلى الراغبني من اخلّر
 (شخصيًا)باحلضور  وذلكمع إرفاق املستندات املطلوبة  وتسليمه ورقيًا www.moe.gov.bhاملوجود على موقع وزارة الرتبية والتعليم  التدريس

 اآلتي:اجلدول  حسبوذلك  عصرًا الرابعةإىل الساعة  التاسعة صباحًامن الساعة باملنامة  ( استقبال املراجعنيمركز ) إىل 
 

 

 التخصـــصات خـــــــوالتاري اليـــــوم 

 م0209 مايو  02  و 02 د واألثنني ـــاالح
 ــةــــــاللغــة اإلنـجــليزيـ ةــــــــربيــــة العـــــــــاللغ ةــــــــالصناعيواد ـــــــــــــامل

  اتــــــــيـــــاضــــــريــــــال ةـاضيــــريـــة الـــــــرتبيـــال

 م0209 مايو   09 و  04  الثالثاء واألربعاء
 الرتبية اخلاصة ) لإلناث فقط ( ةــــــاإلسالمي ةــــــــــــالرتبي ةـــاعيـــواد االجتمــــــمــــال

 ـة ـــــــــيـــــرتبيــــة الفنــــال ـةـريـــــــة األســـــــــرتبيـــال ةـــــــــانـــم وتقـــــــميــــتص

 م0209 مايو  02س ـــــــــــــــــــاخلمي
 ــةــــــــزراعـــــــــــــــــــالـــ ـل ـــــصـــــــام الفـــــظـــــــن ـةــــــامـــــــوم العــــــــالعلــ

 ـةــــــقيــــة املوسيــــــرتبيـــال الفرنسية ) لإلناث فقــط ( اللغة التجاريـة ) للذكور فقــط ( املواد
 
 

 

  ثالثًا: املستندات املطلوب اصطحابها:

 ة.ة شخصّيصورة فوتوغرافّي  
  الصالحية( ونسخة منهمااهلوّية )ساريا جواز السفر وبطاقة. 
 منها. نسخةواألصلّية  جإفادة التخّر  
 ونسخة منها. ج للشهادات الصادرة من غري جامعة البحرينة التخّرل وإفادة صّحمعادلة املؤّه 
 ونسخة منه. صادر من اجلامعةآلخر فصل دراسّي  كشف درجات معتمد 

 

 مالحظات هامة:
 ات املتاحةة وامليزانّيالفعلّي بناًء على احلاجة صات أعالهتقييم أصحاب التخّص سيتّم. 
 ةالت الرتبوّيصلني على املؤّهاة يف التعيني للحتعطى األولوّي.  
 من ادة توقع خترجــ، ويستثنى من ذلك من لديه إفأعالهاملذكورة روط ــغري املستوفية للش الناقصة أو الطلباتقبول  لن يتّم 

 م.0204/0209احلالي  الدراسيالعام من  الثانيللفصل  ة البحرينــجامع     

ضـــوء   يف بوزارة الرتبية والتعليم  وظائف ســـلك التدريس   لشـــغل   مة عن فتح باب التقدّ  يعلن ديوان اخلدمة املدنيّ     
 :ملا يأتي وفقا، وذلك م9020/0202القادم  الستقبال العام الدراسّي ًااستعدادو ةاملبدئّي احتياجاتها

 

إعـــــــــــــــــالن
  

 

المنامة - وزارة الخارجية

اســتهدف  الــذي  اإلرهابــي  التفجيــر  بشــدة  الخارجيــة  وزارة  دانــت 
مســجًدا في مدينة كابول بجمهورية أفغانســتان اإلســالمية، وأســفر 

عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

التعــازي  خالــص  عــن  وأعربــت 
والمواساة ألهالي وذوي الضحايا 
وتمنياتهــا بســرعة الشــفاء لجميع 
العمــل  هــذا  جــراء  المصابيــن 
يتنافــى  الــذي  اآلثــم  اإلرهابــي 
مــع المبــادئ الدينيــة واألخالقيــة 
ترويــع  ويســتهدف  واإلنســانية 

اآلمنين.
وأكــدت الــوزارة فــي بيــان أمــس 

جانــب  إلــى  البحريــن  وقــوف 
جمهوريــة أفغانســتان اإلســالمية 
العنــف  لمكافحــة  جهودهــا  فــي 
واإلرهاب، مجددة موقف المملكة 
العنــف  صــور  لــكل  المناهــض 
والداعــي  واإلرهــاب  والتطــرف 
لضرورة تعزيز التنسيق والتعاون 
بيــن جميــع دول العالــم مــن أجــل 

القضاء على اإلرهاب.

البحرين تدين استهداف مسجد بكابول

قــال عضو مجلس المحرق البلدي 
وحيــد المناعــي إن افتتــاح رئيس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
خليفــة المجمــع المركــزي التجاري 
الجديــد )ســوق المحــرق المركزي( 
يشــكل محطــة فارقة في سلســلة 
المشــاريع التي تعمــل على تنفيذه 

الحكومة في محافظة المحرق.
وأكــد أن أهالي المحافظة ســعداء 
الفتتــاح  ســموه  بتشــريف  جــدا 
الســوق الجديــد الذي يشــكل نقلة 
تنمويــة كبيــرة للمحافظــة ويأتــي 
كجــزء مــن اســتراتيجية التطوير 
والتعميــر التي تنتهجهــا الحكومة 
شــاملة  خطــط  عمليــات  ضمــن 
والمــدن.  القــرى  جميــع  لتطويــر 

التــي  الكبيــرة  بالجهــود  وأشــاد 
الملكــي  الســمو  صاحــب  يبذلهــا 
رئيــس الــوزراء مــن أجــل توفيــر 
والتســهيالت  الخدمــات  مختلــف 
وهــي  والمقيميــن،  للمواطنيــن 
وتقديــر  باهتمــام  تحظــى  جهــود 

الجميع.

المناعي: نقدر جهود سمو رئيس الوزراء التنموية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

وحيد المناعي



ضمــن الحــوارات التــي شــهدها المجلــس الرمضاني لوزير التربيــة والتعليم ماجد النعيمــي، والذي حضره عدد من كبار المســؤولين، 
وأعضــاء بمجلســي الشــورى والنــواب، وعــدد من الســفراء ورجال األعمــال واألكاديميين واإلعالمييــن والمواطنين، تحــدث الوزير 
عــن أهــم مســتجدات العملية التربوية والتعليمية، وخصوًصا ما يتعلق بدمــج ذوي االحتياجات الخاصة، وتنفيذ البرامج التعليمية 

المعززة لقدرات الطلبة ذوي صعوبات التعّلم. 

وكشــف الوزيــر لــرواد مجلســه أن الــوزارة 
المقبــل  الدراســي  العــام  خــال  تعتــزم 
التوســع فــي دمــج طلبــة التوحــد بافتتــاح 
الطلبــة  لهــؤالء  جديــدة  خاصــة  صفــوف 
بالمرحلــة  منهمــا  اثنتــان  مــدارس،   3 فــي 
االبتدائية، وأخــرى إعدادية، وبذلك يرتفع 
عــدد المــدارس الحكوميــة المهيــأة لدمــج 
ذوي االحتياجات الخاصة إلى 84 مدرســة 

موزعة على مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن اهتمام الوزارة المستمر 
بالتوســع في تجربــة الدمج يأتي في إطار 
اهتمامها بتوفير التعليم المناسب للجميع، 
تنفيــًذا للتوجيهــات الملكيــة الســامية مــن 
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة وتجســيًدا لمــا جــاء 
التعليــم،  وقانــون  المملكــة  دســتور  فــي 
مشــيًرا إلــى مــا شــهدته تجربــة الدمــج من 
قصص نجاح مشــرفة عديدة، ومن ضمنها 
مــا أثمــرت عنه تجربة دمج طلبــة التوحد، 

علــى الرغــم مــن التحديــات العديــدة التي 
عــدد  ارتفــع  إذ  تطبيقهــا،  واجهــت عمليــة 
المــدارس المخصصــة لدمج طلبــة التوحد 
مــن 3 مــدارس فــي العــام 2010، تضــم 11 
طالًبــا وطالبــة فقــط، إلــى 16 مدرســة فــي 
العــام الحالي، تضم 109 طــاب وطالبات، 
مــن ضمنهــم 37 طالًبــا وطالبــة تــم نقلهــم 
بصــورة كليــة مــن الصفــوف الخاصــة إلــى 
العاديــة، نتيجة ما حققــوه من نقلة نوعية 
أكاديمًيــا وســلوكًيا واجتماعًيــا، وبخطــوة 
ســيرتفع  المقبــل  العــام  خــال  التوســع 
عــدد مــدارس دمــج طلبــة التوحــد إلى 19 

مدرسة.
كمــا بّيــن الوزيــر للحضور أنه ســيتم خال 
تجربــة  تطبيــق  فــي  البــدء  المقبــل  العــام 
دمج طلبة التوحد في المرحلة اإلعدادية، 
وذلك بصورة تجريبية في مدرسة واحدة، 
علــى أن يتم ضم مــدارس أخرى تدريجًيا، 
وبذلــك ســتتاح الفرصــة للطلبة الســتكمال 

الدراســة النظاميــة فــي التعليــم اإلعدادي، 
والحصــول على خدمات تربوية وتعليمية 
متطــورة فــي مــدارس الدمــج، مشــيًرا إلى 
اإلعداديــة  المــدارس  تهيئــة  ســتتم  أنــه 
التجربــة بجميــع  لتطبيــق هــذه  المختــارة 
المتطلبــات الازمــة، بمــا فــي ذلــك الكوادر 
والبرامــج  الخاصــة،  والصفــوف  المؤهلــة، 
مــع عقــد  المناســبة،  التربويــة والتعليميــة 
اللقــاءات التعريفيــة مــع الهيئــات اإلداريــة 
والتعليميــة بشــأن هــذه التجربــة التربويــة 

الجديدة، استعداًدا الستقبال الطلبة.
ومــن جانــٍب آخــر، قــال الوزير إن مشــروع 
“توظيف التكنولوجيا في برنامج صعوبات 
التعلــم”، والــذي تطبقــه الــوزارة منــذ العــام 
الدراســي 2017/2018م، قــد حقــق نتائــج 
طيبــة علــى صعيــد تعزيــز مهــارات الطلبــة 
بالمناهــج  المتعلقــة  للكفايــات  واتقانهــم 
فتــرة  وفــي  أفضــل،  بصــورة  الدراســية 
زمنيــة أقــل، خاصــًة فــي المواد األساســية 

اإلنجليزيــة  واللغــة  العربيــة  اللغــة  وهــي 
والرياضيــات والعلــوم، من خــال توظيف 
البرامــج الرقميــة فــي العمليــة التعليميــة، 
مشيًرا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع 
في هذا البرنامج الذي يشمل خال الفترة 

الحالية 64 مدرسة.
وأضاف الوزير أن من الركائز التي اعتمدت 
عليهــا الــوزارة فــي تنفيــذ هــذا المشــروع 
للمعلميــن،  تدريبيــة  دورات  تنظيــم  هــو 
بمعــدل 32 ســاعة تمّهن لكل معلــم، إضافًة 

إلــى إنتــاج برمجيــات وتدريبــات تفاعليــة 
ترتبط بالكفايات التعليمية الخاصة بطلبة 
صعوبــات التعّلــم، وتطويــر البيئــة الصفية 
مــن خــال توفيــر الســبورات اإللكترونيــة، 
واألجهــزة الذكيــة، والبرامــج والتطبيقــات 
متابعــة  تتــم  كمــا  الحديثــة،  التعليميــة 
قبــل  مــن  المعلميــن بصفــة مســتمرة  أداء 
بالــوزارة،  التعلــم  صعوبــات  اختصاصــي 
الشــخصي  النمــو  عــن  التقاريــر  وإعــداد 

للطلبة في مجال تحصيلهم الدراسي.

اإليجابــي  األثــر  عــن  الوزيــر  تحــدث  كمــا 
للمرحلة األول من برنامج الوزارة لتدريس 
الطلبــة بطيئي التعّلم، والتي شــملت خال 
العــام الدراســي الحالي 35 مدرســة، حيث 
تعليميــة  خدمــات  البرنامــج  هــذا  يوفــر 
نوعية تتاءم واالختاف في قدرات هذه 
الشــريحة مــن الطلبــة، لكونهــم بحاجة إلى 
عنايــة خاصــة تفــوق تلــك المقدمــة للطلبة 

ذوي صعوبات التعّلم.

نظمــت وزارة العمــل والتنمية االجتماعية لقاء تعريفيًا عن برنامج التدريب مع ضمان 
التوظيــف تحــت شــعار “الشــراكات بيــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والجهــات 
التدريبيــة”، وذلــك فــي إطــار تنفيــذ أهــداف البرنامــج الوطنــي للتوظيف، الــذي أطلقه 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

والتنميــة  العمــل  وزيــر  اللقــاء  حضــر 
وعضــو  حميــدان،  جميــل  االجتماعيــة 
وعــدد  العشــيري،  هشــام  النــواب  مجلــس 
من المســؤولين بالــوزارة، الخميس، بمبنى 
ممثلــي  مــن  عــدد  وبمشــاركة  الــوزارة، 
الجهــات والمؤسســات التدريبيــة الخاصــة 

في مملكة البحرين.
ويســتهدف البرنامــج الباحثيــن عــن عمــل 
والتخصصــات  المؤهــات  مختلــف  مــن 
الدراســية، حيــث يتــم تدريبهم وإكســابهم 
ســوق  فــي  لاندمــاج  الازمــة  المهــارات 
برامــج  فــي  تدريبهــم  خــال  مــن  العمــل، 
ثــاث  علــى  وذلــك  ونوعيــة،  متخصصــة 
مراحل، تبــدأ بالمرحلة النظرية ثم العملية 
فــي  العمــل  رأس  علــى  التدريــب  وأخيــرًا 
منشــآت توفــر وظائــف ذات أجــور مجزية 
ومرغوبــة من المواطنيــن، كما أن البرنامج 
ويوفــر  التدريــب  مؤسســات  يســتهدف 
لهــا مزايــا متنوعــة ومنهــا اســتفادتها مــن 
تســريع عمليــة اعتمــاد البرامــج التدريبيــة 
مــن قبل الوزارة وصنــدوق العمل )تمكين(، 
فضــاً عــن مســاعدتها فــي التعــرف علــى 
احتياجــات ســوق العمل الفعليــة، وبالتالي 

الدولــي،  االعتمــاد  ذات  البرامــج  طــرح 
والمائمة لتلك االحتياجات.

وفــي كلمــة لــه فــي اللقــاء، أكــد حميــدان 
الجهــات  لتعريــف  فرصــة  يعــد  اللقــاء  أن 
التدريبيــة بإجراءات المشــاركة في برامج 
فضــاً  التوظيــف،  ضمــان  مــع  التدريــب 
عــن خلــق شــبكة تواصــل بيــن المشــاركين 
وتبــادل األفكار وتعزيز التعاون والشــراكة 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  بيــن 

ومؤسسات التدريب الخاصة.
والتعــاون  الشــراكة  تعزيــز  أهميــة  وأكــد 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة  بيــن 
ومؤسســات  )تمكيــن(،  العمــل  وصنــدوق 
ومعاهــد التدريب الخاصة، الفتًا إلى الدور 
الوطني الذي تلعبه معاهد التدريب المهني 
الخاصة في تلبية احتياجات ســوق العمل 
مــن البرامــج التدريبية التي تــزود الكوادر 

الوطنية بمختلف المهارات الازمة.
وأشــار حميدان إلى زيادة عــدد المتدربين 
مــن  أكثــر  إلــى  ليصــل   2019 العــام  فــي 
أيضــًا  يؤكــد  مــا  وهــو  متــدرب،  ألــف   30
إيمــان مؤسســات القطــاع الخــاص بأهمية 
العامليــن  كفــاءة  لرفــع  المهنــي  التدريــب 

وزيادة اإلنتاجية، مشــيدًا في هذا الســياق 
الملبيــة  المؤسســات  هــذه  بمخرجــات 
الحتياجــات ســوق العمــل، منوهــًا بالــدور 
الحيــوي الــذي تلعبــه فــي ربــط احتياجات 
ســوق العمــل ببرامــج التدريب، داعيــًا إلى 
المضــي قدمــًا نحــو تعزيــز مكانــة المملكــة 

كمركز إقليمي للتدريب.
واعتبــر وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية 
برنامــج ربــط التدريــب بضمــان التوظيــف 
مــن البرامج المهمة المشــتركة بين الوزارة 
وتمكيــن ومعاهــد التدريــب فــي توظيــف 
أكبــر عــدد مــن الكــوادر الوطنيــة بمختلــف 
تدريبهــم  بعــد  والتخصصــات  المؤهــات 
الازمــة  والمهــارات  المعــارف  وإكســابهم 
التــي تؤهلهــم للحصــول علــى فــرص عمل 

الئقة.
وأشــار حميــدان إلــى أن برنامــج التدريــب 

البرامــج  مــن  يعــد  التوظيــف  ضمــان  مــع 
الوطنــي  للبرنامــج  الداعمــة  األساســية 
إدمــاج  إلــى  يهــدف  حيــث  للتوظيــف، 
مــن  عمــل  عــن  الباحثيــن  مــن  مجموعــة 
مختلــف المؤهــات في مؤسســات القطاع 
الخــاص بعــد تأهيلهــم وإكســابهم مهــارات 
أن  الفتــًا  التخصصــات،  مختلــف  ضمــن 
محــوري  بــدور  تقــوم  التدريبيــة  الجهــات 
في المســاهمة في عملية التوظيف، وذلك 
بالتنســيق مــع مؤسســات القطــاع الخــاص 
عــن  للباحثيــن  وظيفيــة  شــواغر  إليجــاد 
المتعلــق  الــدور  بأخــذ  هــي  وتقــوم  عمــل، 
بتدريبيهــم وتأهيلهــم فــي برامــج تدريبية 
نوعية، حيث يحصل المتدرب على شهادة 
احترافيــة أو مهنيــة تضمــن لــه االســتقرار 
الوظيفــي كما تمكنه مــن الترقي واالنتقال 

لوظائف أفضل مستقباً.

بدوره تناول مدير إدارة التدريب وتطوير 
القوى العاملة بالوزارة عصام العلوي، شرح 
آليــات تنفيــذ البرنامــج للجهــات التدريبية 
التدريبيــة  الجهــات  وتعريــف  المشــاركة، 
البرنامــج  فــي  المشــاركة  بإجــراءات 
هــذا  فــي  الفتــًا  مزايــاه،  مــن  واالســتفادة 
الســياق إلى أن هناك معايير لمشــاركة تلك 
المعاهد والمؤسســات فــي البرنامج، وعلى 
رأســها هــي أن تكــون المؤسســة التدريبية 
ومســجلة  الــوزارة  قبــل  مــن  مرخصــة 
رســميًا فــي صنــدوق العمــل وحاصلة على 
تقديــر جيــد علــى األقل فــي تقاريــر الهيئة 
الوطنية للمؤهــات وضمان جودة التعليم 

والتدريب.
وتــم فــي اللقــاء عــرض تجــارب لعــدد مــن 
معاهــد التدريــب الخاصــة المســتفيدة من 
البرنامــج الــذي نفذتــه الــوزارة قبــل ثــاث 

قصــص  اســتعراض  عــن  فضــاً  ســنوات، 
نجــاح ألحــد الباحثيــن عــن عمــل اســتفاد 
مــن البرنامــج فــي تطويــر قدراتــه الذاتيــة 

والمهنية.
ضمــان  مــع  التدريــب  “برنامــج  وبــدأ 
التوظيــف” في العام 2017، حيث بلغ عدد 
المشــاركين فيه من الجهــات التدريبية 15 
مركــزًا تدريبيــًا، واســتفاد منــه 357 باحثــًا 
 2018 العــام  فــي  العــام  وفــي  عمــل.  عــن 
عــن عمــل،  باحثــًا   458 بالبرنامــج  التحــق 
المجــاالت  مــن  عــدد  فــي  تدريبيهــم  تــم 
المهنيــة، ومنها: الضيافــة، خدمات الزبائن، 
المهنيــة،  والســامة  الصحــة  التســويق، 
والتجميــل،  التأميــن،  اإلدارة،  االتصــاالت، 
ومــن المؤمــل أن يــزداد عــدد الباحثين عن 
عمــل الملتحقيــن بالبرنامــج خــال الفتــرة 

المقبلة.

وزير التربية والتعليم مستقبًل ضيوف مجلسه الرمضاني

تنظيم اللقاء التعريفي بحضور وزير العمل والنائب هشام العشيري عدد من المسؤولين بالوزارة

جانب من الحضور

عصام العلوي جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

النعيمي: ارتفاع عدد مدارس الدمج إلى 84

حميدان: زيادة عدد المتدربين إلى 30 ألفا

مـــدرســـة  64 ــي  ــ ف ــم  ــّلـ ــعـ ــتـ الـ صـــعـــوبـــات  ــي  ــ ف الــتــكــنــولــوجــيــا  ــيـــف  ــوظـ تـ

ــب مـــــع ضــــمــــان الـــتـــوظـــيـــف ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــج الـ ــ ــام ــ ــرن ــ ــب ــ ــي ل ــفـ ــريـ ــعـ لــــقــــاء تـ
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أكــدت النائــب معصومــة عبدالرحيم أن تنظيم معرض “مواهب ترى النور” في متحف قلعة البحرين بضاحية 
الســيف اســتقطب العديد من المواطنين للتشــجيع على فكرته التي تحمل معاني ســامية في خدمة السجناء 

وذويهم.

معــرض  حضورهــا  لــدى  وقالــت   
ومــزاد لبيــع قطــع فنيــة مــن إنتــاج 
مجموعــة من الســجناء الموهوبين 
“تفاجــأت بمــدى اإلتقــان والموهبــة 
الحقيقية للمشــاركين في المعرض 
الممكــن  مــن  طاقــة  حقيقــًة  فهــم 
االســتفادة منهــا فــي إثــراء وصوغ 
التــي  المنتجــات  مــن  العديــد 
دعمهــم،  فــي  شــك  بــا  ستســاهم 
وتفتــح لهــم المجال في المســتقبل 
فتــح  فــي  عقوبتهــم  إنهــاء  بعــد 
المشــاريع الخاصــة بهم، وأن الفترة 
الحاليــة التي يقضونها في الســجن 
أنفســهم  لمراجعــة  فرصــة  هــي 

بالطريــق  حياتهــم  مســار  وتعديــل 
الصحيــح وخدمــة المجتمــع ورفــع 
اسم مملكة البحرين عالًيا في كافة 

المحافل”.
بأهــداف  عبدالرحيــم  وأشــادت 
الســجناء  تأهيــل  فــي  المعــرض 
وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع بمــا 
يكفــل لهم حــق العمــل، واألمل مرة 
أخــرى بفتــح المجال أمامهــم نظير 
المتقنــة  منتجاتهــم  علــى  اإلقبــال 
والتــي ســتاقي بــا شــك االهتمام 
الجهــات  كافــة  مــن  والرعايــة 
بعــد  ســتحتضنهم  التــي  الرســمية 
ســتكون  والتــي  تأهيلهــم  إعــادة 

فرصة ذهبية لهم بعد خروجهم من 
الســجن، باإلضافــة إلــى أنــه ســيتم 
معالجة السلوكيات الخاطئة لديهم 
وتحميلهم المسؤولية في االعتماد 

على أنفسهم.
وذكــرت أن المبــادرة التــي قــام بهــا 
فــاروق  عمــر  اإلعامــي  الناشــط 
الداخليــة  وزارات  مــع  بالتعــاون 
اإلســامية  والشــؤون  والعــدل 
واألوقــاف وهيئــة البحرين للثقافة 
واآلثار تستحق كل الشكر والتقدير 
والتنويــه بأهدافهــا التــي ســتعطي 
األمل للسجناء في العمل والمثابرة 

واالجتهاد وعدم العودة للماضي.

 ونّوهت إلى أن ريع البيع ســتذهب 
مــن  كهديــة  الســجناء  لعائــات 
قبلهــم بمناســبة عيد الفطر الســعيد 
هــي فكــرة جميلــة بكافــة معانيهــا، 
وتحمل مشاركتهم ألسرهم بتقديم 
فــي  يقدمونــه  أن  يســتطيعون  مــا 

ســبيلهم، باإلضافــة إلــى أن الجــزء 
اآلخر ســيخصص لخدمات النزالء، 
عــام  كل  المعــرض  يقــام  أن  آملــًة 
ويلقــى الدعم مــن القطــاع الخاص 
باعتبــاره شــريًكا كذلــك إلــى جانب 
الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات 

األخرى.
 وذكــرت أنه تم مخاطبة الســجناء 
عبر رســائل تشجيعية تمت كتابتها 
ســتكون  والتــي  المعــرض  لــزوار 
لهــم  بــا شــك أكبــر دافــع بالنســبة 

االبداعــي  مشــوارهم  لمواصلــة 
فــي  قدًمــا  المضــي  علــى  وحّثهــم 
هــذا الطريــق الصحيــح وممارســة 
الهوايات التــي يحبونها وتطويرها 
مصــدر  بمثابــة  تكــون  مهنــة  الــى 
رزق لهم وألســرهم وتمهــد الطريق 

أمامهم نحو مستقبل أفضل.
للســجناء  رســالتها  فــي  وقالــت 
“أنتــم  المعــرض  فــي  المشــاركين 
مبدعــون، وفنانــون لديكــم مواهب 
بهــا  يقــوم  أن  الممكــن  مــن  ليــس 
تثبتــوا  أن  منكــم  أطلــب  الجميــع، 
بأنكــم بدأتــم  ألنفســكم ولآلخريــن 
حياتكــم..  فــي  جديــدة  صحفــة 
صفحــة تزرعــون فيها أمــل وفرحة 
مــن  ولــكل  وألهلكــم  ألنفســكم 
يحبكم، وثقوا تماًما بأننا معكم في 

الخير دائًما”.

“مواهب ترى النور” فرصة للسجناء لفتح مشاريعهم

معصومة عبدالرحيم

ا “نهرا” تعتمد تجديد التراخيص المهنية إلكترونيًّ
2018 فــي  طبــي  ترخيــص  آالف   8 جــددت  الهيئــة 

جددت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” 7615 ترخيصا خالل العام 2018، واســتلمت 2486 طلبا؛ لتجديد رخص 
طبية ممنوحة سابقا، بينما نجح 224 طالبا خالل االمتحان الذي تقدمه الهيئة، ورسب 304 طالب، وفي مختلف التخصصات الطبية.

وأشــارت الهيئــة، فــي التقريــر الســنوي الذي 
أصدرتــه، إلى أن قســم التنظيــم المهني قدم 
إنجــازا رياديــا خال فترة عمله القصيرة من 
تقديــم امتحانــات الترخيص عبــر اإلنترنت، 
حيث كان يعد هذا اإلنجاز حدثا غير مسبوق 
للقسم على مستوى البحرين ودول الخليج، 
إضافــة إلى تطويــر وتنفيذ نظــام الترخيص 
فــي  المهنييــن  يمكــن  الــذي  اإلنترنــت  عبــر 
البحريــن مــن التقــدم بطلــب الحصــول علــى 
ترخيــص جديد أو تجديــد ترخيص الحالي، 

وهم في منازلهم أو مكان عملهم.
تســجيل30.621  تــم  أنــه  التقريــر  وأوضــح 
مــن   2107 منهــم  البحريــن،  بمملكــة  مهنــي 
و7109  األســنان،  مــن  و1349  الصيادلــة، 

مــن  و5078  ممرضــا،  و14978  أطبــاء، 
المهــن المعاونــة، بينمــا تــم تجديــد طلبــات 
ترخيــص بلغ عددهــا 7615، من بينهم 1447 
لألطباء، و438 لفحوصات األســنان، و3525 
للممرضيــن، و505 للصيادلــة، و1700 للمهــن 
المســاعدة، فيمــا بلــغ عــدد الطلبــات المهنيــة 
الجديــدة للترخيــص 2486 طلبــا، مــن بينهــا 
ترخيصــا  و221  أطبــاء،  ترخيــص   623
لألســنان، و748 ترخيــص ممرضيــن، و229 
للمهــن  ترخيــص  و665  صيادلــة،  ترخيــص 

المعاونة.
الشــهادات  مــن  بالتحقــق  يختــص  وفيمــا 
“معالجــة طلبــات تدفــق البيانــات”، فقــد بلــغ 
عدد الطلبات المقدمة للتحقق 2125 تقريرا، 

تقاريــر  إيجابيــة، و68  تقاريــر   1737 منهــم 
سلبية، و143 مرفوضة.

أمــا عن نتائج امتحانــات الترخيص المهنية، 
فتبيــن أن مــن خضــع المتحانــات تراخيــص 
لــم  نتيجــة   101 بينهــم  مــن   178 األطبــاء 
تظهــر، ونجــاح 46 طالبــا، ورســوب31 طالبا، 
كما تقدم 124 لفحوصات ترخيص األســنان 
مــن بينهــم 56 نتيجــة لــم تظهــر، ونجــاح 36 
طالبــا، ورســوب 31 طالبــا، إضافــة إلــى 637 
طالبــا تقــدم المتحانات ترخيــص التمريض، 
منهم 332 نتيجة لم تظهر، ونجاح 99 طالبا، 
ورســوب 205 طــاب، وكذلــك فيمــا يختص 
بامتحانــات الصيادلــة، تقــدم لامتحان 131 
طالبا، من بينهم 56 طالبا لم تظهر نتائجهم، 

ونجاح 56 طالبا، ورسوب 37 طالبا.
قســم  إنجــازات  أن  الســنوي  التقريــر  وذكــر 
اللجنــة  عقــد  تــم  فقــد  المهنــي،  التنظيــم 
واللجنــة  الطبيــب،  للوائــح  االستشــارية 
إلــى  إضافــة  األســنان،  لطــب  االستشــارية 
اللجنــة التأديبيــة لألطبــاء واألســنان، فيمــا 
الترخيــص  نظــام  اختبــارات  إطــاق  تــم 
والتســجيل عبــر اإلنترنــت. وكذلــك صــدرت 
البحرينييــن  للخريجيــن  جديــدة  لوائــح 

الجــدد الذيــن يمنحون ترخيًصــا عند اجتياز 
امتحــان الترخيــص بغــض النظــر عــن عرض 
العمل. وتحدد اللوائح مســؤوليات المرخص 
لهــم فــي الحفــاظ علــى معارفهــم وتحديثها 
مــن خــال الممارســة المســتمرة والتدريــب 
المســتمر على التطوير المهني الذي سيسهم 
فــي تلبية متطلبات التعليم الطبي المســتمر 
الخاصــة بهــم. ويهدف هذا اإلجــراء الجديد 
إلى مســاعدة الخريجيــن الجدد على تغطية 

أي فجوة في الممارسة.
الحثيثــة  المتابعــة  علــى  التقريــر  وأشــار 
الهيئــة  إدارة  مجلــس  لرئيــس  والشــخصية 
التأســيس  فــي  ودورهــا  الجاهمــة،  مريــم 
لفريــق يعمل بــروح الجماعة، ويحظى بدعم 
كامــل مــن القيــادة والحكومــة، ومــن رئيــس 
المجلــس األعلــى للصحــة ليحقــق مــا تطمح 
اليــه خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن جــودة 

ضمن رؤية الحكومة في 2030.

نتائج االمتحاناتالترخيص
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محرر الشؤون المحلية

“حمد الجامعي” يرسل العينات الورمية إلى أميركا لتحديد العالج
سلمان بن عطية اهلل لـ “^”: العملية باالتفاق مع “ناجوني للسرطان”

حمــد  الملــك  مستشــفى  قائــد  كشــف 
لــألورام  البحريــن  ومركــز  الجامعــي، 
اللواء طبيب الشــيخ ســلمان بن عطية 
تعــاون  اتفاقيــة  عــن  خليفــة،  آل  هللا 
ومعهــد  المستشــفى،  بيــن  جديــدة 
الواليــات  فــي  للســرطان  ناجورنــي 

المتحدة األميركية. 
وأشــار قائد مستشــفى الملــك حمد في 
االتفاقيــة  أن  إلــى  “البــاد”  لـــ  تصريــح 
الخبــرات  تبــادل  تتضمــن  الجديــدة 

البحريــن  مركــز  بيــن  فيمــا  والتنســيق 
لــألورام، ومعهــد نارجورنــي للســرطان 
مــن خــال إرســال عينــات مــن األورام 
المريــض  مــن  مباشــرة  المســتأصلة 
لفحــص قابليتهــا لمجموعة من األدوية 
المســتخدمة لعــاج األورام المختلفــة، 
ومن ثم تحديد نوعية الدواء المناسب 

لــكل مريض على حده، اعتمادا على ما 
توصلــت إليــه التقنيــات الحديثــة فــي 
 Personalized( مجــال الطــب المتفــرد

.)Medicine
العمــل ســتكون مــن  آليــة  وأوضــح أن 
الملــك  مستشــفى  مختبــرات  خــال 
العينــات،  فيهــا  ســتوجد  التــي  حمــد، 

التنســيق  خالهــا   مــن  ســيتم  والتــي 
بالمستشــفى  الجراحيــن  بيــن  المباشــر 
المتحــدة  الواليــات  فــي  والمختبــرات 
تجهيــز  طريــق  عــن  وذلــك  األميركيــة 
حافظــة  مــواد  فــي  العينــات  وإرســال 
تحــت إجــراءات دقيقة لتأمين ســامة 
وصول األنســجة الورمية بشــكل سليم 
إلجراء الفحوصــات المطلوبة؛ لتحديد 

العاج المناسب.  
حققــه  الــذي  التطــور  هــذا  أن  وأكــد 
اإلنجــازات  أحــد  يعتبــر  المستشــفى 
إدارة  إليهــا  تســعى  التــي  المهمــة 
المستشفى لتطوير الرعاية والخدمات 
العاجيــة لمرضــى مركــز األورام وفــي 
الخدمــات  أفضــل  لتقديــم  ظــل عملهــا 
الطبيــة لرعايــة مرضــى األورام، والحد 
الجانبيــة  والمضاعفــات  اآلثــار  مــن 
المصاحبــة للعــاج، مؤكــدا أن التعــاون 
معهــد  مــع  الجانــب  هــذا  فــي  الطبــي 
ناجورنــي يعــد أضافــة متميــزة ورائدة 
يعتبــر  فالمعهــد  المجــال،  هــذا  فــي 
ويصنــف كمعهد معترف به دولًيا كرائد 
لفتــرة  الســرطان  وعــاج  أبحــاث  فــي 
عاًمــا   20 مــن  أكثــر  تجــاوزت  طويلــة 
ولحــد اآلن، ومــازال يعتبر مــن المعاهد 

المتخصصة والفريدة حول العالم.

جانب من زيارة الوفد

نظــرًا لخطــورة اآلثار المترتبة على نشــر وبث اإلشــاعات واألكاذيب، فإن 
وزارة الداخليــة ممثلــة فــي اإلدارة العامة لإلعــالم والثقافة األمنية تقوم 
علــى مــدار الســاعة بمتابعــة كافــة المواقــع المختلفــة للوقــوف على صحة 
االجتماعــي  والتواصــل  اإلعالميــة  الوســائل  فــي  المنشــورة  المعلومــات 
ومعرفة مصدرها ومروجها، وفي حالة نشــر إشــاعات كاذبة تقوم اإلدارة 
بتصحيحهــا علــى الفــور وتقــوم الجهات المعنيــة في الــوزارة باتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية ضد األشخاص التي تنشر تلك اإلشاعات الكاذبة.
ويعتبر بث اإلشاعات الكاذبة جريمة ذات خطورة مباشرة على المجتمع، 
وقد تزيد خطورة هذه الجريمة في ظل االنتشار الواسع لمواقع التواصل 
االجتماعــي والتــي لــم تعــد مكانــا للتعــارف فقــط بيــن األشــخاص بــل قــد 
يستغل البعض من ضعاف النفوس في الترويج لألكاذيب واإلشاعات أو 

التحريض على األفعال التي يشكل ارتكابها جريمة مؤثمة قانونًا.
وتكمن خطورة اإلشــاعة الكاذبة في أنها تثير البلبلة في المجتمع وتؤدى 
إلــى اضطــراب فــي الحيــاة االجتماعيــة بين األفــراد أيًا كانــت فحوى تلك 

اإلشاعة سواء سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية.
ولقــد تطــرق ديننــا الحنيــف فــي كثير مــن النصوص الشــرعية فــي الكتاب 
والسنة إلى تحريم نشر اإلشاعات وبث األكاذيب واألقاويل غير المحققة 
والظنــون الكاذبــة من غير أن يتأكد مروجها من صحتها فيقول هللا تعالى 
فــي كتابــه العزيــز ) يــا أيها الذيــن آمنوا إن جاءكم فاســق بنبــأ فتبينوا أن 
تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (، فيأمرنا هللا تعالى 
فــي تلــك اآليــة أن نتأكــد من صحة األخبــار التي يأتينا بها األشــخاص في 
مختلف المجاالت وان نستقي المعلومات من مصدرها الرسمي تجنبا من 

الوقوع في المحظور قانونًا.
ويتضح أن جريمة بث اإلشــاعات لها ركنان أساســيان وهما الركن المادي 

والركن المعنوي.
الركــن المــادي هو: قيام الجاني بإذاعة إشــاعة كاذبــة يريد جعلها معلومة 
وإيصالها إلى عدد كبير من األشخاص بأي وسيله من الوسائل والتي من 
شــأن نشــر تلك اإلشــاعة حــدوث اضطراب باألمــن العام أو إلحــاق الضرر 
بالمصلحــة العامة وإلقــاء الرعب بين المواطنين وبذلك يكون الغرض من 

نشر اإلشاعة قد تحقق.
أمــا الركــن المعنــوي لتلــك الجريمة: يتمثــل في عنصري العلــم واإلرادة أي 
أن يشــترط أن يكــون الجانــي علــى علــم بــأن تلــك المعلومــات كاذبة وغير 
صحيحــة وانــه هــو مــن قــام بتأليفهــا أو غيــر مــن صحتهــا حتى تصــل إلى 
األشــخاص، بالمعنــى الــذي يريــده أمــا عنصــر اإلرادة فهو انصــراف إرادة 
الســلبية  مــدرك آلثارهــا  الكاذبــة وهــو  تلــك اإلشــاعة  نشــر  إلــى  الجانــي 

ومردودها على المجتمع.
ولقد نص المشــرع البحريني في المادة 168 من قانون العقوبات على أن 
يعاقــب بالحبــس مــده ال تزيــد عن ســنتين والغرامــة التي ال تجــاوز مائتي 
دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن مــن أذاع عمــدًا أخبــار أو بيانــات أو 
إشــاعات كاذبــة أو مغرضــة أو بــث دعايــات مثيرة، إذا كان من شــأن ذلك 
اضطراب األمن العام أو إلقاء الرعب أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

الحبس والغرامة لمن أذاع عمدا 
أخبارا كاذبة أو مغرضة

الثقافة األمنيـة

قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

بدور المالكي من المحرق

مستشفى الملك حمد الجامعي

عبدالرحيم 
تشيد بأهداف 

المعرض



ا بعد تنفيذ  ا لمدة ســنة واحدة مع النفــاذ، وأمرت بإبعاده عن مملكة البحريــن نهائيًّ حبســت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثة متهًما آســيويًّ
العقوبة؛ وذلك إلدانته بتزوير عدد 66 رصيًدا خاصين بشراء ديزل من أحد المحطات المعتمدة لشاحنات المؤسسة التي يعمل فيها، والذي 
تبين أنه كان يشتريه من السوق السوداء ويختلس فارق السعر لنفسه، كما قضت المحكمة ببراءة متهم ثان مما نسب إليه من اتهام مشابه.

إن  حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وقالــت   
مــا نســب للمتهــم الثانــي اعتمــد علــى أقوال 
المتهــم األول التــي ال تطمئن معهــا المحكمة 
اتهــام،  مــن  إليهــا  نســب  لمــا  المتهــم  لحمــل 
المتهــم األول عاريــة  أقــوال  حيــث جــاءت 
مــن ثمــة دليــل يقينــي يعضــد مــا رّدده مــن 
أقــوال ترتكن معه المحكمــة، وحيث إنه من 
المقّرر أن األحكام الجنائية تبنى على الجزم 
واليقيــن ال على الظن والتخمين ويكفي في 

المحاكمــة الجنائية أن يتشــكك القاضي في 
إســناد التهمة إلى المتهم، بما يتعين والحال 
الثانــي ممــا  المتهــم  ببــراءة  القضــاء  كذلــك 

أسند إليه من اتهام.
 وتعــود التفاصيــل إلــى أن ممثــل مؤسســة 
المقاوالت المجني عليها كان قد تقّدم ببالغ 
لدى الشــركة، ذكر فيه أنه كان يقوم بتســليم 
الديــزل  لشــراء  نقديــة  المتهــم األول مبالــغ 
الســتخدامه للمعــدات التابعــة للمحل، وذلك 

مــن إحــدى محطات الوقود المعتمدة، إال أنه 
تبيــن لــه قيــام المتهــم األول بشــراء الديــزل 
مــن أشــخاص يقومــون ببيعــه بطريقــه غيــر 
قانونيــة ويصدرون إيصــاالت غير صحيحة 
منســوب صدورها إلــى الشــركة القائمة على 
البيع، ما تسبب في تعطل معدات وشاحنات 

الشركة بسبب رداءة ذلك الديزل.
 وأوضــح أن الميكانيكــي الخــاص بشــركتهم 
اكتشــف ذلــك األمــر، وعندما واجهــوا المتهم 

األول اعتــرف لــه بذلــك، كمــا قــدم للشــرطة 
إلــى  صدورهــا  منســوب  إيصــاالً   66 عــدد 
للشــركة القائمــة علــى البيــع والمكتــوب فيها 
للســيارات  الديــزل  لتعبئــة  خاصــة  مبالــغ 
باإلضافة إلى عن عدد من األرصدة الجاهزة 

لالستعمال وغير المدون فيها أي شيء.
 وبالقبــض علــى المتهــم مــن قبــل الشــرطة 
أقــر بمــا نســب إليــه، وأشــار إلــى أنــه تعــرف 
علــى المتهــم الثاني، والذي كان يشــتري منه 
الديزل بســعر أقل من السوق، إذ كان األخير 
يصدر له فواتير باسم الشركة المزودة، فيما 

يأخذ هو المبالغ المتبقية لصالحه.
وثبــت من تقريــر خبير التزييف والتزوير أن 
المتهــم األول هــو الكاتــب بخــط يــده لجميع 
بيانــات صلــب اإليصاالت موضــوع الفحص، 

كما تم االســتعالم من محطة الوقود التابعة 
للشــركة المــزودة عمــا إذا كانــت اإليصــاالت 
مــن  وصــادرة  صحيحــة  الدعــوى  محــل 
المحطة من عدمه، إذ تبين أن تلك األرصدة 
لــم تصــدر من المحطة كــون أنه ال يوجد في 

األرصدة رقم المحطة.
علــى  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهمــا 
 2018 عامــي  غضــون  فــي  أنهمــا  اعتبــار 

و2019، ارتكبا اآلتي:

أواًل: المتهمان األول والثاني: 

ارتكبــا وآخــر مجهول تزويًرا فــي المحررات 
الخاصة وهي اإليصاالت المنسوب صدورها 
اتحــدت  بــأن  بالوقــود،  المــزودة  للشــركة 

إرادتهمــا معــه علــى اصطناعهــا علــى غــرار 
الصحيــح منهــا وتحريــر بيانــات اإليصــاالت 
علــى خــالف الحقيقــة ووضــع تواقيــع عليها 
فــي  المختــص  للموظــف  زوًرا  منســوبة 
إصدارهــا وذلــك بنيــة اســتعمالها كمحــررات 

صحيحة.

ثانًيا: المتهم األول:

المــزورة موضــوع  المحــررات  1 - اســتعمل 
البنــد أوالً مــع علمــه بتزويره بــأن قدمها إلى 

مؤسسة المقاوالت المجني عليها.
القــدر  المبينــة  الماليــة  المبالــغ  اختلــس   -  2
التــي  الذكــر  ســالفة  للمؤسســة  والمملوكــة 

ُوجدت في حيازته بسبب عمله.

سنة آلسيوي يشتري الديزل من السوق السوداء
أمــره وكشــف  المنتــج  رداءة  بســبب  الشــاحنات  تضــرر  أكــد  الشــركة  ميكانيكــي 

آسيويان يبيع أحدهما “الشبو” ويعمالن في الدعارة
المتاجر هــو  صديقها  أن  بــادعــاء  التهمة  مــن  التملص  حــاولــت  السيدة 

بــدأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى فــي محاكمــة صديقيــن آســيويين الجنســية، اعتــرف 
أحدهمــا أنــه يتكّســب من الفجــور واألخرى من الدعــارة، عقب القبض عليهما بقضيــة بيع للمؤثر 
العقلي )الشبو(، وقّررت تأجيل القضية لجلسة 12 يونيو المقبل؛ للتصريح لوكيل المتهمة األولى 
بصورة من أوراق الدعوى والرد من قبل وكيل المتهم الثاني، مع األمر باســتمرار حبســهما لحين 

الجلسة القادمة.

المتهميــن  علــى  القبــض  واقعــة  وتتحصــل   
فــي أن معلومــات ســرية كانــت قــد وردت إلــى 
مــالزم أول فــي إدارة مكافحــة المخدرات تفيد 
بحيازة وإحراز فتاة من جنسية آسيوية للمواد 
المخــدرة بقصــد البيع والتعاطــي، وأن تحرياته 
دلــت علــى اســمها وجنســيتها وأنهــا تعمــل على 
ترويــج “الشــبو” بمبالــغ تتراوح بيــن 200 و500 
دينار عن طريق وســيط هو المتهم الثاني كونه 

يعمل لصالحها.
 وتبين للمالزم أن المتهمة األولى حذرة وتتخذ 

الترويــج، بحيــث ال  احتياطاتهــا فــي عمليــات 
تريد الكشــف عن هويتها الحقيقية ألي شخص 

ممن يطلب منها المؤثر العقلي المذكور.
 فتوّصــل مصــدر ســري إلــى رقــم هاتــف المتهم 
الثانــي وطلــب منــه تحــت مســمع وإشــراف من 
المالزم أول كمية من الشــبو بقيمة 440 ديناًرا، 

على أن يلتقيا مساء بمنطقة الجفير.
 وفــي الموعــد والمــكان المتفــق عليهمــا التقــى 
المصــدر الســري بالمتهــم الثانــي، إذ التقــى بــه 
بجانــب شــقته، وأعطــاه المبلــغ فدخــل المتهــم 

فأعطــى  الشــبو،  مــن  كيًســا  لــه  للشــقة وجلــب 
المصــدر الســري الشــرطة اإلشــارة المتفق عليها 
بإتمــام العمليــة وتمــت مداهمة الشــقة والقبض 
على المتهم الثاني من شقته التي كانت تنبعث 
تــم  لمــادة مخــدرة، وفيهــا  رائحــة قويــة  منهــا 

العثور على المتهمة األولى.
 وأثنــاء عمليــة التفتيــش لم يتم العثــور بحوزة 
المتهــم الثانــي علــى المبلــغ المصــور، بــل تبيــن 

وجوده في حقيبة يد المتهمة األولى.
المؤثــر  بيــع  تهمــة  األولــى  المتهمــة  وأنكــرت   
البحريــن  إلــى  حضــرت  أنهــا  وقــّررت  العقلــي، 
تعاطــي  فــي  وبــدأت   2017 عــام  فــي غضــون 
المخــدرات والعمــل فــي ممارســة الدعــارة مــع 
مواطنيــن وخليجييــن بمبالــغ ماليــة تتــراوح ما 
بيــن 30 و40 دينــاًرا، وتســتعمل تلــك األمــوال 
فــي دفــع إيجــار الشــقة وتعاطــي الشــبو، والذي 

تشتريه من المتهم الثاني.

 لكــن المتهــم الثانــي أنكــر مــا نســبته لــه األولــى 
وكشــفها، وقال إنها هي من تبيع المؤثر العقلي، 
إذ ســلمته كمية ليعطيها لفتاة من جنسيتهم ثم 
عاد وسلمها المبلغ قيمة المؤثر العقلي، واعترف 
أيًضا في انه يمارس الفجور في كسب األموال.

فوّجهــت لهمــا النيابــة العامــة أنهمــا بتاريــخ 25 
مارس 2019، ارتكبا اآلتي:

“الميتامفيتاميــن”  العقلــي  المؤثــر  قدمــا  أوالً: 
بمقابل في غير األحوال المرخص بها قانوًنا.

المؤثــر  التعاطــي  بقصــد  وأحــرزا  حــازا  ثانًيــا: 
العقلي المذكور.

فــي حياتهــا  اعتمــدت  األولــى:  المتهمــة  ثالًثــا: 
بصفة كلية على ما تكسبه من الدعارة.

رابًعا: المتهم الثاني:
1 - اعتمد في حياته بصفة كلية على ما يكسبه 

من ممارسة الفجور.
2 - أقام في البالد بطريقة غير مشروعة.

قضــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة األولــى )الدائــرة اإلداريــة( بإلغــاء قرار صادر مــن بلدية 
المنطقة الشمالية، والتي رفضت فيه طلب مواطن بشراء زاوية مالصقة لعقاره، بدعوى 
أن الزاويــة تتعــارض مــع حقــوق الجــار؛ ألن قــرار البلديــة غيــر واضــح في تحديــد كيفية 

تعارض الزاوية مع حقوق جار المدعي وماهية تلك الحقوق التي تتعارض معها.

وأوضحــت المحكمــة في حكمها أن المدعي 
تقــدم بالئحــة دعــوى، أفــاد فيهــا بأنــه تقدم 
بطلــب إلــى بلدية المنطقة الشــمالية لشــراء 
الزاويــة المالصقــة ألرضــه من جهة الشــمال 
بمنطقــة كــرزكان، وتم النظــر بطلبه من قبل 
لجنــة الزوايا، حيث أصــدرت قرارها برفض 
الطلــب لتعارضه مع الحقوق الجانبية للجار 

الغربي.
فتظلــم المدعــي من هذا القــرار، وصدر قرار 
آخــر اللجنة برفض الطلب للســبب المذكور، 
فرفــع الدعــوى للمطالبة بإلغــاء القرار وندب 
شــراؤها  المطلــوب  الزاويــة  لمعاينــة  خبيــر 

الجــار  حقــوق  مــع  تعارضهــا  مــدى  لبيــان 
الغربي.

وبعــد مداولــة القضيــة قالــت المحكمــة فــي 
 52 رقــم  القــرار  أحــكام  أســباب حكمهــا إن 
لســنة 2003 بإعــادة تشــكيل وتنظيــم عمــل 
رقــم  بالقــرار  والمعــدل  الزوايــا  بيــع  لجنــة 
15 لســنة 2005، أشــارت إلــى أن المقصــود 
بالزاويــة فــي تطبيــق أحــكام القــرار، قطعــة 
األرض الخاليــة المملوكة للدولة والمالصقة 
كلها أو جزء منها لعقار مملوك ألحد األفراد، 
وتشــكل لجنــة خاصة للنظر فــي طلبات بيع 
طلبــات  ودراســة  بفحــص  تختــص  الزوايــا 

شــراء الزوايا التــي ترفع إليها مــن البلديات 
بعد الموافقة عليها طبقا للقواعد المقررة.

القــرار  مــن  الرابعــة  المــادة  أن  وأوضحــت 
الوزاري سالف الذكر، بينت شروط الموافقة 
تكــون  أال  اســتلزمت  إذ  الزوايــا؛  بيــع  علــى 
الزاويــة موضعــا أليــة أغــراض أو إنشــاءات 
تتعلــق بمرافق الصــرف الصحي أو الكهرباء 

والماء أو غيرها من المرافق العامة.
كمــا نصــت المــادة التاســعة مــن القــرار ذاته 
على أنه إذا رأت اللجنة عدم استيفاء طلب 
لشراء الشروط المقررة لبيع الزوايا أصدرت 
قرارا مسببا بالرفض وأن القرار الذي يصدر 
برفــض الطلــب نهائــي ولــم يوجب المشــرع 
القضائيــة  للرقابــة  يخضــع  وإنمــا  تســبيبه، 
وفقــا للمعاييــر المقررة للطعن فــي القرارات 

اإلدارية.
وأضافــت أنــه لما كان ما تقدم، وكان الثابت 
مــن األوراق أن المدعــي تقدم بطلب لشــراء 

الزاويــة المجــاورة لعقــاره من جهة الشــمال 
حيــث أصدرت لجنة الزوايا القرار المطعون 
عليــه برفــض الطلــب لتعارضهــا مــع حقــوق 
الجــار الغربــي، وهــو مــا نــازع فيــه المدعــي 
وتمســك بعدم صحته، وكان الســبب حسبما 
ورد ذكــره في القرار غير واضح في تحديد 
كيفيــة تعــارض الزاويــة مــع حقــوق الجــار 
الغربــي وماهية هذه الحقوق التي تتعارض 

معها.
وتابعــت أن األوراق خلــت ممــا يفيــد ذلــك، 
ومــن ثم لــم يتســن للمحكمــة بســط رقابتها 
على صحة الســبب ومشروعيته، األمر الذي 
يغــدو معــه القــرار الطعيــن - والحالــة هذه - 
فاقدا لســببه القانونــي الصحيح الذي يقوى 
علــى حملــه، ويكــون النعي عليه فــي محله، 
بمــا يتعيــن معــه إجابــة المدعــي إلــى طلبــه 
والقضــاء بإلغــاء القــرار المطعــون عليــه وما 

يترتب عليه من آثار.

ا برفض شراء زاوية منزل المحكمة تلغي قراًرا بلديًّ

استدعاء شاهدي إثبات بقضية مسافر سرق آخرين
ــاي ــشـ ــم فــــي أكــــــــواب الـ ــه ــي ــل ــي ع ــن ــج ــم ــل الـــمـــتـــهـــم وضـــــع مــــــادة مــــخــــدرة ل

قــّررت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى تأجيل النظر في قضية المســافر اآلســيوي المتهم في عدة بالغات بفقدان المســافرين 
العابريــن “الترانزيــت” للوعــي وهــم برفقتــه كونه من جنســيتهم، والذي تمكن من ســرقة ممتلكاتهم الشــخصية بعــد تخديرهم، إذ 
شــوهد عبر الكاميرات وهو يضع مادة مخدرة للمجني عليهم في أكواب الشــاي والقهوة، وعقب فقدانهم للوعي يســرق أموالهم، 

حتى جلسة 3 يونيو المقبل؛ وذلك الستدعاء شاهدي إثبات مع األمر باستمرار حبس المتهم.

وتتحصــل وقائــع القضية فــي أن مديرية 
شــرطة المطار تلقــت العديد من البالغات 
للوعــي وأنهــم  المســافرين  حــول فقــدان 
بحالــة غيــر طبيعيــة وهلوســة؛ فــي صالة 
المســافرين العابرين “الترانزيت”، وعندما 
توجه أفراد الشــرطة للموقــع، اتضح أنهم 
جميعا آسيويين ويصعب التواصل معهم، 
حيــث إن كالمهــم غيــر مفهــوم فضــالً عن 
أنهــم فــي حالــة تخديــر، إلــى أن تمكنــوا 
مــن الوصــول إلى نتيجة واحــدة وهي أن 
شــخًصا ما قدم لكل منهم كوًبا من الشــاي 
وما إن شربوه حتى أصبحوا بهذه الحالة، 

العــالج  لتلقــي  للمستشــفى  نقلهــم  فتــم 
الالزم.

 ونظــًرا إلــى حصــول عــدة حــاالت ســابقة 
ا قّدم  مشــابهة، مفادها أن شــخًصا آســيويًّ
للمســافرين العابريــن مشــروبات تحتــوي 
علــى مــواد مخــدرة أفقدتهــم الوعي ومن 
ثم ســرق ممتلكاتهم الشخصية، والذي لم 
يتمكــن الشــرطة مــن إلقــاء القبــض عليه، 
وإنما تم التعرف على اســمه ورقم جوازه 
فقــط، فقد توجه الشــرطة لغرفة المراقبة 
وشــاهدوا تســجيالت الكاميــرات األمنيــة 
وتــم االشــتباه بعد رؤيــة التصوير األمنية 

في شخص واحد كان يجلس مع المجني 
عليهــم فــي احــد مطاعــم المطــار، والــذي 
شوهد وهو يضع في األكواب التي قدمها 
وهــو  شــوهد  كمــا  األقــراص،  بعــض  لهــم 
يسرق مبالغ مالية منهم، إال أنهم أخذ تلك 
األمــوال إلى مكتب الصرافــة وحولها إلى 
عملــة مختلفــة وغــادر متجهــا إلــى بوابــة 
رحلــة غيــر التي حضــر عليهــا بعدما حجز 

تذكرة أخرى من مكتب شركة الطيران.
 ولــم يتمكــن الجاني من الهــرب من البالد 
أفــراد  توجــه  إذ  لجريمتــه،  ارتكابــه  بعــد 
سيســتقلها  التــي  الطائــرة  إلــى  الشــرطة 

المتهــم، وتــم القبــض عليــه بعــد مقاومــة 
شــديدة أبداها حال صعــوده إياها متجها 

إلحدى الدول الخليجية.
وبالتحقيق مع اللص الدولي أنكر ما نسب 
إليــه بداية، إال أنه عند تفتيشــه تم العثور 
بحوزته على تلــك األقراص الممنوعة من 
التــداول فــي المملكــة فضــالً عــن محلول 
لتذويــب تلــك األقــراص المخــدرة، فضــال 
بالمجنــي  الخاصــة  الماليــة  المبالــغ  عــن 
عليهــم بعــد تغييــر العملــة، وعنــد ســؤاله 
عــن تلــك األمــوال قــّرر أن المجنــي عليهم 
هــم مــن طلبوا منه تغييــر العملة ولم يبرر 
ســبب وجودها معه بدالً مــن تقديمها إلى 

أصحابها.
وبعــد عــودة المجنــي عليهــم إلــى وعيهــم 
قــرروا أن المتهــم هــو مــن حضــر إليهــم، 
وطلب منهم التوجه إلى المطعم الستالم 
وجبة مجانية للمســافرين، إذ اعتقدوا أنه 

أحــد أفراد طاقم موظفي المطار، وعندما 
توجهوا للمطعم أحضر لهم المتهم الطعام 
وجلــس معهم هو اآلخر، وتناولوه جميًعا، 
ومن ثم توجهوا إلى البوابة انتظار موعد 
الطائــرة برفقتــه كذلك، وهناك ســألهم عما 
يطلبون من شــراب، إذ قــرروا له حاجتهم 
إلى الشاي، والذي ما إن شربوه حتى فقد 
كل منهم وعيه، ولم يعلموا بما حصل بعد 

ذلك إال في المستشفى.
 وتــم العثــور بحــوزة المتهــم علــى مبالــغ 
تمثلــت  مختلفــة،  عمــالت  مــن  ماليــة 
فــي كيــس  ــا كان  عمانيًّ ريــاالً   1272 فــي 
بنطالــه، وفــي محفظتــه كان يوجــد 336 
ــا و100 بيســة و4470 روبيــة  ريــاالً عمانيًّ
باكســتانية، ونظًرا إلــى أن المجني عليهم 
حالــة  فــي  يكونــوا  ولــم  وعيهــم  فقــدوا 
طبيعيــة حينها فلم يتمكن أفراد الشــرطة 
مــن معرفــة جميــع ممتلكاتهــم وأموالهــم 

المسروقة.
هــذا وقــد أحالــت النيابــة العامــة المتهــم 
 18 بتاريــخ  أنــه  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة 

نوفمبر 2018، ارتكب اآلتي:
المملوكــة  النقديــة  المبالــغ  ســرق  أوالً: 
الواقــع  اإلكــراه  بطريــق  عليهــم  للمجنــي 
عليهــم بعــد أن قــام بــدس المؤثــر العقلــي 
لهــم فــي الشــراب وفقــدوا بذلــك الوعــي 
واإلدراك وتمكــن بتلك الوســيلة من إتمام 

السرقة والفرار بالمسروقات.
ثانًيــا: حاز وأحــرز بقصد التعاطــي المؤثر 

العقلي المذكور.
ثالًثا: اعتدى على ســالمة جســم الشرطي 
اإلصابــات  بــه  وأحــدث  عليــه  المجنــي 
الموصوفــة بتقريــر الطبيب الشــرعي ولم 
يفــض االعتــداء إلى مرضــه أو عجزه عن 
القيــام بأعمــال الشــخصية مــدة تزيــد عن 

20 يوًما.
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رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولى اســتئنافات ثالثة 
مدانيــن آســيويين الجنســية، تتــراوح أعمارهــم ما بيــن 25 و30 عاًما، 
بواقعــة بيــع وتعاطــي المــواد المخــدرة، تــم ضبطهــم مــن قبــل دورية 
مدنية كانت تعمل على تمشيط منطقة كرزكان، وأيدت معاقبة األول 
بالســجن لمــدة 10 ســنوات وتغريمــه 5000 دينــار، وبحبــس اآلخــران 
لمــدة ســنة وبتغريمهما 1000 دينار، كما أمــرت بمصادرة المضبوطات 

ا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. وبإبعادهم جميًعا نهائيًّ

أن  القضيــة  أوراق  مــن  ويتبيــن   
بالًغــا كان قــد ورد للنيابــة العامــة 
المخــدرات،  مكافحــة  إدارة  مــن 
مفــاده أنــه بنــاًء علــى قيــام إحدى 
المحافظــة  شــرطة  دوريــات 
حمــد  مدينــة  )مركــز  الشــمالية 
منطقــة  بتمشــيط  الجنوبــي( 
كرزكان في تاريخ 8 أكتوبر 2018 
فــي حوالــي الســاعة 8:40 مســاء، 
شــوهدت ســيارة صالــون بيضــاء 
اللــون متوقفــة فــي مــكان مظلــم 
بالقرب من إحدى مزارع المنطقة، 
ممــا أثــار ذلك الشــك والريبــة لدى 

أفراد الشرطة.
 وباالقتراب من السيارة المذكورة 
تبيــن أن بداخلهــا ثالثــة أشــخاص 
من الجنسية اآلسيوية وهم بحالة 
غير طبيعيــة، فتم إعالمهم بهوية 
وتــم  الشــرطة،  أفــراد  ومأموريــة 
ســؤالهم عــن ســبب توقفهــم فــي 
هــذا المــكان وبطريقــة مشــبوهة، 
فقــّرر المســتأنف األول أنــه يتعاط 
برفقــة  المخــدرة  الهيرويــن  مــادة 

الثاني والثالث.
أن  إلــى  األوراق  وأشــارت 
بحوزتــه  كان  األول  المســتأنف 
كيســين يحتويــان علــى مســحوق 
بيج اللون باإلضافة إلى مبلغ 500 
فلس ملفوفة ويعتقد اســتخدامها 
بتعاطــي المواد المخدرة وســلمهم 
ألفــراد شــرطة الدوريــة، إذ تبيــن 
أنهم كانوا جميعا بمحفظة نقوده.

 فعمــد أفراد الشــرطة إلى تفتيش 
الســيارة بنــاًء علــى حالــة التلبس، 
والتــي تم العثور فيهــا على نصف 
مســحوق  علــى  تحتــوي  كبســولة 
مــادة  بأنــه  يعتقــد  اللــون  بيــج 
باإلضافــة  المخــدرة،  الهيرويــن 

إلــى كيســين يحتويــان علــى مادة 
مشابهة لذات المخدر.

 وبســؤال المســتأنفين عمــن يملك 
األول  أفــاد  المضبوطــات،  تلــك 
أنهــا أيًضــا تخصــه، وأنــه اشــتراها 
بمبلــغ 120 ديناًرا من شــخص آخر 
آسيوي الجنســية أيضا، وذلك عن 
طريــق حوالة مالية ومن ثم يقوم 
هــو بتوزيعهــا علــى شــكل لفافــات 
وبيعها بمبلغ 10 دنانير لكل لفافة. 
فأحالتهــم النيابة العامة للمحاكمة 
علــى اعتبار أنهم في غضون العام 

2018، ارتكبوا اآلتي:

أواًل: المستأنف األول:

1 - حاز وأحرز وباع بقصد االتجار 
مــادة الهيرويــن المخــدرة في غير 

األحوال المصرح بها قانوًنا.
2 - قــدم مــادة الهيرويــن المخدرة 
للتعاطــي وذلــك بــدون مقابــل في 
غير األحوال المرخص بها قانوًنا.

ثانًيا: المستأنفون جميًعا: 

حــازوا وأحــرزوا بقصــد التعاطــي 
)الهيرويــن  المخدرتيــن  المادتيــن 
األحــوال  غيــر  فــي  والمورفيــن( 

المصرح بها قانوًنا.

تأييد السجن 10 سنوات 
آلسيوي باع الهيروين

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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الحقيقــة أن مــا يحــدث فــي منطقتنــا مــن توتــرات لــه أوجــه عــدة، وال 
يتعلــق فقــط بصــراع إرادات بيــن الواليــات المتحدة والنظــام اإليراني، 
لكنه يرتبط باألساس بمصداقية القوانين الدولية وكل ما تأسس عليه 
وبموجبــه النظــام العالمي ومنظماته ومؤسســاته التي يفترض أن تدير 
منظومة العالقات الدولية وفق ميثاق األمم المتحدة الذي وقعت عليه 

جميع الدول األعضاء بالمنظمة.
ويخطئ من يظن أن اســتهداف الســفن التجارية قرب المياه اإلقليمية 
لدولــة اإلمارات، أو التهديد المســتمر بإغــالق مضيق هرمز، أو تحريض 
الميلشيات اإلرهابية في دول مختلفة في منطقتنا على القيام بأعمال 
بحريــة اســتفزازية، أو اســتعراض القــوة فــي ميــاه دوليــة يفتــرض أنها 
محكومــة بأطــر قانونيــة تنظم العبــور وتضع القواعــد الدقيقة الضامنة 
لحقــوق األطــراف جميعهــا في األمن البحري، يخطئ مــن يظن أن هذه 
الممارســات تســتهدف دولــة اإلمــارات والمملكــة العربيــة الســعودية أو 
الواليات المتحدة فقط، ألنها في الحقيقة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، 
وتحديــًا صارخــًا لما اســتقرت عليه إرادة األمم والــدول المتحضرة منذ 

نهايات النصف األول من القرن العشرين عبر ميثاق األمم المتحدة.

الحقيقة أن الصمت والتردد العالمي في التصدي الحازم لمثل هذه  «
التجاوزات اإلجرامية هو تفريط بحقوق الدول جميعها في األمن 

واالستقرار، فالرسائل الخاطئة التي أراد من حرض على هذه العملية 
توصيلها ألطراف معينة هي رسائل تنخر في جسد القانون الدولي، 

وتفتح الباب أمام دوامة من الفوضى التي يمكن أن تقود العالم 
إلى حالة من الال أمن في المعابر البحرية الدولية ويمكن أن تفتح 
الباب أم تكرار مثل هذه الجرائم التي تقوض كل ما ساد العالقات 

الدولية طيلة العقود والسنوات الماضية من قواعد ناظمة للمالحة 
البحرية، التي تمثل شريانا رئيسيًا تتنفس من خالله اقتصادات 

العالم أجمع. “إيالف”.

اختبار ثقة للقانون الدولي )1(

طاعة السلطة وأساليب المعارضة في الفكر االجتماعي )2(
إنمــا ينبغــي االعتــراف بــه ابتــداء أن هــذه التيــارات التــي 
أشــرنا لهــا في الحلقات الســابقة، نجحت إلــى حد بعيد في 
أن تكــون بديــال لالحتــالل األميركــي، بما تعنيــه الكلمة من 
اعتقــاالت وإعدامــات وفســاد وممارســات طائفية، فخالل 
حكمهــا العراق وبتوجيه وتأييــد منها بقيادة نوري المالكي 
وكما كشفت الوثائق ومنها وثائق “ويكيليكس” تم تشكيل 
المباشــر،  إشــرافه  تحــت  والتعذيــب  للقتــل  فــرق  وإدارة 
باإلضافــة إلــى إنشــاء معتقــالت خاصة تتبــع مكتب رئيس 
الــوزراء العراقــي بشــكل مباشــر بعيــدا عــن وزارة العــدل 
المكلفــة بإدارة الســجون، وهذه الجماعات بقيــادة المالكي 
التســبب  فــي  المباشــرة  المســؤولية  يتبعــه تتحمــل  ومــن 
المتهــم  فهــي  بالعــراق،  الدولــة  تنظيــم  وانتشــار  بدخــول 
الرئيســي بتســيلم الموصــل دون قتــال لتنظيــم الدولة في 
يونيو 2014، ولم يكن ذلك إال لصناعة حرب وهمية تهدف 
مــن خاللهــا هــذه الجماعــات إلــى تبريــر الدخــول المباشــر 
إليــران فــي العــراق وبالتالــي ســيطرتها المباشــرة والفعلية 

على العراق تحقيقا لمشروعها العنصري التوسعي.
نــوري المالكــي ومن معه أدار “فرقا للمــوت واالعتقال فيما 
اعتبر جيشــا ســريا موازيا يأتمر فقط بتوجيهاته، فاحتجز 
خــالل حكمــه وحكــم هــذه التيــارات - التــي كانــت تدعــي 
إيمانهــا بقيم األخوة اإلســالمية وقيم األخوة بين مكونات 
الشــعب العراقــي - أكثــر مــن 100 ألــف ســجين عراقــي في 
ســجون ســرية ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء نوري 
المالكــي، ومعظــم هذه الســجون تــدار من قبل المليشــيات 

الطائفيــة التــي ينتمي لها والمعروفة بأفعالها ال بشــعاراتها، 
معروفــة بوحشــيتها واســتباحتها التعذيــب والقتــل خــارج 

إطار القانون دون أية رقابة.
الطائفيــة  والتيــارات  المالكــي  نــوري  لشــعارات  وتحقيقــا 
الحليفــة لــه في تحقيق التقــدم العلمي والنهضــة الثقافية، 
جرى في عهده اغتيال 350 عالما نوويا عراقيا و80 ضابط 
طيــران مــن القــوات الجويــة العراقيــة”، وذلــك انطالقا من 
وثيقة سرية لويكيلكيس تظهر الدور الذي لعبته في توفير 
“معلومات خاصة بالسير الذاتية للعلماء العراقيين، وطرق 
الوصــول إليهــم بغــرض تصفيتهــم”؛ حيث تم تســليم “هذه 
المعلومــات إلــى فــرق اغتيــال تابعــة للموســاد اإلســرائيلي 

وإيران”.

وتطبيقا لشعارات هذه الجماعات وتوجهاتها  «
العلمانية الجميلة في بناء عراق دستوري 

ديمقراطي فيدرالي، في إطار الوحدة الوطنية، 
وتأكيدا على سعي هذه الجماعات لتحقيق وحدة 

العراق أرضا وشعبا وسيادة قامت بالتنسيق 
المباشر مع الحرس الثوري اإليراني لتصفية 

شخصيات عراقية خصوصا البرلمانية منها، وأخيرا 
وباعتبار الفساد أحد أكثر اإلشكاليات التي تعاني 

منها الشعوب العربية وسعيا من هذه الجماعات 
لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة االجتماعية، 

اختلس في عهدها وأثناء حكمها للعراق ما يزيد عن 
350 مليار دوالر هذا فقط في الوالية األولى للمالكي.
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سالم الكتبي

أحمد المرباطي

“كان هدف الحرب الوهمية  «
تبرير الدخول المباشر إليران 

في العراق وفرض سيطرتها 
وتحقيق مشروعها العنصري 

التوسعي”.
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هل سيأتي رمضان غيره؟
في هذه األيام الفضيلة التي تقربنا أكثر إلى الخالق عز وجل تتضاعف فيها 
الطاعــات والتراحــم والصدقــات وتهذيب النفوس وتأليــف القلوب وتقوية 
وترســيخ العالقــات االجتماعيــة بيــن النــاس أجمعيــن والمســارعة لفعــل 
الخير واإلنفاق في ســبيل هللا تعالى، باألمس القريب كنا في لهفة وشــوق 
الستقبال الشهر واآلن نحن في اليوم العشرين منه، هاهي أجراس الوداع 
تدق معلنة اقتراب رحيله، وهاهو رمضان يلملم ما تبقى من أيامه لنستقبل 
العشــر األواخر منه، “ويابخت” الناس التي ســارعت بالتصدق واإلنفاق من 
مالهــا الخــاص فــي ســبيل هللا ووقفت مــع بســطاء الديــرة المحتاجين في 
دواعيــس وفرجــان مــدن وقــرى البحريــن ومــدت لهــم المســاعدة والعــون 
ومســحت دموعهــم وأفرحــت قلوبهــم وشــرحت نفوســهم مــن الضوائــق 
الماليــة وأفرجــت عنهم الكــرب والمحن التي يمرون بها بالمســاهمة الفعالة 
في حل مشــاكلهم المعيشــية والحياتية، ونســأل هللا تعالى في هذا المقام 
أن تكون حزمة تلك األعمال الجليلة في ميزان حسنات أولئك األخيار من 
ميسوري الديرة واآلخرين المتطوعين المخلصين من أهلها الذين ساهموا 

وشاركوا في فعل الخير بكل أمانة وإخالص وبسرية تامة.

فــي ذات الوقــت ال تــزال هنــاك “فجــة” ومتســع مــن الوقــت لمــن تأخــر أو 
انشــغل لظــرف أو آلخــر كــي “يهم روحــه” ويلحــق بالركب بمســاعدة أفراد 
مجتمعــه المحتاجيــن والهرولــة تجــاه مضاعفة االجتهــاد واإلكثار منه في 
الليالــي واأليــام المتبقيــة ويغتنــم فضائلهــا ببــذل المزيد من أعمــال الخير 

والثواب لينال األجر والمغفرة “ودفع البله” عنه وعن أفراد أسرته.
ففــي العشــر األواخــر مــن رمضــان المبــارك هنــاك ليلــة خير من ألف شــهر، 
لــذا فهــذه مــن أكبر الفرص العظيمة التي أمامنــا اآلن حيث من هللا تعالى 
بهــا علينــا نحــن معشــر المســلمين بليلــة يكــون عمــل الخيــر فيها عــن ألف 
شــهر، فهي حقا ليلة ال تعوض على اإلطالق فيســتحب مضاعفة الصدقة 
والتبــرع وإخــراج الــزكاة لمســتحقيها مــن بســطاء أهل البحريــن وإدخال 
الســرور والحبــور والفرحــة فــي قلوبهــم دون تردد “ما نقصــت صدقة من 

مال”.

نحن البشر ال نعلم وال ندري هل سيأتي علينا شهر رمضان غيره ونحن  «
أحياء نرزق أم وقتها نحن في عالم آخر، ولكم “طولت العمر”. وعساكم 

عالقوة.

عبدالعزيز الجودر

 ملك الحكمة 
والرؤية الصائبة

كان لــي الشــرف بــأن يتم اختيــاري ألكون ضمن كوكبة وفد أهالــي محافظة العاصمة 
الذين تشرفوا بتقديم التهنئة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة عاهل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه، وذلك بمناســبة حلول شــهر رمضان المبارك، حيث تشــرفنا 
بلقــاء جاللتــه مســاء يــوم الثالثاء 20 مايو الجاري، وال شــك بأن حــرص جاللة الملك 
علــى االلتقــاء بأبنائــه المواطنين مــن مختلف المحافظات، خالل هذا الشــهر الفضيل، 
سنة حميدة ورثها، حفظه هللا، عن آبائه وأجداده فحرص على تكريسها والمحافظة 
عليها لما تعكسه من حالة بحرينية خاصة ُتترجم مدى قرب الحاكم من أبناء شعبه. 
وبالرجــوع إلى الكلمة الســامية التــي ألقاها جاللته خالل اللقاء الجميل وما تضمنته 
تلك الكلمة من نقاط مهمة جدًا، فقد استوقفني في كلمة جاللته تطرقه إلى ضرورة 
إعــادة النظــر فــي طــرق اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي، مؤكــدًا جاللته أنه 
يجب اســتخدام هذه التقنّية الحديثة لتعزيز التواصل المجتمعي ونشــر اإليجابيات 
ودعــم القضايــا الوطنيــة التــي تجمــع وال تفــّرق بحيــث تكــون هــذه الوســائل مصدر 

إصالح ال معول هدم.
كمــا أشــاد جاللتــه بوعــي األغلبيــة حــول أهمية التصــّدي للشــائعات التــي تعمل على 

نشرها جهات حاقدة على الوطن واستقرار مجتمعه.
والبــد لــي هنــا أن أشــير إلــى أنني شــخصيًا ســبق لي أن كتبــت مقاال بعنوان “وســائل 

التواصــل االجتماعــي.. ومــا أدراك... وذلــك فــي جريــدة البــالد بتاريــخ 17 أكتوبــر 
2018م، تطرقت خالل المقال إليجابيات تلك الوسائل وسلبياتها، وعليه فإنني أكرر 
مناشــدتي مــن هــذا المنبــر كــي ُنبادر جميعــًا بالعمــل معًا يــدًا واحدة ونجعــل توجيه 
جاللتــه نبراســًا وخارطــة طريــق لتصحيــح األوضــاع مــن أجــل خير وصالــح الوطن 

والمجتمع.
مــن جانــب آخــر أود بهــذه المناســبة أن أرفع إلى المقام الســامي أســمى آيات الشــكر 
واالمتنان والتقدير لتفضله باســتقبالنا وتشــريفنا بهذا اللقاء الحميم، لقد كانت حقًا 
ليلة من أجمل ليالي هذا الشــهر الفضيل، ولعلي أنوه هنا بما أبداه جاللته من إصرار 
خــالل اللقــاء علــى تقديم التهنئة للجميع فردًا فردًا وذلك رغم العدد الكبير الذي كان 

يقدر بـ 450 شخصًا. 

لقد استطاع جاللته بابتسامته المعهودة، وسعة صدره، وتواضعه الجم أن  «
يقّدم درسًا من دروس الرقي واالحترام وبساطة الحاكم في حضور مواطنيه، 

وهذا بالطبع ليس غريبًا على حكامنا الكرام. حفظ الله البحرين من كل مكروه 
شامخة أبّية في ظل مليكنا ورئيس وزرائنا وولي العهد، حفظهم الله ورعاهم، 

ولهم العهد مّنا بالوقوف خلفهم كالبنيان المرصوص من أجل بناء حاضر 
ومستقبل بحريننا الغالية. وكل عام والجميع بألف خير.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

في خطوة تحسب لإلدارة الجديدة لجمعية الصحفيين البحرينية، تشهد الساحة 
المحليــة تحــركًا تقــوده الزميلــة عهديــة أحمــد بهــدف معالجة ملــف الصحافيين 
الذيــن فصلــوا مــن مؤسســاتهم اإلعالمية ألســباب مالية أو إداريــة وكذلك الذين 

قدموا استقاالتهم تحت ضغوط شخصية أو أسرية. 
جهود الزميلة أحمد وفريقها المساند يعيد إلى ذاكرتي حالة التضامن التي عاشها 
الصحافيــون إبــان إغــالق صحيفة “الوقت” فــي العام 2010 بعــد صعوبات مالية 
عصفــت بهــا. أتذكر جيدًا وضــع الصحافيين آنذاك، فلم يكتفــوا بإظهار التعاطف 
والتضامــن مــع زمالئهــم فــي “الوقــت” فحســب، بــل ســارعوا إلــى تمرير ســيرهم 
الذاتيــة إلــى إدارات الصحــف مع تزكيتهم، دفعًا نحــو توظيفهم. ولم تقف جهود 
الصحافييــن حينهــا عنــد هذه النقطة، فشــكلوا قــوة ضغط غير معلنــة على وزير 
العمــل الســابق، وكانــوا يحرجونــه باألســئلة عن أوضــاع الصحافيين المســرحين 
فــي كل مؤتمــر صحافــي وفعاليــة، وينتقدون بعض الترشــيحات الوظيفية التي 

قدمت إليهم “ترشيح محرر برلماني لوظيفة سائق مركبة ثقيلة مثال”! 
أما الواقع اليوم فيبدو قاتما، فقد تســلمت إدارة الجمعية قرابة 27 ســيرة ذاتية 
وطلبا للتوظيف من صحافيين سابقين، باتوا اآلن عاطلين بعد أن كانوا يشكلون 
الــرأي العــام بأخبارهم وتقاريرهم وتحقيقاتهــم ومقاالتهم، بل إن أحدهم تحول 
مــن محــرر في الصفحــات الثقافية – يصول ويجول في النقد والشــعر واألدب - 

إلى موظف أمن “سيكيورتي”. 
ولألســف، جــاء رد وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــى تحــركات جمعيــة 
الصحفيين بعرض “التدريب المهني في مجال الصحافة واإلعالم بما يسهم في 
تطورهــم الوظيفــي”، أي أن الــوزارة تعرض على هذه الخبــرات الصحافية فرصًا 

للتدريب وليس التوظيف!

هنا أدعو النواب في لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة األخ إبراهيم  «
النفيعي للتحرك نحو إيجاد حل مرض يوظف خبراتهم خدمًة لوطننا 
الغالي، وذلك بتمكينهم من مواقع وظيفية تتناسب مع مؤهالتهم 

ومعارفهم، وسأنوه لإلخوة النواب بأنه من غير المقبول أن يبقى هؤالء 
عاطلين بينما يشغل مئات األجانب وظائف لالتصال والعالقات العامة 

في أجهزة حكومية ومؤسسات خاصة برواتب مجزية.

جمعية الصحفيين والمفصولين... 
الدعم والتضامن المطلوب

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com
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جذب المســتثمرين الدوليين يتطلب تحســينات في الســوق

قيمة مشاريع مخطط لها بالبحرين

قــّدرت شــركة “ديلويــت لالستشــارات” حجــم االســتثمار فــي مشــاريع مخطط لهــا في البحريــن بنحو 60 مليــار دوالر. وأوضحت أن حجــم المشــاريع المخطط لها في 
منطقة الخليج العربي تزيد عن 2.5 تريليون دوالر، تأتي في مقدمتها االستثمارات في المملكة العربية السعودية البالغة حوالي 1.2 تريليون دوالر. ووضعت الشركة 

اإلمارات العربية المتحدة بالترتيب الثاني خليجيا بواقع 716 مليار دوالر، ثم الكويت ب 215 مليار دوالر.

الرأســمالية  المشــاريع  هــذه  واعتبــرت 
التحــول  لبرامــج  األســاس  حجــر  هــي 
لــدول الخليــج العربــي، ومــع  الوطنيــة 
بيئــة  وجــود  نجاحهــا  يتطلــب  ذلــك 
أكثــر تطــورا، خصوصــا أن العديــد مــن 
الدراســات تسلط الضوء على تأخيرات 
المشــاريع المســتمرة في المنطقة فضال 

عن ارتفاع في تكاليف بعضها.
إلــى عــدة  التكاليــف  ارتفــاع  وأرجعــت 
العقــود  فــي  اختالفــات  منهــا  أســباب، 

وتغييرات في تصميماتها. 
وتوقعــت “ديلويــت” للمضــي قدمــا فــي 
مشــاريع البنــى التحتية في الخليج، أن 
الخــاص دورا  القطــاع  تلعــب رســاميل 
أكبــر، لكن جذب المســتثمرين الدوليين 
ســيتطلب تحســينات فــي الســوق، بمــا 

أكثــر  ونهــج  أكثــر  شــفافية  ذلــك  فــي 
توازنــا للمخاطــر، وفترات ســداد أطول 
االئتمانــي  للدعــم  مناســبة  وترتيبــات 
فــي  األجــل  طويلــة  لاللتــزام  وفــرص 

المنطقة.
وقالــت الشــركة فــي تقريــر حديــث إن 
قطاع البناء يلعب دورا مهما في خطط 
التنمية االقتصادية طويلة األجل لدول 
الخليــج العربي، مما يدفع إلى مشــاركة 
القطــاع العــام فــي بنــاء مدن ومشــاريع 
ناجحــة من حيث الجــدوى االقتصادية 

واالجتماعية.
وأضافــت “مــع أن العوامــل الخارجيــة، 
مثــل تشــديد الرقابة علــى نفقات البنية 
التحتيــة وانخفــاض حجــم مناقصــات 
علــى  تأثيــر ســلبي  لهــا  كان  المشــاريع، 

قطــاع البنــاء فــي منطقة الخليــج، لكن 
هناك حاجة إلى التركيز على التحديات 
فــي  تؤثــر  أنهــا  يبــدو  التــي  التقليديــة 

ربحية المقاولين وتنفيذ المشاريع”. 
وتابعــت “ديلويــت” فــي تقريرهــا “لكــن 
مــن المفارقــات أن األســواق ذاتهــا التي 
وتملــك  والتغييــر  باالبتــكار  ترحــب 
استثمارات كبيرة في مشاريع رأسمالية 
جديــدة وجذابــة، ال يــزال أمامها طريق 
لتنفيــذ  بديلــة  أســاليب  لتبنــي  طويــل 
مشــاريع البناء والتغلب على التحديات 

التي تؤثر سلبا على أداء القطاع”. 
الــذي  الوقــت  متوســط  أن  وذكــرت 
علــى  للحصــول  المقاولــون  يســتغرقه 
مدفوعــات مقابل أعمال البناء المنجزة 
أكثر من 200 يوم، الفتة إلى زيادة عدد 

النزاعــات في الســنوات األخيرة وتأخر 
ســنتين،  مــن  أكثــر  إلــى  مشــاريع  عــدة 
موضحــة أن الوصــول إلى التمويل كان 
أصعــب من الحصول عليــه في األعوام 
الســابقة ويعود ذلك بشــكل رئيسي إلى 
شــروط ائتمانيــة أكثــر صرامــة بدال من 

انخفاض السيولة لدى المقرضين.

6.3 مليار درهم تداوالت 
عقارات دبي في أسبوع

دائــرة  فــي  العقاريــة  التصرفــات  حققــت 
خــالل  دبــي،  فــي  واألمــالك  األراضــي 
األســبوع المنتهــي أمــس، نحــو 6.3 مليــار 
مبايعــة   784 تســجيل  تــم  حيــث  درهــم، 
بقيمــة 1.3 مليــار درهــم، منهــا 85 مبايعــة 
لألراضــي بقيمــة 350 مليون درهم، و699 
مبايعــة للشــقق والفلــل بقيمــة 650 مليون 

درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 5 مليارات 
 3.9 بقيمــة  أراٍض  رهــن   89 منهــا  درهــم، 
مليار درهم و135 رهن فلل وشــقق بقيمة 
1.1 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة 
جميــرا بقيمة 2.3 مليار درهم، وأخرى في 
منطقة مجمع دبي لالســتثمار األول بقيمة 

523 مليون درهم.
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واشنطن - رويترز

قالت وزارة التجارة األميركية إنها تقترح قانونا جديدا لفرض رسوم جمركية 
لمكافحة الدعم على منتجات الدول التي تخفض قيمة عمالتها مقابل الدوالر، 

في تحرك آخر قد يؤدي إلى رفع رسوم مفروضة على منتجات صينية.

وقــد يعــرض القانــون الجديــدة ســلعا 
مــن دول أخــرى لمخاطــر رفع الرســوم 
الجمركيــة، بما في ذلك اليابان وكوريا 
الجنوبيــة والهنــد وألمانيــا وسويســرا، 
وجميــع تلــك الــدول، بجانــب الصيــن، 
مدرجــة علــى ”قائمــة مراقبــة“ تقريــر 
وزارة الخزانــة نصــف الســنوي للعملــة، 
فــي ســوق  التدخــالت  يرصــد  والــذي 
المعامــالت  ميــزان  وفوائــض  العملــة، 
وفوائــض  عالميــا  الكبيــرة  الجاريــة 

التجارة الثنائية المرتفعة.
وقالــت الــوزارة إن مــن شــأن القانــون 
الــذي تقترحه تعديــل العمليــة العادية 
مضــادة  جمركيــة  رســوم  لفــرض 
لتتضمــن معيــارا جديدا لخفــض قيمة 
العملــة. ويعتبر مســؤولو إدارة ترامب 
خفــض  يجــري  الصينــي  اليــوان  أن 
قيمته مقابل الدوالر منذ فترة طويلة، 
ذلــك علــى الرغم من الحــرب التجارية 
بين الواليات المتحدة والصين، والتي 
يقــول خبــراء فــي العمــالت األجنبيــة 

إنها أضرت بقيمة اليوان.
الــدول  بإمــكان  يعــود  “لــن  وأضــاف 
األجنبيــة اســتخدام سياســات العملــة 
بمــا يحلق الضرر بالعاملين والشــركات 

األمريكية”.
المحــدد  المعيــار  الــوزارة  تحــدد  ولــم 
الــذي ستســتخدمه لتقييــم مــا إذا كان 
التسعير األمريكي للمنتجات منخفضا 
على نحو مصطنع بســبب خفض قيمة 

العملة.

أميركا: فرض رسوم على أي دولة تخفض العملة
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البدء باحتساب “المضافة” على منتجات وخدمات “البورصة”
ــل ــ ــب ــ ــق ــ ــم ــ ــع يـــــونـــــيـــــو ال ــ ــلـ ــ ــطـ ــ الــــتــــطــــبــــيــــق اعـــــــتـــــــبـــــــارا مــــــــن مـ

يدخل حيز التنفيذ احتســاب “القيمة المضافة” على رســوم المنتجات والخدمات 
التي تقدمها بورصة البحرين اعتباًرا من مطلع شهر يونيو المقبل، أي يوم السبت 

المقبل، وذلك بعد أن كانت منتجاتها وخدماتها معفاة.

وستشــمل “القيمــة المضافــة” المنتجات 
والخدمات التي تقدمها شــركة البحرين 

للمقاصة المملوكة بالكامل للبورصة.
وبدأت البحرين تطبيق “القيمة المضافة” 
بدايــة العام الجاري، وذلــك وفًقا ألحكام 

قانون “القيمة المضافة” بفرض 5%. 
المنتجــات  رســوم  جميــع  وحالًيــا 
والخدمات المعلنة بالبورصة غير شاملة 

ل “القيمة المضافة”.
نشــاط  محــور  البورصــة،  وتشــكل 
وقــد  البحريــن.  فــي  الماليــة  األســواق 
نمــت البورصــة مــن حيــث عــدد األوراق 
أصبحــت  التــي  فيهــا  المدرجــة  الماليــة 

تشمل حالًيا 44 شركة مساهمة مدرجة، 
تحــت 6 قطاعــات هي البنــوك التجارية، 
االســتثمار، التأميــن، الخدمــات، الفنادق 
تشــمل  كمــا  والصناعــة.  والســياحة، 
العديد من الســندات والصكوك )تقليدية 
وإســالمية( وأذونــات خزينــة، والعديــد 

من الصناديق االستثمارية. 
خــالل  مــن  الســوق  فــي  التــداول  يتــم 
تنفيــذ  ماليــة، ويتــم  أوراق  12 وســيط 
عمليات التداول اليومية بواســطة نظام 
التــداول اآللــي. كمــا تضم الســوق نظاًما 
آلًيــا أيًضــا للمقاصة والتســوية واإليداع 
هذيــن  بيــن  الجمــع  ويتــم  المركــزي. 

النظاميــن لضمان ســرعة تنفيــذ عمليات 
التــداول بكفــاءة والتأكــد مــن التســليم 
لقــاء الدفع على أســاس يــوم التداول + 

2 )ت2+(.
واتضح من البيانات الرسمية على موقع 

القيمــة الســوقية  البحريــن، أن  بورصــة 
لهــذا  جلســة  آخــر  بنهايــة  للبورصــة 
األســبوع شــهدت ارتفاًعــا بنســبة 6.6% 
قياًســا بســعرها في الجلسة األخيرة من 
العام الماضي، وذلك قبل تطبيق “القيمة 

المضافــة” فــي البحرين، حيث زادت من 
نحــو 8.2 مليــار دينــار، لتصــل إلــى 8.7 

مليار دينار.
فــي  العــام”  البحريــن  “مؤشــر  وأقفــل 
آخــر جلســة لهذا األســبوع عند مســتوى 

1,408.49 نقطة بانخفاض وقدره 2.35 
نقطــة مقارنــة بإقفاله يــوم األربعاء، في 
حيــن أقفل “مؤشــر البحرين اإلســالمي” 
عنــد مســتوى 750.34 بارتفــاع وقــدره 

2.64 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
البورصــة  فــي  المســتثمرون  وتــداول 
بقيمــة  ســهم،  مليــون   3.28 الخميــس 
إجماليــة قدرهــا 754.94 ألــف دينــار، تم 
85 صفقــة، حيــث  مــن خــالل  تنفيذهــا 
ركز المســتثمرون تعامالتهم على أســهم 
بلغــت  والتــي  التجاريــة  البنــوك  قطــاع 
ألــف   290.09 المتداولــة  أســهمه  قيمــة 
دينــار أي ما نســبته %38.43 من القيمة 
اإلجماليــة للتــداول وبكمية قدرها 1.25 
مليــون ســهم، تم تنفيذها مــن خالل 36 

صفقة.

الوصول إلى 
التمويل كان 

أصعب من 
الحصول عليه

وتركيــا  األوســط  الشــرق  فــي  كاسبرســكي الب  لشــركة  العــام  المديــر  توقــع 
وإفريقيــا، أميــر كنعــان، أن يرتفــع حجــم صناعة ســوق أمن المعلومــات عالميًا 
ليصــل إلــى 10 مليــارات دوالر فــي العالم بحلول العــام 2027، في ظل التحول 
الرقمي من قبل الحكومات والبنوك والشــركات وما يتمخض منها من عواقب 

لهجمات الكترونية.

فــي  المتزايــد  النمــو  أن  وأوضــح 
ألمــن  المخصصــة  الميزانيــات 
تغيــر طريقــة  علــى  أجبــر  المعلومــات 
هــذه  كانــت  أن  فبعــد  معهــا،  التعامــل 
الميزانيــات تمثل مصروفــات زائدة أو 
خســائر للشــركات فــي بعــض األحيان، 
بتغيــر  المنطقــة  فــي  الشــركات  بــدأت 
نظرتهــم لها، حيث إنه، بحســب شــركة 
كاسبرسكي الب ألمن المعلومات، فإن 
تأميــن تقنيــة المعلومــات بــدأ حديثــا 
متزايــد  اســتراتيجيا  دورا  يكتســب 

األهميــة فــي أوســاط مجتمــع األعمال 
التجاريــة، حيث بدأ يعامل كاســتثمار، 

ال كمجرد مركز للتكلفة.
تحــاول  الــذي  الوقــت  فــي  أنــه  وأكــد 
الميزانيــات  توفيــر  فيــه  الشــركات 
منهــا  لالســتفادة  الطائلــة  والمبالــغ 
عمليــات  أو  والتطويــر  األبحــاث  فــي 
التسويق، تفتح أبواب وثغرات جديدة 
تســتنزف هذه المبالــغ والموارد المالية 
ليتــم إنفاقها فيها، فمع احتدام الحرب 
المعلومــات  بيــن خبــراء أمــن  القائمــة 

فــي  الشــركات  باتــت  والمخترقيــن 
وإفريقيــا  األوســط  الشــرق  منطقــة 
ورفــع  اإلنفــاق  زيــادة  علــى  مجبــرة 
والمخصصــة  المرصــودة  الميزانيــات 

إلنفاقها على أمن المعلومات.
اإللكترونيــة  الهجمــات  طبيعــة  وعــن 

فــي منطقــة الشــرق األوســط وتركيــا 
وإفريقيــا خــالل الربــع األول مــن العام 
 150 مــن  أكثــر  وقــع  إنــه  قــال   ،2019
مليــون هجــوم ببرمجيــات خبيثــة في 
الربــع األول وحده، وهــو ما يمثل نحو 
1.6 مليون هجوم يوميًا، بزيادة قدرها 
8.2 % عــن الربع األول من 2018، ولم 
يكن من المستغرب أن تجتذب منطقة 
الشرق األوسط وتركيا وإفريقيا كذلك 
حصة كبيرة من الهجمات بالبرمجيات 
الهواتــف  تســتهدف  التــي  الخبيثــة 
المحمولــة، نظــرًا الشــتمالها على واحد 
الهواتــف  انتشــار  معــدالت  أعلــى  مــن 

المحمولة في العالم. 
وتجــاوز عــدد الهجمــات بالبرمجيــات 
الخبيثــة المحمولة فــي المنطقة خالل 
الربع األول من العام الجاري 368,000 
فــي  هجومــًا   4,098 بمعــدل  هجــوم، 

مقارنــة   17% قــدره  بارتفــاع  اليــوم، 
بالربع األول من العام الماضي”.

وأوضــح أن تأميــن تقنيــة المعلومــات 
بــدأ حديثا يكتســب دورا اســتراتيجيا 
متزايــد األهميــة فــي أوســاط مجتمــع 
األعمــال التجاريــة، حيــث بــدأ يعامــل 
للتكلفــة،  مركــز  كمجــرد  ال  كاســتثمار، 
ووجــدت الشــركة فــي دراســة لهــا أن 
مــن  للتعافــي  المتزايــدة  التكاليــف 
تجبــر  اإللكترونــي  األمــن  حــوادث 
قــادة األعمــال علــى منــح أمــن تقنيــة 
المعلومــات نســبة أكبر تبلــغ 24 % من 
موازناتهــا اإلجماليــة الخاصــة بتقنيــة 
المعلومات في الشرق األوسط وتركيا 
مــن  كل  وتتوقــع  إفريقيــا،  وجنــوب 
الشركات الكبيرة والصغيرة جدا، على 
الســواء، أن تنمــو موازنات أمــن تقنية 
المعلومــات فيها بنســبة 18 فــي المائة 

في السنوات الثالث المقبلة.
ولفــت ان منطقــة الشــرق األوســط مــا 
زالــت مرتعــًا لجهــات تخريبية ناشــطة 
اإللكترونيــة  التهديــدات  مجــال  فــي 
توصلــت  لنتائــج  وفقــًا  المتقدمــة، 
إنــه  الب  كاسبرســكي  شــركة  إليهــا 
شــّن  شــهد  وحــده   2018 العــام  فــي  
معروفــة  إجراميــة  إنترنــت  جماعــات 
عــددًا كبيــرًا مــن الهجمــات الموجهــة، 
منهــا Operation Parliament )عمليــة 
منظمــات  اســتهدفت  التــي  البرلمــان( 
المتقدمــة   StrongPity APTو بــارزة، 
التــي شــّنت هجمــات وســيط جديــدة 
اســتهدفت شــبكات مقدمــي خدمــات 
اإلنترنــت، وDesert Falcons )صقــور 
الســتهداف  عــادت  التــي  الصحــراء( 
“وينــدوز”  بأنظمــة  العاملــة  األجهــزة 

و”أندرويد” ببرمجيات خبيثة.

دبي - كاسبرسكي الب

سوق أمن المعلومات يصل إلى 10 مليارات دوالر في 2027

أمير كنعان

المحرر االقتصادي

وزير التجارة األميركي

المحرر االقتصادي
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جــاءت البحريــن فــي المرتبــة األخيرة خليجيــا، والسادســة عربيا، وفي المركــز الـ 100 
عالميــا علــى مؤشــر الجهوزية للــذكاء االصطناعــي للحكومات للعــام 2019 الصادر عن 

منظمة “أكسفورد إنسايت” ومركز أبحاث التنمية الدولية )IDRC( في كندا.

نقطــة   3.962 علــى  المملكــة  وحصلــت 
علــى المؤشــر الــذي يقيــس اســتعداد 194 
دولــة حــول العالــم لالســتفادة مــن الــذكاء 

االصطناعي في تقديم الخدمات العامة. 
 4 11 مقياســا فــي  ويتكــون المؤشــر مــن 
التحتيــة،  البنيــة  هــي  رئيســة،  مجــاالت 
والبيانات، والحوكمة والتعليم والمهارات، 

والخدمات الحكومية والعامة.
وتطــرق التقرير المصاحب لنتائج المؤشــر 
التــي  واإلســتراتيجيات  المبــادرات  إلــى 
أطلقتهــا المملكــة، لتعزيز وتطويــر قدراتها 
فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي، ال ســيما 
تلــك المتعلقــة بالخدمــات الحكوميــة ومــا 
يتعلــق بالحكومــة اإللكترونيــة، وتوظيــف 

التقنية وغيرها.

المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  وتصــّدرت 
الــدول العربيــة والشــرق أوســطية، حيــث 
حّلــت فــي المرتبــة ال 19 عالميــا محققــة 
المرتبــة  فــي  قطــر  تلتهــا  درجــة،   7.445
الثانيــة عربيا وخليجيا وفي المركز ال 42 

عالميا بنحو 6.035 درجة.
ثــم جــاءت ســلطنة ُعمــان فــي المرتبــة ال 
فــي  الســعودية  بعدهــا  ومــن  عالميــا،   59
المركز ال 78 على مســتوى العالمي، ونحو 
4.779 درجة، فالكويت بالمرتبة الخامســة 
خليجيــا وال 79 عالميــا، حيث حازت على 

4.725 درجة في المؤشر.
وعلى المستوى العالمي، احتلت سنغافورة 
المركــز األول تلتهــا المملكــة المتحــدة ثــم 

ألمانيا، فالواليات المتحدة األميركية.

الشــرق  اقتصــادات  أن  التقريــر  وذكــر 
األوســط ســتحتاج خــالل المــدى القصيــر 
والمتوســط إلــى التركيز بشــدة على جذب 
المواهب والكفــاءات األجنبية واالحتفاظ 
بها لتوطين التقنية، مشــيرا إلى أن الذكاء 
لتنويــع  المجــال أكثــر  االصطناعــي يفتــح 

االقتصاد بعيدا عن النفط.
كمــا أشــار إلــى وجــود تفــاوت بيــن مــدى 
اســتعداد حكومــات دول الشــمال من جهة 
ودول الجنــوب من جهة أخرى لالســتفادة 
التــي  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  مــن 
دوالر  تريليــون   15 تضيــف  أن  يتوقــع 

لالقتصاد العالمي بحلول العام 2030.

ا في الذكاء االصطناعي البحرين السادسة عربيًّ
ــة الـــدولـــيـــة ــي ــم ــن ــت ــاث ال ــ ــح ــ ــز أب ــ ــرك ــ ــورد إنـــســـايـــت” وم ــ ــف ــ ــس ــ ــب “أك ــس ــح ب

ارتفعــت أســعار النفط ما يزيــد عن %1 أمس الجمعة، 
لكنهــا تتجــه صــوب تكبــد أكبر خســارة أســبوعية منذ 
بداية العام الجاري بعد أن تســبب ارتفاع المخزونات 
والقلــق بشــأن تباطؤ اقتصادي فــي انخفاضات كبيرة 

للخام في وقت سابق من األسبوع.
وبلغــت العقــود اآلجلــة لخــام القيــاس العالمــي برنــت 
 1.3% أو  ســنتا   89 مرتفعــة  للبرميــل  دوالر   68.65
مقارنــة مــع ســعر اإلغــالق الســابق، مــع تلقــي األســعار 
التــي تنفذهــا أوبــك  الدعــم مــن تخفيضــات اإلنتــاج 

وتوترات في الشرق األوسط.
وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 
دوالر   58.65 إلــى   1.3% أو  ســنتا   74 األمريكــي 

للبرميل.
وقــال بنك “إيــه.إن.زد”، أمــس الجمعة، مــا زالت هناك 
العديــد مــن المخاطــر علــى جانــب اإلمــدادات، إذ أن 
اســتمرار التوتــر بين إيران والواليــات المتحدة، يمكن 

أن يثير اضطرابا.
)أوبــك(  للبتــرول  المصــدرة  البلــدان  منظمــة  وتقــود 
تخفيضــات لإلنتــاج منــذ بدايــة العــام بهــدف تقليــص 

اإلمدادات في السوق ورفع األسعار.

وقــال “إيه.إن.زد” إن العقوبــات األمريكية على قطاع 
األرجــح  علــى  ســتعزز  وفنزويــال  إيــران  فــي  النفــط 
انخفــاض صــادرات خــام أوبــك، التــي يشــترك البلدان 

في عضويتها.
يعــوض  ال  ربمــا  الجمعــة  يــوم  األســعار  صعــود  لكــن 
االنخفاضات األكبر التي ســجلتها في وقت ســابق من 
األســبوع، والتــي وضعــت العقــود اآلجلــة للخــام على 
مســار تكبــد أكبر خســارة أســبوعية منــذ بدايــة العام. 

ويتجه برنت للتراجع ما يزيد عن 5%.
ومنــذ منتصف األســبوع، بدأ ارتفــاع مخزونات النفط 

في الواليات المتحدة يضغط على األسعار.

النفط بصدد أكبر خسارة أسبوعية في 2019

الدين العام األميركي في مرمى “الحرب التجارية”
ــا ــ ــي ــ ــان ــ ــم ــ وأل الــــصــــيــــن  يــــــد  فــــــي  حـــــديـــــن  ذو  ســــــــاح  ــدات  ــ ــ ــن ــ ــ ــس ــ ــ ال

تعاظمــت شــّدة الصــدام التجــاري بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة، فبعــد أن أعطــى 
الرئيس األميركي دونالد ترمب، الضوء األخضر لفرض ضرائب جديدة على المنتجات 

الصينية، تبين للجميع أن الحرب التجارية بين الدول قد تخرج عن السيطرة.

بيــن  ألمانيــا  مــع  ســوية  الصيــن  وتعتبــر 
الــدول األكثر تحسســًا حيال المســتجدات 
الخبــراء  ويجمــع  القادمــة.  االقتصاديــة 
بيــن  الحقيقيــة  اللعبــة  أن  علــى  األلمــان 
فــرض  علــى  تقتصــر  واشــنطن وبكيــن ال 
الفــول  علــى  أميركيــة  جمركيــة  ضرائــب 
والكومبيوتــرات  والســيارات  الصويــا 
فحســب، إنمــا يأخــذ فــي االعتبــار الــدور 
الصينــي فــي تمويــل الديــن األميركي عن 
والســندات  الخزينــة  أذون  شــراء  طريــق 

األميركية.
فــي هــذا الصــدد تقــول الخبيــرة األلمانيــة 
ميالني كروغ، في قســم الشــؤون الدولية 
ببرليــن، إن كميــات  فــي وزارة االقتصــاد 

الموجــودة  األميركيــة  الخزينــة  ســندات 
بحــوزة الصيــن والــدول األوروبيــة، علــى 
اآلونــة  وفــي  “هائلــة”.  ألمانيــا،  رأســها 
األخيــرة لعبت حكومة بكيــن دورًا طليعيًا 
فــي إفشــال عمليتيــن لبيــع أذون الخزينــة 

األميركية.
وعلــى الئحــة الــدول المتضــررة اقتصاديًا 
يمكــن  األميركيــة،  الضرائــب  مــن  وماليــًا 
القــول إن الصيــن وألمانيــا حليفتــان وراء 
الــدول  تســتعد  المقابــل  فــي  المتــراس. 
المتضــررة للقيــام بمناورات واســعة ترمي 
العــام،  الديــن  علــى  مباشــرة  التأثيــر  إلــى 
المتحــدة  الواليــات  فــي  الفوائــد  ونســب 

األميركية.

وتضيــف كــروغ أن عمليــات شــراء أذون 
الخزينــة األميركية كانت ترســو أســبوعيًا 
دوالر.  مليــارات   3 عــن  يقــل  ال  مــا  علــى 
لكنهــا تراجعت مؤخــرًا بمعدل 670 مليون 
لــدى  التشــنج  مــن  جــوًا  وّلــد  “ممــا  دوالر 

الصيــن  أن  شــك  وال  األميركيــة”.  اإلدارة 
للديــن  الممــّول  الدولــي  االئتــالف  تقــود 
األميركي. كما تعتبر حكومة بكين الممّول 
الرئيســي لسياسة ســّد العجز لدى حكومة 
واشنطن. وكلما ضغطت حكومة واشنطن 

أكثــر فأكثــر علــى عصب الصــدام التجاري 
مــع الصيــن، كلمــا قّللــت حكومــة بكين من 
عمليــات شــراء أذون الخزينــة األميركيــة 
مــن دون علــم أحــد، مــا عــدا االحتياطــي 
الخزينــة  ووزارة  األميركــي  الفيدرالــي 

األميركية.
وتابعــت: “خــالل الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 
وفبرايــر   2018 عــام  مــن  فبرايــر  شــهري 
2019، قّلصت الصين شراء أذون الخزينة 
األميركيــة مــن 1176 مليــار دوالر إلــى مــا 
إجماليــه 1130 مليــار دوالر. وبيــن شــهري 
مارس وأبريل من هذا العام، حذت ألمانيا 
حــذو الصين، حيــث قلصت حكومة برلين 
شــراء هذه األذون بنحو 500 مليون يورو 

شهريًا”.
وقــد يــؤدي تراجــع شــراء أذون الخزينــة 
األميركيــة دوليــًا، إمــا إلــى تفجيــر التوتــر 
إلــى  أو  التجــاري،  الصعيــد  علــى  القائــم 

التوصــل إلى اتفــاق في اللحظــة األخيرة. 
وبما أن سياســة الرئيــس األميركي جعلت 
المعادلــة بين العجز العــام والناتج القومي 
األميركــي تقفــز إلــى ســقف تاريخي، رســا 
علــى 4.5 %، ال بــد علــى اإلدارة األميركية 
فتمويــل  األمــور.  تهدئــة  علــى  تعمــل  أن 
الدين األميركي بتكلفة منخفضة ال مهرب 

منه. 
فــي ســياق متصــل، تشــير الخبيــرة الورا 
شــرودر فــي مصرف “كوميــرس بنك”، إلى 
أن المصــارف المركزيــة الدولية كانت بين 
أبــرز بائعــي أذون الخزينــة األميركيــة منذ 
عام 2015. ولآلن تخلصت هذه المصارف 
مما معدله 19 % من هذه األذون. ومع أن 
الصيــن تواصــل التخلص من هــذه األذون 
بمعــدل 10 مليــارات دوالر لكل عملية بيع، 
إال أن واشــنطن ال تجد بعد خطرًا مباشــرًا 

على أمنها المالي. 

برلين - الشرق االوسط

تمتلك الصين حجمًا هائاًل من أدوات الدين األميركية 

أظهــر بحــث الخميــس الماضــي، أن صناديــق الثــروة الســيادية اســتثمرت مــا يزيــد علــى 3 
مليارات دوالر في شــركات التكنولوجيا غير المدرجة في 2018، وهو أعلى مســتوى في 3 
سنوات، مع انكماش أسواق األسهم بسبب تراجع الطروح العامة األولية وعمليات إعادة 

شراء األسهم الضخمة.

التملــك  أســواق  تجــاه  المتجــدد  واالندفــاع 
قطاعــات  فــي  اســتثمارات  عبــر  الخــاص، 
الماليــة  والتكنولوجيــا  البرمجيــات  مثــل 
والتكنولوجيــا الحيويــة والرعايــة الصحيــة، 
جــزء مــن اتجــاه عــام لصناديق الثــروة التي 
باتــت تنظر إلى الشــركات الخاصــة على أنها 

رهان أقل مخاطرة مما كانت عليه.
وفــي توجــه مالحــظ منــذ الســنة الماضيــة، 
زادت اســتثمارات صناديق الثروة الســيادية 
في الشركات غير المدرجة 17 % في 2018، 
الدولــي  المنتــدى  مــن   2018 لتقريــر  وفقــا 
لصناديــق الثــروة الســيادية، ويظهــر التقرير 
أن تلك االســتثمارات جرت عادة باالشــتراك 

مع كل من مالكي األصول ومديريها.
وضخــت صناديــق الثــروة 3.4 مليــار دوالر 
فــي شــركات التكنولوجيا غيــر المدرجة عبر 
44 صفقــة فــي 2018، وضخــت أمــواال فــي 
شــركات رعايــة صحيــة غيــر مدرجــة، لتبرم 

40 صفقة، ارتفاعا من 21 في 2017.
ونــأت شــركات تكنولوجيــا كثيرة عــن النهج 
بإجــراء  تكنولوجيــز  أوبــر  انتهجتــه  الــذي 
طــرح عــام أولــي، فــي الوقــت الــذي تواجــه 
مفضلــة  أربــاح،  لتحقيــق  صعوبــات  فيــه 
بــدال مــن ذلــك جمــع المــال مــن مســتثمرين 
مــن المؤسســات وشــركات اســتثمار مباشــر 

واستثمار مغامر.

وقــال التقريــر: “تلــك علــى وجــه الدقــة هــي 
صناديــق  تتطلــع  التــي  الشــركات  أنــواع 
الثــروة الســيادية لالســتثمار فيهــا، إذ لديهــا 
القــدرة على تحقيق عوائــد مرتفعة في بيئة 

منخفضة العائد عموما”.
وثبــط عــدد كبيــر مــن عمليــات إعادة شــراء 
الثــروة للمســاهمة  األســهم فــرص صناديــق 
في نشــاط سوق األســهم. وأشار التقرير إلى 
انتهــاء عمليــات إعادة شــراء بأكثر من مليار 
كبيــرة  أميركيــة  شــركات  بهــا  قامــت  دوالر 

فــي 2018، بقيادة أســماء مثل آبــل وألفابت 
لدعــم  وأوراكل  ومايكروســوفت  وسيســكو 

أسعار أسهمها وربحية السهم.
ومــع تراجع أســواق األســهم، ركزت صناديق 

الثــروة بشــكل أقــوى علــى جــوالت تمويــل 
رأس المــال المغامــر والتوســعي للعثور على 

عوائد أعلى.
وأفــاد التقريــر بــأن التــزام صناديــق الثــروة 

بالشركات التي ما زالت في مراحلها المبكرة 
تضاعف إلى مثليه مقارنة مع العام الســابق، 
فــي حيــن زاد عــدد الصفقــات عنــد مرحلــة 

تمويل التوسع أكثر من 40 %.

لندن - الشرق األوسط

“السيادية” تستثمر 3 مليارات دوالر بشركات التكنولوجيا غير المدرجة

سنغافورة - رويترز

مازن النسور

مع انكماش أسواق 
األسهم بسبب 

تراجع الطروح 
العامة األولية

جاءت في الترتيب 
100 عالميا 

حاصلة على 3.96 
نقطة
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عرض وطلب

بجانب ديار المحـرق جزر أمواج , قاللي
سماهيج , الدير 

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

36744700
جعفــــر النكــــال

36779771
صادق الشاخوري
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عبـــــاس علـــي 

36600656
علــــي ضيـــــف 

36700722
دكتــور محمـــــد

39752929
حسيــــــن علـــي

39442411
أحمـــــد ثامــــــر 
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تفجير يستهدف 
مسجدا في باكستان

قتل شخصان وأصيب 14 آخرون، 
في انفجار وقع في مسجد بمدينة 

كويتا الباكستانية، خالل صالة 
الجمعة، حسب ما أعلن مسؤولون 

محليون.
وقال ضابط شرطة يدعى عبد 

القيوم أمس الجمعة : “كان هناك نحو 
100 شخص عندما انفجرت قنبلة 

بالقرب من اإلمام”، فيما لم تعلن أية 
جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وكويتا هي عاصمة إقليم بلوخستان، 
الذي يعاني منذ عقود من التمرد 

االنفصالي، وعادة ما يهاجم 
االنفصاليون البنية التحتية للطاقة 

وقوات األمن.

اليمــن.. تعبئــة حوثيــة ضد الــدول العربيــة لصالــح إيران

السعودية تدعو لموقف حازم مع مليشيا اإلرهاب

دعت المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران، على استهدافها المناطق 
الحيوية المأهولة بالسكان عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مدن المملكة، الذي يعد انتهاًكا صارًخا للقانون الدولي واإلنساني ولقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

في مجلس  السعودية  كلمة  في  ذلك  جاء 
األمن الدولي في جلسة حول “بند حماية 
ألقاها  التي  المسلح”،  النزاع  في  المدنيين 
لدى  ــدائــم  ال المملكة  وفــد  بــأعــمــال  الــقــائــم 
خالد  د.  المستشار  باإلنابة  المتحدة  األمــم 
ــنـــزالوي، بــمــقــر الــمــجــلــس فــي نــيــويــورك.  مـ

بحسب وكالة األنباء السعودية.
وأفـــاد مــنــزالوي، أنــه ومــن منطلق أن هذا 
العام يصادف الذكرى الـ 20 العتماد مجلس 
األمن قراره الـ 1265 “حماية المدنيين في 
النزاع المسلح” فإن المملكة تحرص بشكل 
لتبني  الــدولــي  المجتمع  حث  على  مستمر 
المدنيين  لحماية  وشــامــل  مــوحــد  تــوجــه 

والنأي بهم عن النزاعات المسلحة.
صراعات  مــن  العالم  يشهده  مــا  إن  وقـــال: 
أن  إال  شأنها  من  ليس  ومستمرة  متتالية 
ــــريــــاء فـــي الــمــآســي  ــزج بــالــمــدنــيــيــن واألب تـ
أبسط  مــن  لحرمانهم  فقط  تقف  واآلالم، 

صراعات  فهناك  الطبيعية،  الحياة  حقوق 
النزاعات وتحرمهم من  تزج باألطفال في 
الحق األساسي في التعليم، والجلوس على 

طاوالت المدارس.
ــذا الــشــأن  ــالدي فــي هـ ــ وأضـــــاف: “تــدعــو ب
ــرارات  ــ ــى تــفــعــيــل قـ ــ مــجــلــســكــم الــمــوقــر إل
تكون  أن  التي يجب  الصلة  ذات  المجلس 
رادًعــــا لــإرهــابــيــيــن عــلــى الــقــانــون الــدولــي 

اإلنساني”.
في  التغير  أن  أوضح:  منزالوي،  المستشار 
مستمًرا  تأقلًما  يتطلب  الــنــزاعــات  طبيعة 
فحصار  الــمــدنــيــيــن،  أرواح  عــلــى  للحفاظ 
تاًما  تجاهاًل  يعدُّ  المثال  سبيل  على  غــزة 
حقوقهم،  أبسط  وسلب  المدنيين  لحماية 
قبل  من  اليمن  في  األغذية  سرقة  أن  كما 
تعريًضا  يعدُّ  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات 

لحياة المدنيين للمجاعة والخطر .
ــدد عــلــى أن الــهــجــوم عــلــى الــمــنــشــآت  وشــ

يعدُّ  بالسكان  اآلهلة  المناطق  الحيوية في 
وأرواح  بحياة  وواضًحا  مباشًرا  استهتاًرا 
والمجتمع  األمــن  مجلس  داعًيا  المدنيين، 
ــا واحـــــًدا وتــوحــيــد  ــلــوقــوف صــًف الـــدولـــي ل
المدنيين  حماية  سبيل  في  النظر  وجهات 
فــي الــنــزاع بــأشــكــالــه كــافــة ودعـــم تمكين 

التحييد للمدنيين.
الــحــوثــي  ميليشيات  كــثــفــت  جــانــبــهــا،  مــن 
الــمــذهــبــي  اإلعـــالمـــي  للتحشيد  جــهــودهــا 
بهدف استقطاب مؤيدين للموقف اإليراني 
مخيمات  تنظيم  عبر  العربي،  العالم  ضــد 
إفــطــار فــي الــمــقــرات والــمــســاجــد الــواقــعــة 

تحت سيطرتها.
ــي صـــنـــعـــاء تــقــديــم  ورصــــــد مـــراقـــبـــون فــ
ميليشيات الحوثي وجبات إفطار لعشرات 
من  بــالــعــديــد  خــيــام  فــي  المحتاجة  ــر  األسـ
األحياء السكنية، بهدف تحشيد وتجييش 

الرأي العام لدعم إيران.

ــيــة أن  ــمــن وذكــــــــرت مــــصــــادر إعـــالمـــيـــة ي
يومية  نـــدوات  تقيم  الحوثي  ميليشيات 
وموقف  إيــران  ضد  الحرب  حول  تتحدث 

األمة اإلسالمية منها.
هذه  أن  عيان  شهود  عن  المصادر  ونقلت 
تــتــنــاول مـــحـــاور عــــدة، منها:  الــفــعــالــيــات 
“مؤامرات وخطط االعتداء من قبل أميركا 
ــة إيــــران اإلســالمــيــة  ــ وإســرائــيــل عــلــى دول
أميركا  طغيان  قــاومــت  والــتــي  المستقلة 

وإسرائيل وتهددهما”.
تحريضا  والندوات  المحاضرات  وتتضمن 
ضد مصر والسعودية واإلمارات والبحرين، 
مــشــاريــع  “تــمــريــر  ـــ  ب الــحــوثــيــون  ويتهمهم 

المحتل األميركي واإلسرائيلي”.
ويسهب الحوثيون في أحاديث عامة عن 
ونــقــاط ضعفها  دولـــة عربية  كــل  ــاع  “أوضــ
وخوفها من دولة إيران العظمى ومشروعها 

القرآني اإلسالمي”، على حد تعبيرهم.

عواصم ـ وكاالت

اسالم أباد ـ أ ف ب

أرشيفية لمقذوفات حوثية على نجران

نيودلهي ـ أ ف بلندن ـ وكاالتواشنطن ـ وكاالت

قالت مجلة “بيزنيس إنسايدر” األميركية، إن هناك 9 أسباب سترجح فوز الرئيس دونالد 
ترامب بوالية ثانية، في انتخابات نوفمبر 2020.

ورأت المجلة أن ترامب يتمتع بالعديد من عناصر القوة التي تجعله إعادة انتخابه 
األميركي  الرئيس  إن  قولهم  ونقلت عن محللين  للغاية.  ممكنا  أمرا   2020 عام  في 
الحزب  في  الكبير  الحراك  من  الرغم  على  أخــرى  سنوات  ألربــع  بمنصبه  سيحتفظ 
24 مرشحا داخل الحزب على نيل ترشحيه  الديمقراطي المعارض، حيث يتنافس 
لدى  الوقت:   .1 إنسايدر” هي:  “بيزنيس  التسعة حسب  ترامب. واألسباب  لمواجهة 
ترامب وقت غير محدود يخصصه لحملته االنتخابية، في حين سيقاتل المنافسون 
الديمقراطيون لوقت طويل حتى ينال واحد منهم ترشيح الحزب. 2. انتهاء تقرير 
المحقق الخاص مولر: برأ التقرير ترامب من شبهة التواطؤ مع الروس خالل انتخابات 
2016. 3. االقتصاد بات أقوى. 4. سيدعم الجمهوريون ترامب في انتخابات 2020 
أعضاء  من   %  90 أن  فيها  الموثوق  الــرأي  استطالعات  تظهر   .5 موحدة.  بصورة 
الحزب يؤيدون ترامب. 6. أموال تقدر بـ50 مليون دوالر لدى اللجنة الوطنية للحزب 
الجمهوري. 7. ازدهرت الوظائف بمعدل أسرع في المناطق الريفية، 
الموالية لترامب، وفقا لبلومبرغ. 8. وول ستريت واثقة 

من فوز ترامب في استطالع للرأي.
9. رئــيــســان فــقــط فــشــال فــي الــحــصــول على 
ثانية، هما جــورج بوش األب وجيمي  واليــة 

كارتر.

أعلنــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة، تيريزا ماي، أمس الجمعة، اســتقالتها من منصبها، لكنها 
ستبقى في مهامها حتى 7 يونيو، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين 
الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

ستريت:  داونينغ  في  إقامتها  مقر  خــارج  للصحافيين  بها  أدلــت  تصريحات  في  مــاي  وقالت 
“أصبح من الواضح لي اآلن أن مصلحة البالد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه 
السابع من  المحافظين يوم الجمعة  أنني سأستقيل من زعامة حزب  اليوم  لذا أعلن  الجهود. 

يونيو”. وقالت ماي إنها فعلت ما بوسعها لتحقيق الديمقراطية وحماية االتفاق وإبرامه.
وقالت ماي إن “عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك 

على الدوام”.
وقالت إنها تشعر بالفخر لتوليها المنصب كثاني سيدة تتولى ذلك المنصب “لكن ليست األخيرة 
بالتأكيد” بحسب تعبيرها، مضيفة أنها تشعر باالمتنان لكونها حازت على فرصة “خدمة البلد التي 

البريطانية أحبها”، بينما بح صوتها بالبكاء، وانسحبت إلى داخل مقر إقامتها. وكانت الحكومة 
الذي  البريكست،  بشأن  الجديد  القانون  مشروع  على  التصويت  كــان أرجــأت 

مقررًا أمس الجمعة.

وبعد 3 سنوات في المنصب، طغت عليها أجواء األزمة اجتمعت  «
ماي مع رئيس لجنة 1922 في حزب المحافظين، وهي اللجنة 

التي يمكنها إقالة رؤساء الحكومة لتحديد جدول 
زمني لرحيلها.

أجــرى رئيــس الــوزراء الهندي نارندرا مودي أمس الجمعة استشــارات مــع حلفائه تحضيرًا 
لواليته الثانية بعد فوزه الســاحق في االنتخابات التشــريعية، ما يقضي مجددا على آمال 

عائلة غاندي بالعودة إلى الحكم. 

وخفض  للبالد  الضعيف  االقتصادي  النمو  معالجة  منها  عدة،  مهمات  مودي  وأمــام 
الهند.   العائالت في  70 % من  عليه  تعتمد  زراعــي  البطالة، وإصــالح قطاع  معدل 
وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي نشرت أمس أن حزب مودي بهاراتيا جاناتا 
في مجلس  مقاعد   303 فــوزه ب  مع  كبرى  غالبية  على  القومي حصل  الهندوسي 
النواب من اصل 542 مقعدا. وبذلك يكون حزب بهاراتيا جاناتا حقق أفضل نتيجة 
راهــول  بزعامة  المؤتمر  حــزب  الرئيس  لمنافسه  قوية  ضربة  موجها  تاريخه  في 
غاندي الذي نال 52 نائبا فقط. وحقق الحزب الهندوسي القومي انتصارا في شمال 
الهند حيث كان المراقبون يتوقعون تراجعه، كما حقق اختراقا في جنوب وشرق 
استفتاء  بمثابة  االنتخابات  هذه  مودي  جعل  وقد  التقليدية.  معاقله  خارج  البالد 
على شخصه. فقد ركز ابن بائع الشاي الذي يحظى بتأييد واسع حملته على أساس 

خطاب أمني وقومي منصبا نفسه حاميا للبالد ما أتاح التغاضي عن ادائه 
االقتصادي.

وشكلت النتائج انتكاسة كبرى لحزب المؤتمر المعارض الذي حكم الهند  «
معظم سنوات ما بعد استقاللها، فقد أخفق رئيسه راهول 
غاندي بالحفاظ على مقعد في أميتهي، المعقل التاريخي 

لعائلة غاندي.

مودي يحضر لواليته الثانية بعد فوزه الساحقرئيسة الوزراء البريطانية تستقيل“ترامب 2020”.. أسباب ترجح فوزه
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14

طرابلس ـ رويترز

كابول ـ رويترز

ــخ فــنــدقــا فـــاخـــرا في  ــواريـ أصـــابـــت صـ
وقــت  فــي  طــرابــلــس  الليبية  الــعــاصــمــة 
ألقت  هــجــوم  فــي  الجمعة  أمــس  مبكر 
الحكومة المعترف بها دوليا مسؤوليته 
على قوات شرق ليبيا )الجيش الوطني 
الــلــيــبــي( الــتــي تــحــاول الــســيــطــرة على 
المدينة. ونشرت وزارة الداخلية صورا 
لــغــرفــة لــحــقــت بــهــا أضـــــرار فـــي فــنــدق 
ريـــكـــســـوس حــيــث يــجــتــمــع مــشــرعــون 

الـــذي يشنه جنود  الــهــجــوم  يــعــارضــون 
حفتر.  خليفة  العسكري  للقائد  موالون 
بشأن  أخــرى  معلومات  بعد  تتوفر  ولــم 
ــهــجــوم. ويـــحـــاول الــجــيــش الــوطــنــي  ال
استعادة طرابلس منذ بداية أبريل لكنه 
لم يستطع اختراق الدفاعات الجنوبية.

الجنوبية  الضواحي  القتال في  ويتركز 
ــدق ريــكــســوس أقــــرب لــوســط  لــكــن فــن

مدينة طرابلس.

بينهم رجـــل ديــن  3 أشــخــاص،  قــتــل 
بارز، وأصيب 20 آخرون على األقل، 
الجزء  داخل مسجد في  انفجار  في 
الغربي من العاصمة األفغانية كابول، 

وذلك أثناء صالة الجمعة.
التقوى  مسجد  االنفجار  واستهدف 
ــان الـــعـــشـــرات يــتــجــمــعــون  ــ بــيــنــمــا كـ
مقتل  عن  أسفر  مما  للصالة،  داخله 
20 آخرين،  3 أشخاص وإصابة نحو 

جميعهم مدنيون. 

ــل الـــديـــن مـــولـــوي ريــحــان  ــان رجـ وكــ
ــة الــتــي  ــي ــان ــدا لــلــحــكــومــة األفــغ ــؤيـ مـ
يدعمها الغرب، والتي يحاول مسلحو 

حركة طالبان إسقاطها.
ــؤول بــشــرطــة الــمــنــطــقــة  ــسـ وقـــــال مـ
في  يبدو  مــا  على  زرعــت  القنبلة  إن 
إمام  يستخدمه  الــذي  الصوت  مكبر 
ولم  الجمعة.  صــالة  خــالل  المسجد 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم 

حتى اآلن.

صواريخ على فندق في العاصمة الليبية

مقتل داعية بارز بتفجير داخل مسجد في كابل

الخرطوم ـ أ ف ب الجزائر - وكاالت

شــهد محيــط البريــد المركزي فــي العاصمة الجزائرية أمــس الجمعة، اعتقــاالت بالجملة في صفوف المحتجين، الذين يســتعدون 
للتظاهر في الجمعة الـ14 على التوالي.

المكان،  بالقرب من  وفرض األمن طوقا أمنيا 
البريد  لبلوغ  يستعد  من  “كــل  باعتقال  وقــام 
المركزي”، الذي يشهد تجمع المحتجين، قبيل 

انطالق االحتجاجات األسبوعية.
وقال موقع “البالد” الجزائري إن المتظاهرين 
شرعوا في التجمع في وسط العاصمة، مشيرا 

إلى أن العناصر األمنية حاضرة بقوة.
ومنذ تنحي عبد العزيز بوتفليقة عن الرئاسة 
ــي، تستمر  ــاضـ ــمـ الـ أبـــريـــل  الـــثـــانـــي مـــن  فـــي 
االحـــتـــجـــاجـــات بــشــكــل أســـبـــوعـــي لــلــمــطــالــبــة 
المسؤولين  بإصالحات سياسية وعزل جميع 

المنتمين للنظام القديم.
االنتخابات  بشأن  حاصال  االنقسام  يــزال  وال 
المقبل،  يوليو  في  المقررة  المقبلة،  الرئاسية 
إذ تصر المؤسسة العسكرية على الذهاب نحو 
انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، في 

المنشودة  االنتخابات  أن  الــحــراك  يــرى  حين 
غير ممكنة في ظل بقاء رموز النظام السابق، 
وغياب أسماء بارزة يمكنها قيادة البالد نحو 
بر األمان. وبين الشد والجذب وحالة االنسداد 

التي يشهدها المشهد العام في الجزائر، يرجح 
احتمال  الحاكم  التحريرالوطني  جبهة  حزب 
ــرئــاســيــة، بــدعــوى أن  تــأجــيــل االنــتــخــابــات ال

الظروف غير مواتية إلجرائها.

أّكــد نائــب رئيــس المجلــس العســكري االنتقالــي في الســودان الفريق أول محمــد حمدان دقلو دعــم بالده للســعودية في مواجهة 
“التهديدات واالعتداءات” اإليرانية، وذلك إثر لقائه في جّدة أمس الجمعة ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان.

بيان  في  بـ”حميدتي”  الشهير  دقلو  وقال 
الخرطوم  العسكري في  المجلس  أصدره 
الــمــمــلــكــة ضد  ــع  مـ يــقــف  “الــــســــودان  إّن 
اإليرانية  واالعــتــداءات  التهديدات  كافة 

والمليشيات الحوثية”.
للدفاع  االســتــعــداد  “كــامــل  عــن  أعلن  كما 
إطار  في  الشريفين  الحرمين  أرض  عن 
ستظّل  السودانية  القوات  وأّن  الشرعية 
واليمن  السعودية  في  وباقية  مــوجــودة 

وسنقاتل لهذا الهدف”.
ــّدة مــســاء  ــ ــ ــل حـــمـــيـــدتـــي إلـــــى جـ ــ ــ ووصـ
األولــى  الخارجية  زيــارتــه  في  الخميس، 
عمر  السابق  بالرئيس  الجيش  أطاح  منذ 

البشير.
من  الــغــرض  أن  المجلس  بــيــان  وأوضـــح 
لما   )..( للمملكة  الشكر  “تقديم  الزيارة هو 
قّدمته من دعم اقتصادي يؤّمن متطّلبات 

الحياة المعيشية للشعب السوداني”.
وقال البيان إّن ولي العهد السعودي وعد 
من  بالكثير  الحالية  المرحلة  تجاوز  “بعد 

االستثمارات في السودان”.
الــســعــودي، بحسب  العهد  ولــي  وعــد  كما 

كذلك  بـ”العمل  العسكري،  المجلس  بيان 
على رفع اسم السودان من قائمة الدول 
ــى رفــع  ــاب والـــعـــمـــل عــل ــــإرهــ ــيـــة ل الـــراعـ
على  المفروضة  االقــتــصــاديــة  العقوبات 

السودان والعمل على معالجة ديونه”.

قوات مكافحة الشغب الجزائرية خالل تظاهرة في العاصمة األمير محمد بن سلمان خالل استقباله للفريق حميدتي

بالتأجيــل” و”ترجيحــات  تتفاقــم  االنتخابــات  عقــدة  ولــي العهــد الســعودي يلتقــي “حميدتــي” فــي جــّدة
الجزائر.. اعتقاالت في احتجاجات الجمعة الـ14 الخرطوم تدعم الرياض في مواجهة طهران والحوثيين



بانكوك ـ رويترز

افتتح ملك تايلند، ماها فاغيرالونكورن، أمس الجمعة، أول جلســة للبرلمان في 
البالد منذ االنقالب الذي شهدته البالد عام 2014.

رئيســا  البرلمــان  يختــار  أن  المنتظــر  ومــن 
فــي  حكومــة  سيشــكل  للــوزراء  جديــدا 
يونيــو المقبــل، على األرجح، لكن التشــكيلة 
النهائية للحكومة لم تتضح بعد، إذ لم تسفر 
االنتخابات التي أجريت يوم 24 مارس عن 
فائــز واضــح. لكــن مــن المتوقــع أن يكــون 
إلبقــاء  ويســعى  بالجيــش  مرتبــط  لحــزب 
رئيــس المجلــس العســكري الحالــي برايوت 

تشان أوتشا في السلطة الفرصة األفضل.
وقــال الملــك، الــذي رافقته الملكة ســوتيدا: 
أهميــة  البرلمــان  أعضــاء  يعــي  أن  “أرجــو 
وتبعــات واجباتهــم، ألن كل عمــل يقــوم بــه 
كل عضــو ســيؤثر مباشــرة علــى أمــن البالد 

وسعادة الشعب”، حسب ما نقلت رويترز.
يــوم  أجريــت  التــي  االنتخابــات  ووضعــت 
24 مــارس أنصــار المجلس العســكري الذين 
يريــدون إبقــاء برايــوت فــي الســلطة، فــي 
مواجهة جبهة ديمقراطية من سبعة أحزاب 

تسعى إلبعاد الجيش عن السياسة.

وتحاول الجبهة الديمقراطية  «
بزعامة تاناتورن جوانغرونغرو 

انجكيت بعد حصولها على 245 
مقعدا في البرلمان، تشكيل 

حكومة وعرقلة تحالف يضم 15 
حزبا يقوده حزب باالنغ براتشارات 
المؤيد للجيش، الذي حصل على 

134مقعدا حتى اآلن.

ليون ـ أف ب

أوقع انفجار مســاء الجمعة ثمانية جرحى اصاباتهم طفيفة في شــارع 
للمشاة في ليون )شرق فرنسا( كما أفادت مصادر متطابقة.

النيابــة  باســم  متحدثــة  وقالــت 
لفرانــس بــرس “نرجــح فــي الواقــع 
مؤكــدة  المفخــخ”  الطــرد  فرضيــة 
معلومــات للصحافــة المحليــة فــي 
حيــن توجه النائب العــام في ليون 

نيكوال جاكي إلى المكان. 
رســمية  أوليــة  حصيلــة  وكانــت 
إلــى  أشــارت  المحليــة  للســلطات 
“ثمانية جرحى اصاباتهم طفيفة”.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون االنفجار ب”الهجوم”.

صالحياتــي  مــن  “ليســت  وقــال 

اليــوم فــي  أن أضــع حصيلــة لكــن 
هنــاك  ضحايــا.  ال  المرحلــة  هــذه 
مــع  أتعاطــف  وبالطبــع  جرحــى 
الجرحــى وأســرهم” دون مزيــد من 

اإليضاحات.

وبحسب مصادر الشرطة  «
كان الطرد يحتوي على “براغ 

ومسامير” وزرع أمام مخبز عند 
مفترق شارعين في قلب هذه 

المدينة التي تعد من أكبر المدن 
الفرنسية. وأخلت قوات األمن 
المنطقة وضربت طوقا أمنيا 

حولها.

نيودلهي  ـ رويترز

قالــت الشــرطة إن 17 شــخصا علــى األقــل لقوا حتفهم عندما شــب حريــق في مركز 
للتسوق من 4 طوابق بمدينة سورات في والية جوجارات بغرب الهند أمس الجمعة.

أذاعتهــا  تلفزيونيــة  لقطــات  وأظهــرت 
قنــاة تلفزيون )إن.دي.تي.في( الخاصة 
أشــخاصا يقفــزون مــن الطابــق األعلــى 
بمبنــى تاكشاشــيال أو يحاولــون الهرب 
كان  حيــن  فــي  النوافــذ  عبــر  بالنــزول 

الدخان الكثيف يتصاعد من المبنى.
وقــال المتحــدث باســم مكتــب رئيــس 
فيجــاي  جوجــارات  واليــة  حكومــة 
روبانــي إن معظم القتلــى تالميذ كانوا 
تعليمــي  مركــز  فــي  دروســا  يتلقــون 

بالمبنى.
وقال قائد الشــرطة هاريكريشــنا باتيل 
”بدأ الحريق قرب الدرج لذا لم يتمكنوا 

من النزول“. وأضاف أن كل القتلى تقل 
أعمارهم عن العشرين عاما.

وأضــاف باتيــل أن الحريــق، الذي اندلع 
علــى األرجــح بفعــل تمــاس كهربائــي، 
مســاء   4 و   3.45 الســاعة  بيــن  شــب 
بالتوقيت المحلي وانتشــر بســرعة في 

المبنى.

وقال المتحدث باسم مكتب  «
رئيس حكومة والية جوجارات 

أن روباني أمر بفتح تحقيق في 
الحادث وطلب من موكيش 
بوري مسؤول إدارة التطوير 

الحضري بالوالية تقديم تقرير في 
غضون 3 أيام.

تايلند تشهد أول جلسة 
برلمانية منذ انقالب 2014

جرحى بانفجار في ليون 
يرجح أنه طرد مفخخ

قتلى في حريق مركز 
تسوق في الهند

ما دار في االتصال بين سليماني ونصراهلل

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

نشــرت صحيفة “واشــنطن بوســت” مقاال، أشارت فيه إلى 
أن قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني، أجــرى اتصاليــن 
مهميــن بـ”عصائــب أهل الحق” في العــراق، وباألمين العام 

لحزب هللا السيد حسن نصرهللا.
وقالــت الصحيفــة إن ســليماني، خــرج مــن جلســة طارئــة 
للمجلــس األعلــى لألمــن القومــي اإليرانــي، في أغســطس 
عــام 2018، ناقشــت كيفيــة الــرد علــى انخفــاض مبيعــات 
النفــط، بســبب العقوبات األميركية، وبــدأ بإجراء عدد من 
االتصــاالت المهمــة.  وأضافــت الصحيفــة أن أول اتصــال، 
كان مع قادة “عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب هللا” في 
العــراق، اذ قــال لهم: “أيهــا اإلخوة، لديكم إذن مني. اتبعوا 
المســار الصحيــح اآلن!”، وذلــك وفق ما أوردت “واشــنطن 
بوســت”، التــي أشــارت فــي نفــس الســياق، إلــى أن هؤالء 
المقاتلين التابعين إليران في العراق، يســعون منذ هزيمة 
داعش، إلى إبعاد حوالى 5000 جندي أميركي موجودين 

في العراق.
 أمــا االتصــال الثاني الذي أجراه ســليماني، فــكان باألمين 
العام لحزب هللا الســيد حســن نصرهللا، اذ قال له وفق ما 
روت الصحيفــة: “التحالــف األميركــي- الصهيونــي يحيك 

مؤامرة وهناك عاصفة قادمة.. كن جاهزا”.
 وأشــارت واشــنطن بوســت إلى أنه “بعد أسبوع واحد من 
هــذه المكالمــات، تعــرض موكــب أميركــي كان متجهــا من 
المنطقــة الخضــراء المحصنــة إلــى مطــار بغــداد لتفجيــر، 
وقــد قتــل حينهــا مســؤول سياســي رفيــع المســتوى فــي 
وزارة الخارجية األميركية وثالثة ديبلوماســيين وضابط 
فــي الجيــش األميركــي. وتوالــت بعــد ســاعات الهجمــات، 
فقــد وقــع هجــوم فــي بغــداد وآخــر شــرق ســوريا، أســفر 
عــن مقتــل أميركيين اثنيــن، وبعدها بــدأت الهجمات على 
الســفن، إضافة إلى هجوم إلكتروني على شــركة “أرامكو” 

السعودية، ما أدى إلى توقف عملياتها لمدة أسبوع.

نيودلهيباريسبانكوك

أعلــن الرئيــس األميركــي دونالد ترامب، أنه سيرســل 1500 جندي أميركي إضافي إلى الشــرق األوســط، إثــر تصاعد التوتر مع 

إيران. وأكد ترامب أن مهمة هذه القوات اإلضافية التي سيتم نشرها سيكون ألغراض وقائية.

وكان الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب، 

حاجــة  ال  بــأن  ســابق  وقــت  فــي  أعلــن 

إلــى  إضافيــة  أمريكيــة  قــوات  إلرســال 

معلنــا  إيــران،  بســبب  األوســط  الشــرق 

عنــد  الخطــوة  هــذه  إجــراء  اســتعداده 

الضرورة.

وبعد أيام أكد القائم بأعمال وزير الدفاع 

بــالده  أن  شــاناهان  باتريــك  األميركــي 

قــوات  إرســال  إمكانيــة  بالفعــل  تــدرس 

إضافية إلى الشرق األوسط.

الــى ذلك، أعلن وزيــر الخارجية العماني، 

يوسف بن علوي، أن بالده تسعى جاهدة 

لتهدئــة التوتــر فــي األزمــة الحاليــة بيــن 

الواليــات المتحــدة وإيــران، مشــيرًا إلــى 

“خطــورة وقــوع حــرب... يمكــن أن تضر 

العالم بأسره إذا اندلعت”.

وأكــد بــن علــوي أن الطرفيــن )األميركــي 

االنــزالق  خطــورة  “يــدركان  واإليرانــي( 

صحيفــة  وفــق  الحــد”،  هــذا  مــن  أكثــر 

“الشرق األوسط”.

وجــود  علــوي  بــن  يؤكــد  أو  ينــِف  ولــم 

وســاطة عمانيــة بين طهران وواشــنطن، 

إال أنــه أشــار إلــى أن بــالده إلــى جانــب 

لتهدئــة  جاهــدة  تســعى  أخــرى  أطــراف 

التوتر بين الطرفين.

كما شدد على وجود اتصاالت مكثفة في 

هــذا الخصــوص، داعيــًا المجتمــع الدولي 

إلى بذل جهد تشــترك فيه ســلطنة ُعمان 

لمنع المخاطر قبل وقوعها.

وتوقف الوزير العماني، في طهران،  «

االثنين الماضي، في طريقه إلى 

لندن، والتقى مع وزير الخارجية 

اإليراني، محمد جواد ظريف. وعن 

هذا االجتماع، قال إنه استمع إلى 

وجهة نظر اإليرانيين، الفتًا: “هم ال 

يريدون الدخول في حرب”.

عواصم ـ وكاالت

ترامب: سنرسل 1500 جندي إضافي للشرق األوسط
ــدة وإيـــــران ــح ــت ــم ــن الــــواليــــات ال ــي ــة ب ــدئ ــه ــت ــل ــى ل ــع ــس ســلــطــنــة ُعـــمـــان ت

بيونغ يانغ ـ رويترز

اسالم أباد ـ وكاالت

أوسلو ـ اف ب

هاجم وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، امس الجمعة، الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، ووصفه بـ”اإلرهابي”. وقال ظريف الذي يزور باكستان حاليا: “شخص 

الرئيس األميركي إرهابي وإيران ستشهد نهايته لكنه لن يشهد نهايتها”.

وأضــاف: “ترامــب لــم يقــرأ التاريــخ وال 
يكــذب  وهــو  اإليرانــي،  الشــعب  يعــرف 

بادعائه أنه يحمي الشعب اإليراني”.
وأشــار ظريــف إلى أنه بحث في إســالم 
طهــران  ضــد  واشــنطن  إجــراءات  أبــاد 
“لألطمــاع  البلديــن  تصــدي  وســبل 

التوسعية والغطرسة األميركية”.
وعــن موقــف المســؤولين الباكســتانيين 
حــول التطــورات اإلقليميــة قــال ظريف 
إن “باكســتان بلــد صديــق وجــار ولدينــا 
مالحظــات علــى عالقاتها مع ســائر دول 
ألن  جــدا  مســرورون  ولكننــا  المنطقــة 
بشــكل  تتفهــم  الباكســتانية  الحكومــة 
وترفــض  إيــران  نظــر  وجهــات  كامــل 

الضغوط األميركية علينا.
ويتزايــد التوتــر بيــن طهران وواشــنطن 
علــى نحــو خطيــر فــي األســابيع القليلــة 
الماضيــة، بعد أن شــدد ترامب العقوبات 
بهدف حرمان إيران من القدرة على بيع 

النفــط فــي األســواق العالميــة باإلضافــة 
إضافيــة  عســكرية  قــوات  إرســاله  إلــى 
اعتبــره  مــا  ضــد  األوســط  الشــرق  إلــى 
مســؤولون أميركيون تهديــدات إيرانية 

لمصالح واشنطن في المنطقة.

ظريف ينعت ترامب بكلمات غير مسبوقة

حــث وزيــر الخارجية العراقــي، محمد علي 
الحكيــم، إيران على احترام االتفاق النووي 
المبــرم بينهــا وبيــن القــوى الكبــرى والــذي 
أصبــح علــى وشــك االنهيــار إثــر انســحاب 
الماضــي. العــام  منــه  المتحــدة  الواليــات 
وشــدد الحكيم، أثناء مؤتمر صحافي عقده 
أمــس في أوســلو، حيث يشــارك في مؤتمر 
لمكافحــة العنــف الجنســي، علــى أن خطــة 
عليهــا  المتفــق  المشــتركة  الشــاملة  العمــل 
بيــن إيــران ومجموعــة 1+5 بشــأن برنامــج 
طهران النووي “اتفاق جيد”، وتابع: “نشــجع 
وفيــة  تظــل  أن  علــى  اإليرانيــة  الحكومــة 
لالتفــاق وروحــه”. وتطــرق الوزيــر العراقي 
إلى التصعيد بين واشنطن وطهران، وأشار 
إلــى أنــه ال يعتقــد أن أحــدا يريــد أن يصــل 
ســعر برميــل النفــط فــي المســتقبل القريب 
إلى 200 دوالر. ومن المتوقع أن يصل وزير 
الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف 

بغداد اليوم قادما من باكستان.

العراق يحث 
إيران على االلتزام 

باالتفاق النووي

األميركــي  الموقــف  إن  الجمعــة،  أمــس  الشــمالية،  كوريــا  قالــت 
“المتعســف المخادع” تســبب في عدم التوصــل التفاق خالل ثاني 
قمــة بيــن البلدين، محذرة من أنه لن يتســنى حــل القضية النووية 

أبدا “دون انتهاج أسلوب جديد”.
واتهم متحدث باســم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الواليات 
المتحــدة، بمحاولــة التنصــل من مســؤولية فشــل القمــة بين زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس األميركي دونالد ترامب، 
فــي فبرايــر الماضي، وذلك عن طريق إثارة “قضية خارج الســياق 

تماما”، وفق “رويترز”.
وقال المتحدث، الذي لم يرد اســمه في بيان نشــرته وكالة األنباء 
المركزية الكورية الرسمية: “السبب األساسي وراء فشل محادثات 
والواليــات  الديمقراطيــة  الشــعبية  كوريــا  جمهوريــة  بيــن  القمــة 
المتحدة في هانوي، هو الموقف المتعسف المخادع الذي اتخذته 

الواليات المتحدة، وإصرارها على سبيل يستحيل المضي فيه”.
وأضــاف: “لــن تســتطيع الواليــات المتحــدة أن تحركنــا قيــد أنملــة 
باألسلوب الذي تقلبه في ذهنها حاليا، وكلما زادت تصرفاتها تجاه 

جمهورية كوريا عدائية وتبديدا للثقة زاد رد فعلنا قوة”.
ويعــد هــذا أحدث انتقاد موجه للواليات المتحدة منذ فشــل القمة 
التــي انعقــدت فــي فيتنــام، ســعى خاللها كيــم لتخفيــف العقوبات 

مقابل تفكيك جزئي لبرنامج بالده النووي.
أمــا ترامــب فقد طالب بخارطة طريق كاملة لنزع الســالح النووي 

تشمل نقل قنابل إلى الواليات المتحدة.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الكوريــة الشــمالية إنه ما 
لمتكن لدى الواليات المتحدة حسبة جديدة فلن يتسنى استئناف 

المحادثات النووية أبدا.

وزير الخارجية اإليرانيعاد التوتر إلى شبه الجزيرة الكورية مع التجربة الصاروخية

اتهمت واشنطن بمحاولة التنصل من مسؤولية فشل قمة هانوي
كوريا الشمالية تصّعد لهجتها.. وتهاجم “الخداع األميركي”

الرئيس األميركي دونالد ترامب
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تتسابق األندية في الفترة 
الحالية إلبرام الصفقات 

والتعاقدات مع مدربين والعبين 
لمختلف ألعاب فرقها الرياضية 

للموسم الرياضي المقبل، نأمل أن 
تكون هذه الخطوات مدروسة وليس 

من أجل “الشو” ودغدغة مشاعر 
الجماهير التي ال حول لها وال قوة.

هناك أندية تحدث صفقات 
واحدة تلو األخرى لمختلف 
ألعابها دون أن يكون لها 

أي تأثير إيجابي في نهاية 
المطاف؛ ألن هذه األندية ال 
تعمل من أجل إنجاح الكيان 

العام بل تبحث عن مصلحتها 
الشخصية!

تحدثت بعض المصادر األســبانية عن ثمة 
خالفــات نشــبت بيــن رئيــس نــادي ريــال 
مدريــد بيريــز والمــدرب الفرنســي زيــدان 
مبينًة أن الســبب الرئيســي للخالف قد يكون مرتبًطا حول وضعية بعض الالعبين في الفريق 
وعــدم االتفــاق علــى تحديــد مصيرهم.. وكذلك بســبب تضارب اآلراء حول األســماء الجديدة 

المختارة من الميركاتو القادم.
هــذا الخــالف ســيدعونا إلــى التطرق للمشــروع الذي جاء زيــدان من أجله والذي قــد ال يكتمل 
بمثــل مــا كان يحّبــذ المــدرب الفرنســي.. وذلك ألن الميزانيــة المتاحة أمامه قــد ال تكون كافية 
مــن أجــل إحــداث ثورة في الفريق وإجراء العديد من التغييــرات على صعيد الالعبين.. حيث 
تطرقت الوســائل اإلعالمية إلى أن رئيس النادي بيريز ســيرصد مبلغ 500 مليون يورو لتكون 
تحــت تصــرف زيــدان فــي الميركاتو.. وللوهلــة األولى كان يبــدو أن هذا المبلغ كبير وســيكون 
كافًيا إلحداث الثورة المنشودة.. بيد أن مع ارتفاع أسعار الالعبين المبالغ لم يعد مبلغ النصف 
مليار كافًيا لشراء أكثر من  3 إلى 4 العبين “سوبر”.. مما يعني إمكانية إتمام بعض التعاقدات 

التعزيزية وعدم الخوض في ثورة حقيقية منتظرة!!.
إذا ما أخذنا في االعتبار المبالغ التي دفعها ريال مدريد للتعاقد مع الالعبّين البرازيليّين مليتاو 
ورودريغــو التــي بلغــت 100 مليــون يــورو.. وفي ظل الحديــث المتزايد حول اقتــراب التعاقد 
مــع النجــم البلجيكــي اديــن هــازارد بقيمة ســتتجاوز 100 مليون فــي الوقت الــذي يقترب فيه 
المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من االنضمام للمرينغي بقيمة لن تقل عن 80 مليون يورو.. فإن 
ريــال مدريــد ســيكون بهــذه التعاقدات قد دفع ما يقارب 280 مليون يــورو وإن المبلغ المتبقي 
بعد ذلك )220 مليون( لن يكون كافًيا لشراء بقية األسماء التي ستكمل الثورة المزعومة مثل 

مبابي وبوغبا واريكسن!!.
 وفي ظل عدم قدرة الريال على بيع بعض األسماء مثل غاريث بيل ومودريتيش بمبالغ كبيرة 

في الميركاتو..فإن الريال لن يجِن أمواالً زائدة كثيرة ليضيفها للمبلغ المرصود للميركاتو.
 الخالصــة.. ريــال مدريد ســيقوم بإجراء بعض التغييرات على شــكل الفريــق ولن يقوم بثورة 

كبيرة كما يزعم البعض!!.

الثورة 
الناقصة!!

علي العيناتي

برعاية كريمة من ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، يختتــم اليــوم )الســبت( مهرجان ناصــر بن حمــد الرمضاني 
الشــعبي الــذي يقــام بتنظيــم مــن لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي التابعة للجنــة األولمبيــة البحرينيــة والذي 
انطلــق خــالل األيــام المباركــة لشــهر رمضــان.  ويشــهد ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة الحفــل الختامي 
للمهرجان الذي يقام مســاء اليوم في صالة االتحاد البحريني لذوي اإلعاقة، حيث يشــهد ســموه الجزء األخير 
من المنافســات في األلعاب الشــعبية واإللكترونية، ثم يتفضل ســموه بتكريم الفائزين في المسابقات والتقاط 

الصور التذكارية معهم.

 وكان ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة قــد وجه بإقامــة مهرجان 
رمضــان  شــهر  فــي  شــعبي  رياضــي 
المبــارك، وذلــك بهــدف الحفــاظ على 
األلعــاب الشــعبية البحرينية القديمة 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  تعتبــر  التــي 
الموروث البحرينــي األصيل، إضافة 
إلــى إقامة فعاليات شــعبية في إطار 
تنافسي وترفيهي للشباب البحريني 
فــي  رســمية  بطــوالت  يفتقــد  الــذي 
هــذه األلعــاب، كمــا تــم إدخــال عــدد 
من األلعــاب اإللكترونية الســتقطاب 
الشــباب بصــورة أكبــر للمشــاركة في 
هذا المهرجان حتى يكون المهرجان 
أكثر شمولية ويحقق الهدف األسمى 

الذي يقام ألجله.
خليفــة  عقــد  الســياق،  هــذا  وفــي   
رياضــات  لجنــة  رئيــس  القعــود 
للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث 
األولمبيــة البحرينيــة، اجتماًعــا مــع 
اللجنــة المنظمــة ورؤســاء األلعــاب 
بحضــور  المهرجــان  فــي  المختلفــة 
محمــد جناحــي أميــن ســر اللجنــة، 
النهائــي  التصــور  وضــع  تــم  حيــث 
لحفــل ختام مهرجان ناصر بن حمد 

الرمضاني الشعبي.

 كما ناقش القعود مع أعضاء اللجنة 
المنظمة ورؤساء األلعاب المختلفة 
الفقــرات المختلفــة التــي يتضمنهــا 
حفــل ختــام المهرجــان قبــل أن يتم 

اعتمادها بصفة نهائية.
 وتــم االتفــاق علــى إقامــة الحفــل 
الختامــي اليــوم الســبت فــي صالــة 
اإلعاقــة  لــذوي  البحرينــي  االتحــاد 

بمدينة عيسى الرياضية.
 وطالــب القعــود بضــرورة االلتــزام 
بكافــة التعليمــات التنظيميــة وذلك 
إلخــراج الحفل بالصــورة التي تليق 

باالسم الغالي لراعي المهرجان.
عمــل  علــى  القعــود  أثنــى  وقــد   
خــالل  للمهرجــان  المنظمــة  اللجنــة 
اســتمع  حيــث  الماضيــة،  األيــام 
إلــى شــرح مفصــل حــول الســلبيات 
بهــدف تعزيــز  واإليجابيــات وذلــك 
هذه اإليجابيات وتالفي الســلبيات 

في النسخ القادمة من المهرجان.
 ويبلغ مجموع جوائز مهرجان ناصر 
أكثــر  الشــعبي  الرمضانــي  بــن حمــد 
مــن 200 ألــف دوالر أميركــي موزعة 
علــى عــدد مــن األلعــاب هــي الكيــرم 

)فــردي وزوجي(، الدامة، الشــطرنج، 
الدومينو “الدومنة”، الكوت سداسي 
“لــودو”،  الســجن  الهانــد،  “بوســتة”، 
اإللكترونيــة  األلعــاب  إلــى  إضافــة 
 “ FIFA19“ المتمثلــة فــي كــرة القــدم
وكرة السلة “NBA2k19 “ والببجي.

 وشــهد المهرجان مشــاركة أكثر من 
مختلــف  فــي  مشــارك  آالف   5000
األلعــاب، إضافــة إلــى أكثــر مــن 10 
آالف زائــر تابعوا منافســات األلعاب 
الترفيهيــة  الفعاليــات  وشــهدوا 

المصاحبة للمهرجان.

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

خليفة القعود

جانب من االجتماع

القعود يترأس اجتماع اللجنة المنظمة لبحث ترتيبات الحفل الختامي

ناصر بن حمد يرعى ختام المهرجان الشعبي
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تأهــل فريــق هابــي إلــى نهائــي دورة مركز شــباب الهملة لفئــة المتقاعدين لهــذا العام بعد 
فــوزه علــى فريــق البــالد المرشــح األقوى لبلــوغ الــدورة النهائــي وإحــراز كأس البطولة، 

حيث كان أحد الفرق التي كانت مرشحة لبلوغ الدور النهائي لهذه الفئة.

وقــد قدم العبــو هابي مباراة جميلة تمكنوا 
مــن خاللها من تعطيل قوة الفريق الخصم، 
وبخطــة  حــذًرا  مباراتــه  هابــي  بــدأ  حيــث 
دفاعية محكمة تمكن من خاللها من أحكام 
علــى منطقتــه وتقليــل خطــورة  الســيطرة 
فريق البالد الذي لجأ إلى التسديد من بعيد 
دون أن يشكل خطورة واضحة على مرمى 
هابي خالل الشوط األول، إال فقط إضاعته 
لضربــة جــزاء ســددها مهاجمــه ســيدجالل 

عطيــة خــارج المرمــى وكادت تغيــر نتيجــة 
المبــاراة لصالــح البــالد، إال أن فريــق هابــي 
تمكــن مــن إحــراز هــدف الســبق عــن طريق 
مــن العــب خــط وســطه  تســديدة جميلــة 
المتألــق جعفــر مهدي الذي بدا عليه واضًحا 
نقــص عامل اللياقة وتأثر فريق هابي بعدم 
األول  بالشــوط  هابــي  ليتقــدم  جاهزيتــه، 
بهدف مقابل ال شــيء وســط ذهول الجميع 
مــن هــذه النتيجة، فيما واصــل فريق هابي 
تقديم كل ما بوسعه وكثر من هجماته على 
مرمــى البــالد وكان له تســجيل هــدف ثاني 
مــن المراوغ المبدع عقيل علي حســن الذي 
راوغ مدافعــي البــالد وســددها صاروخيــة 
علــى حــارس مرمــى البــالد الذي لــم يتمكن 

مــن رؤيتهــا إال في شــباكه، لينتهي الشــوط 
األول بتقــدم هابــي وســط مفاجــأة للجميــع 

من هذه النتيجة.
 ليبــدأ الشــوط الثانــي ويدخــل البــالد أكثــر 
خطــورة  وشــّكل  الشــوط  بهــذا  تنظيًمــا 
واضحة على مرمى هابي في ســبيل إحراز 

التعــادل، وظــل العبــو هابي مســتمرين في 
الدفاعيــة، وتأثــر خــط هجومهــم  خطتهــم 
وعــدم فاعليتــه خــالل النصــف األخيــر مــن 
فيهــا  واضًحــا  كان  والــذي  الثانــي  الشــوط 
ســيطرة البــالد، حتــى تمكــن مــن تســجيل 
هــدف البــالد األول عن طريــق قائده محمد 

محســن مــن ضربــة حــرة مباشــرة باغتــت 
الحــارس حســن الدهشــان الذي تألــق كثيًرا 
البــالد، ليواصــل  فــي صــد هجمــات فريــق 
البــالد ضغطــه علــى مرمــى هابــي محاولــة 
منــه فــي تعديــل النتيجــة وســط إضاعتــه 
للكثيــر مــن الفــرص المحققــة أمــام مرمــى 

هابــي لتنتهــي المباراة بتقــدم هابي بنتيجة 
هدفيــن مقابــل هــدف للبالد، وبذلــك يتأهل 
هابــي لنهائــي فئــة المتقاعديــن مخالًفــا كل 
فــي صالــح  كانــت تصــب  التــي  التوقعــات 
فريــق البــالد. صــرح بذلك إبراهيــم عبدهللا 
أمين السر ورئيس العالقات العامة بالمركز.

اللجنة اإلعالمية

هابي يتأهل لنهائي متقاعدي الهملة الكروية

جانب من المنافساتفريق هابي مفاجأة الدورة

5 العبيــن يتأهلــون للنــزاالت النهــائيــة
ــا الــــمــــفــــتــــوحــــة لـــــاتـــــحـــــاد الــــــدولــــــي ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــة إفـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ فـــــــي بـ

تأهــل 5 العبيــن مــن منتخبنا الوطنــي لفنون القتال المختلطة للنــزاالت النهائية 
ا في  لبطولــة أفريقيــا المفتوحة في نســختها الثالثة، التي تقام منافســاتها حاليًّ
جنوب أفريقيا، التي ينظمها االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة في الفترة 

-22 25 مايو بمدينة جوهانسبرغ.

 وقد أســفرت نتائج الــدور قبل النهائي 
عــن فــوز أربعــة العبيــن من أصل ســتة 
العبين من منتخبنا الوطني تأهلوا لهذه 
المرحلة من المنافسات، ففي منافسات 
الالعــب  فــاز  كيلوجراًمــا،   56 وزن 
منصور محمدوف على حساب الالعب 
اللبناني خالد عرفه، فيما خسر الالعب 
الالعــب  أمــام  مــن  اليعقــوب  عبــدهللا 
الجنــوب األفريقــي جوليــو بالتجيــس. 
كيلوجراًمــا،   61 وزن  منافســات  وفــي 
فــاز الالعــب حمــزه زريره على حســاب 
مــزوا  أفريقــي  الجنــوب  الالعــب 

دالمينــي، فيمــا خســر الالعــب عبــدهللا 
الزايــد امام الالعب الكاميروني نجونو 
فيكتــور. وفــي وزن 77 كيلوجراًما، فاز 
الالعب شــاميل جمباتوف على حساب 
الالعــب الكاميروني مبونــغ ريني وفي 
فــاز  كيلوجراًمــا،   93 وزن  منافســات 
الالعــب  حســاب  علــى  غــازي  محمــد 

الكاميروني رينغو مايفير.
 وبهذه النتائج، ينضم الالعبون األربعة 
المتأهلــون لالعــب شــاميل غــازي الذي 
تأهل مباشــرة عن طريق القرعة للنزال 

النهائي في وزن 120 كيلوجراًما.

 ويشــهد اليوم “الســبت” إقامة النزاالت 
يلتقــي  حيــث  البطولــة،  فــي  النهائيــة 
الالعــب  محمــدوف  منصــور  الالعــب 

بالتجيــس،  جوليــو  أفريقــي  الجنــوب 
ويلتقــي الالعــب حمــزه زريــره الالعب 
الكاميرونــي نجونــو فيكتــور، ويواجــه 

اللعــب  جمباتــوف  شــاميل  الالعــب 
نجوفانــي،  بيــس  أفريقــي  الجنــوب 
ويواجــه الالعــب محمــد غــازي الالعب 

التشيكي آدم كاراسيك ويلتقي الالعب 
الكاميرونــي  الالعــب  غــازي  شــاميل 

بيلومو ليون.

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

لقطات لالعبي منتخبنا

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

فاز على المرشح 
األبرز لنيل البطولة 

فريق البالد

alaynati82
@gmail.com



تألق جديد للبطلة العالمية العداءة سلوى عيد ناصر في ميدان ألعاب القوى ولكن هذه المرة 
فــي ســباق 200 متــر للســيدات الــذي أقيــم ضمن ملتقــى نانجينغ فــي الصين بــدوري التحدي 
العالمــي، بعدمــا أحــرزت المركز الثاني بجدارة منهية مســافة الســباق فــي 22:56 ثانية خلف 
العــداءة الجامايكيــة ألين طومبســون التي حققت لقب الســباق بحلولها في المركز األول ب 
22:40 ثانيــة، وتفوقــت على العداءة “ بليســنك اوكاجابار” التي جــاءت في المركز الثالث ب 

22:58 ثانية.

 وأظهرت العداءة ســلوى عيد مستوى متميز 
أنهــا متخصصــة  رغــم  متــر   200 ســباق  فــي 
فــي ســباق 400 متــر، كمــا أن تلــك النتيجــة 

المشــرفة تأتــي بعــد أقــل مــن أســبوع عندمــا 
ســجلت ســلوى انطالقــة متميزة فــي الدوري 
الماســي أللعــاب القــوى عندمــا حققــت المركز 

األول فــي ســباق 400 متر للســيدات بالجولة 
الــدوري والتــي أقيمــت بمدينــة  الثانيــة مــن 
شنغهاي الصينية، عندما أنهت مسافة السباق 
بزمــن 50:65 ثانيــة لتحــرز أول 8 نقــاط فــي 
منافســات الدوري الماسي والذي يشرف على 

.)IAAF( تنظيمه االتحاد الدولي أللعاب القوى
عيــد  ســلوى  فــإن  الرائعــة  النتيجــة  وبتلــك 
تواصــل مســيرتها الواثقــة بنجــاح لتثبــت من 
جديد عن ما تتمتع به من قدرات متميزة في 
سباقات المسافات القصيرة ولتؤكد عن مدى 
اســتعدادها الجاد لبطولة العالم أللعاب القوى 
والتــي مــن المقــرر لهــا أن تقــام فــي العاصمــة 

القطرية الدوحة بشهر أكتوبر المقبل.
وحازت العداءة سلوى عيد في العام الماضي 
علــى لقــب الــدوري الماســي فــي نســخة العام 

الماضي 2018.

سلــــــوى تحـــــرز الثانــــي بدوري التحـــــــدي العالمــــــي

طابعهمــا  كان  قويتيــن  مباراتيــن  بعــد 
الحمــاس واإلثــارة فــي الــدور قبــل النهائــي 

لبطولــة البحريــن الرمضانيــة األولــى لنجــوم 
المرحــوم خالــد فهــد  القــدم علــى كأس  كــرة 

العطــوان، التــي يدعمها ويرعاهــا الرياضي المخضرم 
محمــد العليــوي، اســتطاع فريــق قدامــى نــادي المحــرق 

مــن التغلــب على فريق قدامى نادي الحد بهدفين مقابل ال شــيء ســجلهما محمود 
جالل ومحمد جعفر الزين، بعد مباراة قوية وحماسية من الجانبين انتهى شوطها 
األول بالتعــادل األبيــض، حتــى جــاءت األهــداف فــي الشــوط الثاني حيــث تفوق 
المحرق بخبرة العبيه علي عامر، محمد صالح الدخيل، حســين علي بيليه، فيصل 
عبدالعزيز، عبدالناصر حسن، وحمد عادل، ومحمد محرقي، والحارس علي حسن. 
وكان حــارس مرمــى فريــق الحد أحمــد حمود العليوي قد تألق فــي صد العديد من 
الهجمــات والكــرات الخطرة إال أن في النهايــة تفوق هجوم فريق المحرق الجارف 
بنجومــه، ومثــل فريــق الحد الالعبون كل من نايف الماجد وخالد إســماعيل ووليد 
جاســم عيســى المهــزع و محمــد القحطانــي وخليفــة عبدالغفــار ومحمــد البنعلــي 

والحارس أحمد حمود. 

الرفاع يقسو على األهلي 

ويصعد للنهائي

قبــل  الــدور  مــن  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
النهائــي في البطولة تألق ســمر المالعب 
أمــام  وجالــوا  وصالــوا  الرفــاع(  )عيــال 
نسور األهلي الذين عانوا كثيًرا في هذه 
المبــاراة بســبب اإلصابــات التــي لحقــت 
بنجــوم الفريــق فــي المباريــات الســابقة 
قدمــوا  حيــث  المجموعــات،  دور  مــن 
مســتويات قويــة اتســمت بــروح فريــق 
مجموعتهــم  وتصــدروا  القديــم  النســور 

بجدارة واستحقاق. 
 وفــي هــذه المبــاراة تفّنــن نجــوم فريــق 
الرفــاع وســجلوا خمســة أهــداف مقابــل 
هــدف لألهلي، وســجل الرفــاع الالعبون 
محمــد  وراشــد  هدفيــن  عبــدهللا  حمــد 

هــدف  ســعيد  وعتيــق  هدفيــن  عبــدهللا 
واحد. فيما ســجل هدف األهلي الوحيد 

الالعب نادر عبدالجليل. 
 وقــد قاوم فريق األهلي القوة الهجومية 
تألــق  الــذي  األول  الشــوط  فــي  للرفــاع 
عبدالغنــي  األهلــي  مرمــى  حــارس  فيــه 
العجيمــي، ولكنهــم انهــاروا فــي الشــوط 
الثاني وبالذات بعد الهدف الثالث للرفاع. 
وبــرز مــن الرفــاع كل مــن حمــد عبــدهللا 
جوهــر  وعلــي  وفــؤاد  محمــد  وســمير 
وعمــر بالل وعتيق ســعيد وشــاهين بالل 

والحارس محمد علي. 
فيمــا بــرز من األهلــي الحــارس عبدالغني 
العجيمــي ومحمد جمعة بشــير وإبراهيم 
عنــه  وغــاب  عبدالجليــل  ونــادر  ســالم 
نجومه عالء حبيل وعلي بشــير ومجدي 

خلف وأحمد الحجيري. 

االثنين اليوم الختامي والدعوة 

مفتوحة للجمهور

 يقــام فــي التاســعة مــن مســاء يــوم بعد 
غــد االثنيــن علــى ملعــب حديقــة كازينو 
المحــرق اليوم الختامي لبطولة البحرين 
القــدم  كــرة  لنجــوم  األولــى  الرمضانيــة 
البحرينيــة القدامى علــى كأس المرحوم 
خالــد فهد العطــوان، حيث ســيلتقي في 
المبــاراة األولى فريقــا قدامى نادي الحد 
الثالــث  المركزيــن  علــى  األهلــي  ونــادي 
والرابع وذلك في تمام الســاعة التاســعة، 
وتليها مباشــرة المباراة النهائية المرتقبة 
للبطولــة بيــن ذئــاب فريق نــادي المحرق 

وأســود الحنينيــة العبــي فريــق الرفــاع، 
فــي لقــاء ال يقبل القســمة على اثنين من 
حيــث اإلثــارة والحمــاس والتألــق والذي 
حتًمــا ســيعيد للجماهيــر التــي ســتحضر 
الفريقيــن  لقــاءات  ذكريــات  اللقــاء 
المميــزة والقويــة فــي عقــود الثمانينــات 
والتســعينات التــي شــهدت تألــق العديــد 
مــن نحوم الكرة البحرينية آنذاك والذين 
البحرينيــة  المنتخبــات  مختلــف  مثلــوا 

أفضل تمثيل. 
 وقــد وجهــت اللجنــة المنظمــة للبطولــة 
دعــوة مفتوحة لجميــع جماهير الرياضة 
بشــكل  القــدم  كــرة  ولعبــة  عــام  بشــكل 
خاص من شتى مناطق البحرين لحضور 

فعاليــات اليوم الختامــي للبطولة والذي 
ســيقام بعد غد االثنين، حيث ســتواصل 
جميــع  فــي  كان  كمــا  المنظمــة  اللجنــة 
مباريــات البطولــة تقديم هدايا قيمة من 
مالبــس رياضية وغيرهــا للجماهير التي 

ستحضر النهائي. 

حضور جماهيري فاق التوقعات 

انطالقــة  ومنــذ  أســبوعين  مــدار  علــى   
حضــوًرا  المباريــات  شــهدت  البطولــة 
ــا كبيــًرا فــاق جميــع التوقعــات  جماهيريًّ
وقــرى  مناطــق  جميــع  مــن  حضــروا 
البحريــن ليشــاهدوا ويســتمتعوا بفنيات 
كــرة القــدم األصيلــة مــن نجــوم نقشــت 
الكــرة  فــي ســماء  الحجــر  فــي  أســمائها 

البحرينية والخليجية. 
المحــرق  كازينــو  حديقــة  تمتــأل  ــا  وليليًّ
بهــذه الجماهيــر الغفيــرة علــى مختلــف 

أعمارهم. 

مطالبة جماعية لراعي البطولة 

ا   باستمرارها سنويًّ

الــذي  النظيــر  المنقطــع  النجــاح  بعــد 
الرمضانيــة  البحريــن  بطولــة  حققتــه 

لكــرة القــدم األولــى لنجــوم كــرة القــدم 
الفــرق  البحرينيــة طالــب جميــع العبــي 
العشــرة المشــاركة واإلداريين والحشود 
الجماهيريــة التي حضــرت راعي وداعم 
البطولة الرسمي الرياضي محمد العليوي 
ا  باســتمرار تنظيــم هــذه البطولــة ســنويًّ
وطالبــوا اتحــاد الكــرة البحرينــي بتبنــي 
فكرة البطولة التي تحمل معاني ســامية 
كثيــرة، حيــث إنهــا تحمــل اســم الوطــن 
الغالــي علــى الجميــع )البحريــن( وكذلــك 
تخليــًدا لذكرى رجــل رياضي خدم الكرة 
والرياضــة البحرينية المرحوم خالد فهد 
العطــوان، والهــدف األبــرز واألســمى هــو 
التقاء وتجمع أجيال قديمة مختلفة من 
العبيــن الكــرة البحرينية والــذي فرقتهم 
ظروف اعتزالهم الكرة لعشــرات الســنين 
وتنافســهم فــي جــو عائلي أخــوي مليء 
بالود واألخالق والروح الرياضية العالية 

بعيًدا عن الفوز والخسارة. 
وهذا مــا يحقق التالحم والترابط القوي 
بيــن أبناء الشــعب البحريني الوفي على 
مختلــف مســتوياته وطبقاتــه وأطيافــه 
وهــذا مــا يميــز المجتمــع البحرينــي منــذ 

األزل والعصور السابقة.

اللجنة اإلعالمية

ــي ــ ــل ــ ــى األه ــ ــل ــ ــو ع ــقـ ــسـ ــى الــــحــــد والـــــــرفـــــــاع يـ ــ ــل ــ الــــمــــحــــرق يــــفــــوز ع

مباراتان قويتان في بطولة قدامى الالعبين

فريقا األهلي والرفاع فريقا المحرق والحد
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المرحوم خالد فهد العطوان محمد العليوي

برعايــة فــاروق المؤيــد رئيــس مجلــس إدارة شــركة يوســف خليــل المؤيــد، وبحضــور منــى 
المؤيد عضو مجلس الشورى، وفريد المؤيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة يوسف خليل 
المؤيــد وأوالده، وفيصــل الموســوي، وخميــس محمــد المقلــة رئيــس مجلــس إدارة النــادي، 
اختتمت مساء أول أمس الخميس بطولة المرحوم يوسف خليل المؤيد الرمضانية لزوجي 

التنس التي نظمها نادي البحرين للتنس خالل ليالي شهر رمضان المبارك.

 وقــد بــدأ الحفل الختامــي بالمبــاراة النهائية 
بين الثنائي حسين المخرق ومحمد أبوحسن 
فــي  قائــد،  وأحمــد  خنجــي  كمــال  والثنائــي 
نهائــي متميز شــه نديــة وتكافؤ كبيــر خاصة 
في المجموعة الثانية والتي لم تحسم سوى 
بشــوط كســر التعادل، وقد بــدأ المخرق وأبو 
حســن المبــاراة أكثــر ثباًتــا وتمكنــا مــن كســر 
إرســال كمــال خنجــي وتقدمــا -2 صفر و4-2 
وحســما المجموعة األولى لصالحهما بنتيجة 
2-6، وفــي بدايــة المجموعــة الثانيــة حافــظ 
كمــال خنجــي على إرســاله ليتقــدم مع زميله 
-1 صفــر وبعدها يحصد المخرق وأبو حســن 
3 أشــواط متتاليــة ليتقدما فــي النتيجة 3-1 
قبــل أن يعــادل خنجــي وقائــد النتيجــة 3-3 
ثــم 5-5 و6-6، وبحســب نظــام البطولــة تــم 
االحتــكام لشــوط كســر التعــادل مــن 7 نقاط، 
وتأرجحــت  ذروتهــا  اإلثــارة  بلغــت  وفيــه 
النتيجة بين الفريقين حتى حســمها المخرق 
وأبــو حســن لصالحهما بنتيجــة 5-7 ليحافظا 
للعــام  إليهمــا  المحبــب  البطولــة  لقــب  علــى 
الثالــث علــى التوالــي، وحكم المبــاراة الحكم 

الدولي أحمد الحواج. 
وبعــد انتهــاء المبــاراة رحــب عضــو مجلــس 
إدارة النادي الدكتور سامي دانش بالحضور، 
ثم تفضل كل من منى المؤيد وفريد المؤيد، 
والدكتور فيصل الموســوي واألستاذ خميس 

محمد المقلة بتتويج الثنائي حسين المخرق 
ومحمد أبو حسن بكأس البطولة وقدم كأس 
المركــز الثانــي للثنائــي كمــال خنجــي وأحمد 

قائد.
وقــدم رئيــس نــادي البحرين للتنــس خميس 
وأهــدى  المؤيــد  لفريــد  ــا  تكاريًّ درًعــا  المقلــة 
للتنــس  البحريــن  “نــادي  كتــاب  مــن  نســخة 
والمســيرة  اإلنجــازات  مــن  عاًمــا  أربعــون 
مجلــس  عضــو  الزيانــي  لمنــى  مســتمرة” 

الشورى.
انطــالق  علــى  عاًمــا   23 مــرور  وبمناســبة 
البطولــة، أعــرب رئيــس نــادي البحرين لتنس 
هــذه  بتنظيــم  عــن ســعادته  المقلــة  خميــس 
البطولــة العريقــة تخليــًدا لذكــرى واحــد مــن 
قدامى األعضاء وأكبر الداعمين والمساندين 
للنادي، وهو المرحوم بإذن هللا يوسف خليل 
المؤيد طيب هللا ثراه والذي انتقل إلى رحمة 
هللا فــي عــام 1996، وفي العام التالي 1997، 
بــدأ النــادي في تنظيم هــذه البطولــة لتصبح 
واحدة من أهم أنشطة النادي الرمضانية في 
كل عــام ولتخلــد اســم هــذه الرجــل المعطاء، 
وأشــاد المقلة بحرص عائلة المرحوم يوسف 
خليــل المؤيد على توفيــر كل عوامل النجاح 
للبطولــة، كمــا أشــاد بالمشــاركة الكبيــرة مــن 
جميلــة  مباريــات  قدمــوا  الذيــن  الالعبيــن 

استمتع بها محبو وعشاق التنس.

اللجنة اإلعالمية

المخرق وأبوحسن يفوزان بكأس المؤيد للتنس

الفائزون مع كبار الحضور

تألق جديد للبطلة 
العالمية في 

ميدان ألعاب القوى

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

المقلة يهدي درع النادي لفريد المؤيدإهداء كتاب النادي لمنى المؤيد

الفائزون مع كبار الحضورتتويج المخرق وأبوحسن بكأس البطولة



بطولة ناصر حققت مكتسبات جديدة للشباب والرياضة
ــاب ــ ــع ــ ــد مــــن األل ــ ــدي ــ ــع ــ ــت ال ــ ــال ــ ــد ط ــ ــوائ ــ ــف ــ ــت عـــبـــدالـــعـــزيـــز: ال ــنـ ــاة بـ ــ ــي ــ ح

أكــدت عضــو المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيســة االتحــاد البحريني 
للكــرة الطاولــة الشــيخة حياة بنــت عبدالعزيز آل خليفــة أن بطولة ناصر بن 
حمــد الرمضانيــة، قــد أرســت دعائــم النجاحــات وحققــت مكتســبات جديدة 

لقطاع الشباب والرياضة. 

 وقالت الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
الشــيخ  ســمو  بطولــة  “إن  خليفــة  آل 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة الرمضانية 
اســتطاعت أن ترسي دعائم نجاحات 
واســعة والتــي مكنتهــا فــي أن تتبــوأ 
المســابقات  مصــاف  فــي  مكانــة 
الرياضيــة ليــس فقــط على المســتوى 
علــى  وإنمــا  فحســب،  اإلقليمــي 
فمنــذ  والدولــي.  القــاري  المســتويين 

والنجاحــات   ،2007 عــام  انطالقهــا 
لرؤيــة  تنفيذهــا  مــن خاللهــا  تتوالــى 
ســموه والتي شــملت علــى العديد من 
األهــداف المتكاملــة، فقــد اســتطاعت 
أن تكــون هــذه البطولة ملتقــى ألبناء 
ومــدن  قــرى  مختلــف  مــن  الوطــن 
الروابــط  مــن  زاد  والــذي  المملكــة، 
االجتماعيــة، بمــا ينعكس علــى تعزيز 
أنهــا  كمــا  والــوالء،  الوطنيــة  مبــادئ 

للرياضييــن  مناســًبا  مناًخــا  تعتبــر 
إبــراز  فــي  القــدم،  لكــرة  الممارســين 
انعكــس  بمــا  وإمكانياتهــم،  قدراتهــم 
علــى ظهور مواهب والعبين مميزين، 
قــد نجحــوا في شــق طريقهــم بنجاح 
فــي هــذه اللعبــة، لينتقلــوا بعــد ذلــك 
لمصاف األنديــة المحلية والمنتخبات 
الوطنيــة. وقــد فتحــت هــذه البطولــة 
ذراعيهــا للكوادر اإلداريــة والتدريبية 
للعمــل علــى الشــكل الــذي ســاهم فــي 
أن تكــون رافــًدا مــن روافــد لتطعيــم 
القطــاع الرياضــي ال ســيما لعبــة كــرة 
هــذا  علــى  متجــددة  بوجــوه  القــدم 
الصعيــد”، مضيفــة أن مكاســب هــذه 

الجوانــب  علــى  تقتصــر  لــم  البطولــة 
فحســب،  والرياضيــة  االجتماعيــة 
وإنمــا تعــدو ذلــك ليكــون لها مكاســب 
مســبوقة،  غيــر  وتســويقية  إعالميــة 
للبطــوالت  ــا  حقيقيًّ نموذًجــا  وتكــون 
مــا  وهــذا  المقاييــس،  بــكل  الناجحــة 

أكسبها صًدى واسًعا. 
 وأشارت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
إلــى أن البطولة حققت فوائد قد طالت 
العديــد مــن األلعــاب الرياضيــة، لتكــون 
جــزًءا مــن النجــاح، متطلعــة أن تســتمر 
هــذه البطولــة وأن تخــدم شــرائح أكبــر 
وأن تســتوفي كافــة األلعاب بما يشــمل 
الجنســين رجال وســيدات والــذي يزيد 

أن  مبينــة  الرياضيــة،  المكتســبات  مــن 
أهدافها تصب في مصلحة دفع الحراك 
الرياضي نحو التنافسية، مثمنة الجهود 
المباركة التي يبذلها ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، للنهــوض بقطــاع 
الشــباب والرياضة البحريني، من خالل 
البرامج والمبادرات التي يطلقها سموه، 
المزيــد  تحقــق  أن  شــأنها  مــن  والتــي 
القطــاع  بهــذا  واالرتقــاء  التطويــر  مــن 
الحيــوي، مقــدرة الجهــود الكبيــرة التي 
تبذلها اللجنة المنظمة لهذه البطولة في 
اإلعــداد والتحضيــر إلقامة المنافســات 
علــى الصورة التــي تخدم إبراز وإنجاح 

حياة بنت عبدالعزيزهذا الحدث. 

هنــأ وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمــن المؤيد ممثل جاللة الملــك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة بمناســبة النجــاح الكبيــر الذي حققته دورة ناصر بن حمــد لأللعاب الرياضية 
“ناصر12” التي كانت مكاًنا مناسًبا الكتشاف المواهب الرياضية الشبابية وتعظيم دور 

الرياضة البحرينية وجعلها أكثر نشاًطا واجتذاًبا للشباب والطاقات.

الشــباب  شــؤون  وزيــر  وقــال 
والرياضــة “لقــد حققت دورة 

لأللعــاب  حمــد  بــن  ناصــر 
الرياضية نجاحات كبيرة 
منــذ انطالقتها في العام 
لالهتمــام  نظــًرا   2007
المباشــر مــن قبــل ســمو 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 

آل خليفــة وحرص ســموه 
تقديــم  علــى  الموصــول 

الراميــة  واألفــكار  المبــادرات 
لتطويرهــا بصــورة مســتمرة األمر 

الذي شهد نقلة نوعية بارزة في الدورة 
الشــبابية وجعلها جزًءا أصيــالً من صناعة 
الرياضــة والترفيــه الرياضي باإلضافة إلى 
زيــادة حجــم المســتفيدين منهــا مع دخول 
المزيــد مــن األلعــاب الرياضيــة والفعاليات 
المصاحبــة ممــا جعــل الــدورة تأخــذ صدى 
المســتوى  علــى  كبيــًرا  وانتشــاًرا  واســًعا 
المحلــي واإلقليمي بفضــل أهدافها النبيلة 
التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة ورؤيتها وقيمها”.

الشــباب  شــؤون  وزيــر  وتابــع   
مســيرة  “مضــت  والرياضــة 
حمــد  بــن  ناصــر  دورة 
فــي  الرياضيــة  لأللعــاب 
الشــباب  احتضــان 
بمســابقات  البحرينــي 
مــن  متطــورة  رياضيــة 
بينها مسابقة كرة القدم، 
فيهــا  األســاس  يكــون 
تحقيــق جملة مــن األهداف 
الرياضــة  بينهــا  مــن  البــارزة، 
البحرينيــة بالمواهب القادرة على 
تمثيــل المملكــة بالصــورة الباهــرة فــي 
مختلــف المحافــل، ومضــى قطــار البطولة 
يســير بــكل ثبــات على ســكته التي رســمها 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ومر 
بالعديــد من المحطــات التطويريــة البارزة 
التــي جعلــت من الــدورة واحدة من أشــهر 
الــدورة  حققــت  كمــا  البطــوالت  وأفضــل 
العديــد مــن اإلنجــازات النوعيــة واإلدارية 
والتنظيميــة، ونتائجهــا ومخرجاتهــا كانت 
إيجابية على الشــباب البحريني والرياضة 

البحرينية”.
ســمو  أتــاح  “لقــد  المؤيــد  أيمــن  وأضــاف   
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة من خالل 
المجــال  الرياضيــة  لأللعــاب  ســموه  دورة 
أمام أكبر عدد ممكن من الشباب البحريني 
العاشــق للرياضــة للمشــاركة فــي فعاليتاها 
المتنوعــة وإتاحــة الفرصة أمامه لممارســة 
هوايتــه المفضلــة فــي هــذه الــدورة التــي 
تشــكل أرضيــة خصبة الكتشــاف المواهب 
الجديــدة فــي مختلــف األلعــاب الرياضيــة 
األمــر الــذي ســاهم فــي اجتــذاب الشــباب 
ســواء عن طريق المشــاركة في مســابقات 
البطولــة أو متابعتهــا وحضــور منافســاتها 

المتنوعة”.
 وهنأ وزير شؤون الشباب والرياضة فريق 
بتلكو جنرز يونايتد بتحقيقه للقب البطولة 
طيلــة  متميــزة  مســتويات  قــدم  أن  بعــد 
مباريــات البطولــة وتــوج هذه المســتويات 
برفــع كأس المركــز األول مشــيًدا فــي ذات 
الوقــت بفريــق ويننــغ والــذي حقــق المركز 
الثانــي بعــد أن قــدم هــو اآلخــر مســتويات 

بارزة طيلة الدورة.
التــي  الطيبــة  بالجهــود  المؤيــد  وأشــاد   
بذلتهــا اللجنــة المنظمــة للــدورة برئاســة 
توفيــق الصالحي التي تمكنت من إخراج 
فعاليــات الــدورة بحلــة تنظيميــة متميزة 
وذلــك عطفا علــى الخبرات الكبيــرة التي 
تتمتــع بهــا الكوادر البحرينيــة العاملة في 

الدورة.

ا ا وإقليميًّ مبادرات ناصر بن حمد جعلت الدورة األفضل محليًّ
اللقـــب بتحقيـــق  يونايتـــد  جنـــرز  بتلكـــو  يهنـــئ  والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــر 

اللجنة اإلعالمية

جانب من الحضور الرسمي في النهائي  وزير شؤون الشباب والرياضة أثناء تتويجه فريق بتلكو غنرز يونايتد بلقب

دورة ناصر 

بن حمد جزء 
أصيل من صناعة 
الرياضة والترفيه

سموه أتاح للشباب 
المشاركة الواسعة 

في الدورة 
واالستفادة من 

منافساتها

الدورة تمكنت 
من اجتذاب 

الشباب ورفد 
الرياضة البحرينية 

بالمواهب 
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هدية تذكارية من اللجنة المنظمة لـ”ناصر 12” لراعي المباراة النهائية

 كريدي مكس تقدم رعايتها لبطولة “ناصر 12” 
انضمــت شــركة كريــدي مكــس إلى سلســلة رعاة دورة ناصــر بن حمد الرمضانية الخامســة لأللعــاب الرياضية 
“ناصر 12”، وبهذا المناســبة قدم الرئيس التنفيذي لشــركة كريدي مكس يوســف علي ميرزا الدعم المخصص 

للشركة لتوفيق الصالحي الرئيس التنفيذي لبطولة “ناصر 12”. 

الرئيــس  قــال  المناســبة،  وبهــذه   
مكــس  كريــدي  لشــركة  التنفيــذي 
الشــركة  إن  ميــرزا  علــي  يوســف 
ضمــن  تكــون  أن  علــى  حرصــت 
ســمو  لــدورة  الداعمــة  الجهــات 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
فــي نســختها الثانيــة عشــر، حيــث 
تأتي هذه الرعاية في إطار سياسة 
المســؤولية  بــاب  بتفعيــل  الشــركة 
المجتمعية تجاه الشباب البحريني 
التــي  لالســتراتيجية  وتطبيقــا 

لتكــون  الشــركة  إدارة  وضعتهــا 
جــزءا رئيســيا فــي دعــم البطــوالت 
والمســابقات التي تقام للشباب في 
البحرين، والتي تهدف إلى رعايتهم 

وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم. 
  وأشــاد ميرزا بالجهود التي يبذلها 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
النجــاح  أســباب  توفيــر  أجــل  مــن 
التنظيميــة  الناحيــة  مــن  للــدورة 
واإلداريــة للنســخ الماضيــة، معتبًرا 
فــي  يســهم  ســموه  اهتمــام  أن 

إنجــاح هذا التجمع الشــبابي المهم، 
موضًحا أن دعم الشركة لمنافسات 
“ناصــر 12” جــاء مــن خــالل إيمانها 
الكبيــر بالــدور الفعــال الــذي تقــوم 
بــه الــدورة التــي تحظــى بالمتابعــة 
الجماهيريــة الواســعة، والتي القت 
 11 الـــ  النســخ  فــي  الكبيــر  النجــاح 
الماضيــة، ولتتواصل مع منافســات 
النســخة 12، فضــالً عن حرص عدد 
كبيــر مــن الشــباب البحرينــي علــى 

إبراز مواهبه في عالم كرة القدم. توفيق الصالحي أثناء تسلم رعاية كريدي مكس 



نهائي إسبانيا
يســعى برشــلونة لتخفيــف وطــأة األلــم وتعويــض إخفــاق خروجه مــن الدور قبــل النهائي 
بــدوري أبطــال أوروبــا، من خالل تعزيــز هيمنته المحلية بالفوز بالثنائية التي تشــمل لقبي 
الدوري اإلسباني وكأس الملك، للمرة الثانية على التوالي حين يواجه فالنسيا في النهائي 

اليوم السبت.

فالفيــردي  إرنســتو  المــدرب  فريــق  وشــهد 
المبتلــى باإلصابــات، تراجًعــا فــي المســتوى 
خــال الشــهر الماضــي فــي وقــت يأخــذ فيه 

ا. أداء فالنسيا اتجاًها تصاعديًّ
ولهــذا فــإن العمــاق الكتالوني ســيكون على 
موعد مع مواجهة أكثر شراسة للحفاظ على 
اللقــب بشــكل يفوق مــا كان عليــه الحال في 

السنوات األخيرة.
ويتعافى لويس ســواريز، مهاجم أوروجواي 
وصاحــب المركــز الثانــي فــي قائمــة هدافــي 
الدوري اإلســباني، بعد أن خضع لجراحة في 
الركبــة. ومن غيــر المرجح مشــاركة المهاجم 
انتقــل  الــذي  ديمبلــي،  عثمــان  الفرنســي 
لبرشــلونة مقابــل 105 ماييــن يورو، بســبب 
إصابة في عضات الفخذ الخلفية األمر الذي 

يعني أن ميسي سيخوض المباراة في غياب 
زميليــه رغــم أنــه اعتــاد علــى وجودهمــا في 
خــط الهجوم. ومن المتوقــع أن يعود فيليب 
كوتينيــو، صاحب صفقة االنتقال القياســية، 
من اإلصابة في توقيت مناســب ليشارك في 
المباراة رغم أن تراجع مســتواه ال يبشــر بأن 
عودته ســتزيد من فرص برشلونة في تعزيز 
رقمــه القياســي بالتتويــج بلقــب كأس الملك 

للمرة الخامسة على التوالي.
الــذي  سيليســن،  ياســبر  الحــارس  ويعانــي   
يخــوض مــع برشــلونة مباريــات الــكأس، من 
اهتــزاز في المســتوى بعــد أن ارتكب أخطاء 

فادحــة فــي التعــادل )2-2(، علــى ملعب إيبار 
فيــه  يعانــي  وقــت  فــي  الماضــي،  األســبوع 
الحارس األول مارك أندريه تير شــتيجن من 

اإلصابة.
وقــدم العمــاق الكتالونــي أداًء ضعيًفــا أمــام 
إيبــار فــي أحــدث حلقــة مــن ضمــن سلســلة 
عــروض غلــب عليهــا اإلجهــاد واإلرهــاق فــي 
نهاية هذا الموسم والتي بدأت بالخسارة )-4

0( أمــام ليفربــول علــى ملعــب أنفيلــد وأنهت 
آمــال برشــلونة في بلوغ نهائــي دوري أبطال 

أوروبا.
 وقــال الكرواتي إيفــان راكيتيتش، لصحيفة 
 )4-3( الخســارة  آثــار  إن  مونــدو ديبورتيفــو 
أمــام ليفربــول فــي مجمــوع المباراتيــن بعــد 
أن كان برشــلونة متفوًقــا بنتيجــة )0-3( فــي 
بطــل  علــى  تخيــم  تــزال  ال  الذهــاب  مبــاراة 

الدوري اإلسباني.

 وأوضح “إلى حد ما، ال نزال متأثرين بما حدث، لم يحزن أحد بالهزيمة بقدر حزننا،  «
لكن حان الوقت اآلن لنمضي قدًما”. ونجح فالنسيا في التعادل مع برشلونة في 

مباراتي الدوري هذا الموسم وتمكن من تجاوز تراجع األداء في الدور األول.

أتاالنتا لدخول التاريخ

اليبزيغ يتربص ببايرن

وكاالت

كأس اسبانيا
النهائي

فالنسيابرشلونة 22:00

كأس ألمانيا
النهائي

بايرناليبزغ 21:00

الدوري اإليطالي
الجولة األخيرة

فروسينوني
بولونيا

كييفو
نابولي

19:00
21:30

يقف أتاالنتا على عتبة تأهل تاريخي إلى دوري أبطال أوروبا، عندما يســتقبل ساســوولو األحد 
في المرحلة 38 األخيرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

وســيكون مصيــر أتاالنتــا بيــن يديــه إذ يحتــاج 
إلــى نقاط الفوز الثاث للتشــبث بمركزه الثالث 
والتأهل إلى المســابقة القارية للمرة األولى في 

تاريخه الذي يمتد إلى 111 سنة.
 وفــي ظــل تجديــد ملعــب أتاالنتــا، ســيخوض 
التابــع  “مابــي”  ملعــب  علــى  المبــاراة  األخيــر 
لساســوولو، والــذي ســيخوض عليــه مبارياتــه 
فــي دوري األبطــال بحــال تأهلــه إلى المســابقة 
جانبييــرو  المــدرب  فريــق  ويعــد  القاريــة. 
غاســبيريني أحــد أربعــة أنديــة تتصــارع علــى 
تذكرتيــن للتأهــل إلــى المســابقة األولــى. ضمن 
اللقــب  بإحــرازه  األولــى  التذكــرة  يوفنتــوس 
الثامــن توالًيــا، ويتقــدم راهًنــا بفــارق 11 نقطــة 
علــى نابولــي الضامــن للوصافــة والتأهــل إلــى 

دوري األبطال أيضا.
ويحتــل أتاالنتــا المركــز الثالــث مــع 66 نقطــة 
المباشــرة  المواجهــات  بفــارق  مبــاراة،   37 مــن 
عــن إنتــر الرابع، فيما يملك ميــان الخامس 65 

نقطــة ورومــا الســادس 63. ولــم يخســر فريــق 
غاســبيريني في الــدوري منذ ثاثة أشــهر، وقد 
تعادل في الجولة الماضية مع يوفنتوس بعدما 

كان متقدما على مضيفة حتى الدقيقة 80.
حــذر غاســبيريني “دوري االبطــال هــو الهــدف 

األهم لكن ال ينبغي التفكير بأننا قد تأهلنا”.
لــم يخســر أتاالنتــا في آخر تســع مباريــات وقد 
فــوزه،  وبحــال   .6-2 ذهابــا  ساســوولو  ســحق 
ســيحتل أتاالنتا المركز الثالث للمرة االولى في 
58 عامــا. ومــا أفاد أتاالنتا خســارة انتر الكبيرة 
أمام نابولي 4-1، ليأمل العبو المدرب لوتشــانو 
ســباليتي بإحــراز النقــاط أيضــا فــي مباراتهــم 
علــى أرضهــم ضد امبولــي المحــارب للبقاء في 
“ســيري أ” والفائــز فــي آخر ثــاث مباريات على 

فيورنتينا وسمبدوريا وتورينو.
بســبب  كبيــرة  لضغــوط  ســباليتي  ويتعــرض 
ورشــحت  لـ”نيراتســوري”،  المتقلبــة  النتائــج 
بمــدرب  اســتبداله  محليــة  صحافيــة  تقاريــر 

المنتخب ويوفنتوس السابق أنتونيو كونتي.
وعلــى غــرار ســباليتي، يواجــه جينــارو غاتوزو 
مــدرب ميــان ضغطا هائا قبل مواجهة ســبال 
الحــادي عشــر. وحقــق ميــان الفــوز فــي جميع 
ســبال  مــع  جمعتــه  التــي  الثــاث  المباريــات 
حتــى االن. وتبــدو آمــال رومــا في بلــوغ دوري 
األبطــال ضئيلــة برغــم عــدم خســارته فــي آخر 
ثماني مباريات. وســتكون مواجهة ضيفه بارما 
األخيرة لاعب وســطه دانييلي دي روســي بعد 

18 عاًما أمضاها مع “ذئاب” العاصمة.

يقــف  الترتيــب،  مــن  المقابلــة  الجهــة  وعلــى 
الهبــوط  فيورنتينــا بيــن أربعــة أنديــة تتفــادى 
إلى الدرجة الثانية. وبعد ضمان ســقوط كييفو 
وفروزينونــي، يتقدم فيورنتينا واودينيزي )40 
نقطــة( بفارق نقطتين عن امبولي الســابع عشــر 

وثاث عن جنوى الثامن عشر.
مبــاراة جنــوى ومضيفــه فيورنتينــا  وســتكون 
حاســمة، حيــث يأمــل األخيــر فــي وضــع حــد 
لنتائجــه المترديــة، إذ ســقط فــي آخــر خمــس 

مباريات ولم يحقق الفوز منذ فبراير الماضي.

أثــار صعــود اليبزيــغ إلــى البوندســليغا غضــب 
يملــك  بــات  ســنوات   3 وبعــد  “التقليدييــن”، 
الفريق الذي أنشأته شركة ريد بول لمشروبات 
الطاقــة، فرصــة كتابــة التاريــخ إذا فــاز بكأس 
ألمانيــا وتــوج بلقبــه األول اليوم الســبت على 
حســاب العماق البافاري بايــرن ميونيخ على 

الملعب األولمبي في برلين.
 فمند عام 2009 وتأسيس النادي على أنقاض 
فريــق صغير مــن الدرجة الخامســة، لم يبخل 
المليارديــر النمســوي دايتريــش ماتيشــيتس، 
منشــئ العامــة التجاريــة لشــركة مشــروبات 
أصبــح  النــادي:  دعــم  وســائل  فــي  الطاقــة، 
اليبزيــغ الــدرة فــي إمبراطوريــة لكــرة القــدم 
تضم عدة أندية، منها ســالزبورغ بطل النمســا 

في المواسم الستة األخيرة.
وصعد اليبزيغ أربع درجات في سبعة مواسم، 
وحــل وصيفــا لبايــرن فــي موســمه األول فــي 
فــي  ونجــح   ،)2016-2017( البوندســليغا 
التأهــل األوروبي في كل من مواســمه الثاثة 

األخيرة.

 وســاهمت أموال ريد بول في إنشــاء اليبزيغ 
مركز تأهيل يشار إليه بالبنان في ألمانيا.

“ألتــراس”  المتشــددين  األنصــار  وباســتثناء 
دورتمونــد  بوروســيا  مثــل  األنديــة  لبعــض 
يزالــون  ال  الذيــن  مونشــنغادباخ  وبوروســيا 
لايبزيــغ  معاديــة  يافطــات  بنشــر  مســتمرين 

فــي كل مبارة، تقبل الجمهور الكبير الوافدين 
الجدد، وتعلم خصومهم أن يحترموهم.

 وفــي بايــرن ميونيــخ، لم ينتظر رئيســه أولي 
هونيــس المبــاراة النهائيــة للكأس الســبت من 
أجل التعبير عن قلقه من الصعود الصاروخي 

لايبزيغ.

تصــدر  عندمــا   ،2016 فــي  هونيــس  وصــرح 
الوافــد الجديــد ترتيب البطولة فــي الخريف، 
“لدينا اآلن، إضافة إلى دورتموند، عدو ثان”.

وأنهــى اليبزيــغ الموســم الحالــي فــي المركــز 
الثالــث، وانتهــت مباراتــه األخيــرة مــع بايــرن 

بالتعادل السلبي في 11 مايو.

أتاالنتا ينشد اكمال المهمة التاريخية

اليبزغ يسعى للقب تاريخي على حساب بايرن

وكاالت

وكاالت

وكاالت

أحــرز كــواي ليونــارد 35 نقطــة ليقلب تورونتو رابتــورز تأخره فــي الربع األخير 
إلــى فــوز 99-105 علــى مســتضيفه ميلووكــي باكس في نهائي القســم الشــرقي 

بدوري كرة السلة األميركي للمحترفين يوم الخميس.

 وأصبح رابتورز بحاجة إلى فوز واحد 
علــى أرضه يوم الســبت مــن أجل بلوغ 
نهائي الدوري ألول مرة في تاريخه، إذ 
يتقــدم 2-3 فــي السلســلة التي تحســم 
على أساس األفضل في سبع مباريات.

 ولم يحدث أن تأخر باكس في األدوار 

اإلقصائية هذا الموســم وبعد فوزه في 
أول مباراتيــن أصبــح وضعــه معقًدا إذ 
خســر ثاث مباريات متتالية وسيكون 
جأشــه  رباطــة  اســتعادة  إلــى  بحاجــة 
ســريًعا من أجل الحفاظ على آماله في 

اللقب.

رابتورز يتقدم

سيرينا وأوساكا تحت األنظار
تخــوض األميركيــة المخضرمة ســيرينا وليامس بطولة روالن غاروس الفرنســية 
في كرة المضرب، وهي خارج دائرة المرشحات الجديات على اللقب نظًرا لشكوك 
تحيــط بلياقتهــا البدنيــة بعد إصابات متكــررة، فيما تحتاج المصنفــة أولى عالميا 
اليابانية ناومي أوساكا للعودة إلى أفضل مستوياتها لتدعيم مكانتها بلقب ثالث 

في البطوالت الكبرى.

 فــي ســن الســابعة والثاثيــن، ال تــزال 
الرقــم  معادلــة  إلــى  تســعى  ســيرينا 
القياســي المطلق لعدد ألقــاب البطوالت 
األســترالية  تحملــه  الــذي  الكبــرى 
ويعــود  لقًبــا(.   24( كــورت  مارغريــت 
فوزهــا األخيــر في بطولة “غراند ســام” 
إلــى أســتراليا 2017، قبــل أن تبتعــد عن 

الماعب بسبب الحمل والوالدة.
وتقــام روالن غــاروس، ثانيــة البطوالت 
الكبرى، بين 26 مايو والتاسع من يونيو.

 وواجهــت ســيرينا سلســلة إصابات في 
فقــط  مباريــات  أربــع  وخاضــت   ،2019

منــذ خســارتها أمــام التشــيكية كارولينا 
بطولــة  نهائــي  ربــع  فــي  بليســكوفا 
أســتراليا. لكــن الاعبــة تبــدي ثقتهــا بأن 
الملعــب  خــارج  تبذلــه  الــذي  المجهــود 
يمكــن أن يصــب فــي مصلحــة اســتعادة 

مستوياتها في البطوالت الكبرى.
وتعاني أوساكا المصنفة أولى الستعادة 
التتويــج  لهــا  أتــاح  الــذي  المســتوى 
وذلــك  التوالــي،  علــى  كبيريــن  بلقبيــن 
فــي فاشــينغ ميــدوز 2018 وأســتراليا 
2019، إذ تعاني الستعادة مستواها منذ 
انفصالهــا المفاجــئ عن مدربهــا األلماني 

عقــب  باجيــن  ساشــا  األصــل  الصربــي 
فوزهــا باللقــب األســترالي فــي ملبــورن 

مطلع العام الحالي.
عامــا(   21( الشــابة  اليابانيــة  وفشــلت 
فــي الفــوز بــأي لقــب منــذ ذلــك الحيــن، 

رومــا  دورة  مــن  أيًضــا  وانســحبت 
اإليطاليــة بســبب تعرضهــا إلصابــة فــي 
أمــام  المرتقبــة  مواجهتهــا  قبــل  يدهــا 
الهولنديــة كيكــي برتنــز فــي الــدور ربــع 

النهائي.

سيرينا وليامس

وكاالت

وكاالت

أعلنت اليابان عن تشــكيلة شــابة لخوض منافسات كأس كوبا أمريكا 
لكــرة القــدم الشــهر المقبل فــي البرازيل واســتدعى المــدرب هاجيمي 
مورياســو يــوم الجمعــة     ســتة العبين فقط ســبق لهم خــوض مباريات 

دولية من إجمالي 23 العًبا.  

 ويشــير قــرار مورياســو باختيــار 
هذه التشــكيلة الشــابة إلــى رغبة 
الميداليــة  تحقيــق  فــي  اليابــان 
الذهبية حين تستضيف أولمبياد 

طوكيو 2020.
وُيسمح في منافسات كرة القدم 
األولمبيــة باختيــار ثاثــة العبين 
 23 علــى  أعمارهــم  تزيــد  فقــط 

عاًما.
وضمــت التشــكيلة المتجهــة إلــى 
أوكازاكــي  شــينجي  البرازيــل 
الســابق،  ســيتي  ليســتر  مهاجــم 
الــذي ســجل 50 هدًفــا فــي 116 

مبــاراة دوليــة، والحــارس إيجــي 
كاواشــيما والعــب الوســط جاكو 
شيباســاكي ممــن تزيــد أعمارهــم 

على 23 عاًما.
كما اختير العب الوســط الصاعد 
شــويا ناكاجيمــا، الــذي تألــق منــذ 
صــار مــن األعمــدة الرئيســية في 
فترة مورياسو، لمنح صابة أكبر 

للتشكيلة.
وانضم أيًضا تاكيفوسا كوبو )17 
عاًما( نجم الــدوري الياباني الذي 
لفت أنظار الجماهير مع المتصدر 

طوكيو هذا الموسم.

وأوقعت القرعة اليابان في مواجهة أوروجواي واإلكوادور وتشيلي  «
في المجموعة الثالثة.

اليابان تختار تشكيلة شابة

برشلونة يسعى لنسيان كابوس ليفربول
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ديسمبر ــي  ف الــــدوري  االجــتــمــاع  تستضيف  الــبــحــريــن 

اتحاد الكتاب يناقش مشروعاته 

دعا الشــاعر والكاتب الصحافي حبيب الصايغ األمين العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، اتحادات وروابط وأســر وجمعيات ومجالس األدباء والكتاب العرب 
األعضــاء فــي االتحــاد العــام، إلــى عقــد االجتمــاع الدوري لمجلــس االتحاد العــام بالقاهرة، في األيــام الثالثة األولى من أغســطس المقبل في ضيافة اتحــاد كتاب مصر، 

برئاسة الشاعر والناقد عالء عبدالهادي.

وسيقدم الصايغ تقريرًا مفصالً للمجلس 
عــن نشــاط األمانــة العامــة منــذ انتهــاء 
أعمــال المؤتمــر العام الســابع والعشــرين 
ينايــر  فــي  أبوظبــي  فــي  عقــد  الــذي 
الماضــي حتى انعقاد المجلــس، متضمنًا 
بهــا  اضطلعــت  التــي  النشــاطات  أهــم 
األمانــة العامــة ومكاتــب االتحــاد العــام، 
الثقافيــة  المشــروعات  ســيعرض  كمــا 
المخطــط إلقامتهــا فــي الشــهور الســتة 
المقبلــة، حتــى انعقــاد االجتمــاع التالــي 
يعقــد  أن  والمقــرر   ،2019 ديســمبر  فــي 
فــي المنامــة، فــي ضيافــة أســرة األدبــاء 

والكتاب في البحرين.
موضــوع  إن  الصايــغ:  حبيــب  وقــال 
اســتقالة نضــال الصالــح، رئيــس اتحــاد 
الكتاب الســوريين “اتحاد الكتاب العرب 
في ســوريا”، واختيار رئيس جديد خلفًا 
لــه، ســيكون علــى رأس جــدول األعمال، 
حيــث ســيناقش المجلــس مــدى اتفــاق 
التغييــر الــذي جرى مــع النظــام الداخلي 
التحاد الكتاب الســوريين، وتماشــيه مع 

النظــام األساســي لالتحــاد العــام، الــذي 
بشــكل  االنتخابــات  ُتجــرى  أن  يشــترط 

ديمقراطي دون تدخالت أو أمالءات.
الكتــاب  اتحــاد  أن  إلــى  الصايــغ  وأشــار 
هــذا  عــن  يغيــب  ســوف  الســوريين 
االجتمــاع حتــى يتخــذ مجلــس االتحــاد 
العام قراره في شأن هذا التغيير، كما لم 
ُيدَع اتحاد كتاب المغرب بســبب تجميد 
عضويتــه حتــى يعقــد مؤتمــره، ويجري 
تأخــرت  التــي  الديمقراطيــة  انتخاباتــه 

أربع سنوات.

وقــال األميــن العــام لالتحــاد العــام: إنــه 
ســوف يعقــد مؤتمــرًا علميًا علــى هامش 
لمناقشــة  أيــام،  ثالثــة  لمــدة  االجتمــاع 
الكبيريــن  للشــاعرين  الشــعري  المنجــز 
أحمــد عبدالمعطي حجــازي، وعبدالعزيز 
أحمــد  بجائــزة  فــازا  اللذيــن  المقالــح، 
شــوقي التــي يمنحها اتحــاد كتاب مصر 
فــي دورتها األولى، وســوف يشــارك في 
المؤتمــر باحثون متخصصــون من مصر 

والدول العربية.
االتحــاد  مجلــس  اجتمــاع  أن  يذكــر 

ســتحضره وفــود مــن 16 دولــة عربيــة 
هــي: مصــر والســودان وليبيــا وتونــس 
وفلســطين  وموريتانيــا  والجزائــر 
واإلمــارات  والعــراق  واألردن  ولبنــان 
والبحريــن  والكويــت  والســعودية 
وســلطنة عمــان واليمــن، وهــو اجتمــاع 
دوري ينعقــد مرتيــن كل عــام لمناقشــة 
األمــور الداخليــة التــي تخــض االتحــاد 
مالمــح  يضــع  كمــا  وأعضــاءه،  العــام 
النشــاط الثقافــي الــذي يجــري تنفيــذه 

بين كل اجتماعين.

للتواصل: 17111509

إعداد: أسامة الماجد
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صدرت عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثيــة بأبوظبــي، 7 أجــزاء مــن “الموســوعة العلميــة للشــعر النبطــي”، 
تأليف الدكتور غســان الحســن، صدر الجزء األول في 2018 وتناول نشــأة 
الشعر النبطي، تعريفه، تسميته، موقعه، كما أشار إلى سيرة بني هالل في 

رحلتهم من بالد المشرق إلى بالد المغرب العربي.

فقــد  األخــرى  الســتة  األجــزاء  أمــا 
صــدرت فــي الثلــث األول مــن العام 
الجــاري، وهي تتمحــور حول أوزان 
يقــول  ذلــك  وفــي  النبطــي  الشــعر 
المؤلــف: كل مــا كتبته في دراســتي 

هذه مرجعه إلى جهودي الشخصية 
والقيــاس  الوزنــي  التمحيــص  فــي 
الصوتي واستبطان األشعار النبطية 
والتعــرف إلــى أوزانهــا وموســيقاها 

وتصنيفها بصورة علمية منهجية.

الموسوعة العلمية للشعر النبطي

ا  تســتعد خشــبة مســرح “دبي أوبرا” الســتقبال العرض الموســيقي األشهر عالميًّ
“ذا فانتــوم أوف ذا أوبــرا”، الــذي تألــق علــى مســارح بــرودواي طــوال 30 عاًما، 
ومن المقرر أن ينطلق للمرة األولى في الشــرق األوســط في 16 أكتوبر المقبل، 

ويستمر لفترة محدودة.

مــع  موعــد  علــى  الجمهــور  وســيكون 
مــن  طاقــم  بمشــاركة  ســاحر  عــرض 
وأعضــاء  ممثليــن  بيــن  شــخًصا   130
فرقــة األوركســترا، بما في ذلــك األداء 
المذهل لشــخصية الشبح التي سيلعب 
فــي عالــم  ألمــع األســماء  دورهــا أحــد 

الممثــل  الموســيقية،  المســرحيات 
جوناثان روكسماوث.

وتنفرد جولة “ذا فانتوم أوف ذا أوبرا” 
الدوليــة فــي دبــي بتجهيــزات إضــاءة 
متطــورة ومؤثــرات بصرية خاصة يتم 

استخدامها ألول مرة في المنطقة.

اجتهــد  الــذي  الجديــد  الكتــاب  يعلــن 
الزبيــدي فــي توثيقــه “كونية المســألة 
جيــل  واندفــاع  اليــوم”،  الفلســطينية 
األفــالم  إلــى  جديــد  فلســطيني 
التسجيلية، قصيرة في الغالب، وشبه 
تتــراوح  ُأخــرى،  أحيــان  فــي  طويلــة 
يقتــرب  ومــا  معــدودة  دقائــق  بيــن 
وأفــالم  يتجاوزهــا،  أو  الســاعة،  مــن 
وتظهــر  الجهــود،  متعــددة  طويلــة 

“كونية المســألة” في أعمال مخرجين 
الجنســيات:  متعــّددي  ســينمائيين 
إيطاليا، ألمانيا، لبنان، العراق، فرنســا، 
فلســطين،  سويســرا،  الدانمــارك، 
بولونيــا، الواليــات المتحــدة، إســبانيا، 
النرويــج... وفلســطين المنســوبة إلــى 
مدنها الشــهيرة نابلــس، رام هللا، غزة. 
مــن  صفحــة   264 فــي  الكتــاب  يقــع 

القطع الوسط.

حظيــت الروايــة األولــى للمقدمــة اإلذاعيــة النيوزيلنديــة المقيمة بدبــي براندي 
ســكوت “ليســوا أشــخاًصا ســيئين” بعرض لتحويلها إلى عمل تلفزيوني للشاشــة 

الصغيرة، بعد أن نالت قسًطا من ثناء النقاد. 

تعمــل  التــي  ســكوت  روايــة  وكانــت 
كمذيعــة في إحــدى المحطات في دبي 
قد ُأطلقت في مارس الماضي، وحازت 
علــى اهتمــام المنتــج التلفزيوني جون 
كعمــل  اقتباســها  طــرح  الــذي  بارنيــت 

تلفزيونــي، وتتحدث السلســلة المؤلفة 
مــن ثمانيــة أجــزاء عــن حيــاة أصدقاء 
ثــالث مــن أســتراليا يقــررون االحتفال 
بليلة رأس الســنة عبــر إطالق مصابيح 

جالبة للحظ لتتوالى بعدها الكوارث.

فانتوم أوف ذا أوبرا

كونية المسألة الفلسطينية

ليسوا أشخاًصا سيئين

اســتطاع فريــق الحيــاك الفــوز بالمركــز األول فــي مســابقة ســماهيج الثقافية التي تقــام برعاية واحــة األطفال، بعــد لقائه بفريق 
السدرة الذي حصل على المركز الثاني، وذلك مساء الجمعة الماضي الموافق 17 مايو 2019م 

علــي  مــن  كل  الحيــاك  فريــق  مّثــل  إذ 
ومجتبــى  الحايكــي  وحســين  الحايكــي 
مــن  الســدرة  فريــق  وتكــّون  الحايكــي، 
األعضاء علي السماهيجي وأحمد المهدي 

وعلي ياسين.
اللجنــة  رئيــس  المعتــوق  علــي  وقــال 
اســتطاعت  “لقــد  للمســابقة  المنظمــة 
تحقيــق  الثقافيــة  ســماهيج  مســابقة 
األهداف المرجوة في ليالي شــهر رمضان 
الكريم، حيث الفائدة والمنافســة الشريفة 
وتوطيــد العالقــات بيــن الفرق المتســابقة 
فــي جــو اجتماعــي وثقافي متميــز، وذكر 
المعتــوق بــأن المســابقة جــرت علــى مدى 
أربعة أيام بواقع 12 فريقًا، قســمت لثالث 
مجموعــات بحيــث احتــوت كل مجموعة 
المجموعــة  كالتالــي:  فــرق  أربعــة  علــى 
الجحافــل  الســدرة،  الفــاروق،  األولــى: 

والنوارس وفي المجموعة الثانية: الســيد 
دســتغيب، شــباب المجلــس، مجلــس بــن 

.M.H منصور

مــن:  فتكونــت  الثالثــة  المجموعــة  أمــا 
القفــار  ذو  خاتــم،  بــن  مأتــم  الحيــاك، 

والضرغام.

ــان ــض ــر رم ــه ــي ش ــة فـ ــف ــري ــة ش ــس ــاف ــن ــدة وم ــائـ فـ

“الحّياك” األول في ثقافية سماهيج

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فتح باب الترشح لدورتها الـ 14 للفترة 2020-2019، حتى األول من أكتوبر المقبل. سّجلت 
جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب في دورتها الســابقة 1500 ترشــيح من مختلــف أنحاء العالم، وســتواصل هذا العام رســالتها الهادفة 
إلــى تقديــر المفكريــن والباحثين والمبدعين والمترجمين وصّناع التنمية الثقافية وتكريمهم، وتوفير مزيد من الدعم للمؤسســات 

الثقافية ودور النشر عبر مختلف فروع الجائزة.

وأكــد أميــن عــام الجائــزة، الدكتــور علي 
بــن تميــم، ضــرورة مواصلــة الســعي كي 
تســتمر الجائــزة فــي تميزهــا وحضورها 
الفاعل، مشــيرًا إلى الدور الثقافي المهم 
فــي خدمــة  الجائــزة  بــه  الــذي تضطلــع 
الثقافــة العربية على المســتوى العالمي، 
الدراســات  علــى  انفتاحهــا  خــالل  مــن 
المكتوبــة باللغــات الحيــة، الفتــًا إلــى مــا 
بــه الجائــزة مــن آليــات دقيقــة  تتحلــى 
وشــفافية جعلتهــا فــي طليعــة الجوائــز 

العربية.
يذكر أنه يشترط بالترشيحات أن تكون 
مــن األعمال التي نشــرت خــالل العامين 
الماضييــن، وغيــر حائــزة جوائــز دوليــة 
بارزة من قبل، كما ينبغي أن يكون العمل 

مكتوبًا باللغة العربية، باستثناء األعمال 
المرشــحة لفرع “الترجمــة” )مترجمة من 

أو إلى العربية(، واألعمال المرشحة لفئة 
الثقافة العربية في اللغات األخرى.

ــة ــي ــرب ــع ال الـــثـــقـــافـــة  خـــدمـــة  ــي  ــ ف مـــهـــم  دور 

فتح باب الترشح لزايد للكتاب

في كل لحظة أغمض 
عيني، فأرى كّل شيء 
تافًها، كّل شيء تافًها.

 
دوستويفسكي

تصــدر قريبا الروايــة الثانية للكاتب 
الشــاعر عبدالحميــد القائــد “طريــق 
العربيــة  المؤسســة  العنكبــوت” عــن 
للدراســات والنشــر عن طريــق هيئة 
الثقافة واآلثــار. وتأتي هذه الرواية 

بعــد روايتــه األولــى “وللعشــق رماد” 
يقــول   .2016 عــام  صــدرت  التــي 
الكاتب بأن هذه الرواية مختلفة عن 
الروايــات المألوفــة بعوالمها الغريبة 

ولغتها الشعرية وموضوعها.

للترجمــة  “كلمــة”  مشــروع  أصــدر 
والســياحة-  الثقافــة  دائــرة  فــي 
بعنــوان:  جديــدًا  كتابــًا  أبوظبــي، 
مغامــرات  الطبيعــة:  “اختــراع 
مــن  هومبولــت”،  فــون  الكســندر 
تأليــف أندريــا وولــف، ونقلتــه إلى 
العربية عبلة عودة.وكان ألكسندر 
فــون همبولــت العالــم األبــرز فــي 
وقتــه، وقال الكثيــر من معاصريه 
أنه كان الشــخص األشهر في ذلك 
تــزال  وال  نابليــون،  بعــد  الوقــت 
هنــاك حتى اآلن فــي جميع أنحاء 
الناطــق  والعالــم  األميركيتيــن 
باإلنكليزيــة مــدن وأنهــار ســميت 
باســمه جنبًا إلى جنب مع سالسل 

والشــالالت،  والخلجــان  الجبــال 
النباتــات  مــن  األنــواع  ومئــات 

والحيوانات.

قريًبا.. طريق العنكبوت 

 مغامرات الكسندر 



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

السوق الحرة تحتفل باإلعالميين

“الحوطي” تقيم الغبقة السنوية

25 مايو 2019 السبت
للتواصل: 2017111509 رمضان 1440

“الحلبة” تنظم ليلة 
رمضانية لإلعالميين

“فورسيزونز” ينظم إفطارا لـ 100 يتيم بحريني 
ــة الـــمـــلـــكـــيـــة” ــ ــري ــ ــي ــ ــخ ــ ــي وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع “ال ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــل ــ ــة ع ــ ــس ــ ــام ــ ــخ ــ لـــلـــســـنـــة ال

فورســيزونز  فنــدق  يســتمر 
بنــاء  فــي  البحريــن  خليــج 
ودعــم المجتمــع المحلــي عن 
طريــق العديد مــن المبادرات 
المميــزة التي تعكــس التزامه 
قيــم  تطبيــق  فــي  الدائــم 
مجموعــة فنــادق ومنتجعات 

فورسيزونز حول العالم.
مــع  بالتعــاون  الفنــدق  قــام 
الملكيــة  الخيــرة  المؤسســة 
بحرينــي  يتيــم   100 بدعــوة 
إفطــار  بتجربــة  لالســتمتاع 
فريدة في الخيمة الرمضانية 
الخاصة، حيث يستمر الفندق 
في رســم البســمة على وجوه 
اليتامى للسنة الخامسة على 
التوالي؛ حفاظا على مساعدة 
المحتاجين المحليين كبادرة 

خير في شهر رمضان.
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أقامــت شــركة الحوطــي لخدمــات التحليــل، الشــركة الرائــدة في مجــال خدمات 
االختبــارات التحليليــة في مملكة البحرين، غبقتها الرمضانية الســنوية وذلك في 
يوم الخميس السادس عشر من شهر مايو الجاري في منتجع وسبا الغونا بيتش. 

الغبقــة  خــالل  مــن  الشــركة  وتهــدف 
السنوية لتقوية العالقات االجتماعية 
بيــن الزمــالء والموظفيــن خالل شــهر 

رمضان الفضيل. 
شــركة  موظفــي  الفعاليــة  حضــر 
اإلداري  المديــر  يتقدمهــم  الحوطــي، 
للشــركة رضــا فتــح هللا، باالضافة الى 

عدد من الضيوف والشركاء.
حافــاًل  برنامًجــا  الفعاليــة  تضمنــت 
التقليديــة  األلعــاب  منهــا  باألحــداث 
والفنون الشــعبية والرسم الكاركتيري 
ســلطت  والتــي  الفيديــو،  وعــروض 

الضوء علــى انجازات الحوطي خالل 
السنوات الفائتة. 

فقــرة  علــى  الغبقــة  برنامــج  وتضمــن 
المتميزيــن  الموظفيــن  لتكريــم 
واألفضــل أداء خــالل العــام الماضــي، 
حيــث قــام المديــر اإلداري باإلضافــة 
بتســليم  للشــركة  العــام  المديــر  إلــى 
التقديريــة  والشــهادات  الجوائــز 

للموظفين. 
مســابقة  أقيمــت  ذلــك،  جانــب  وإلــى 
ترفيهيــة للحضور قبيل ختام الســهرة 

مع تقديم جوائز قّيمة للمشاركين.
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المبــارك  رمضــان  شــهر  يرتبــط 
بالعديــد مــن المعانــي ذات القيــم 
السامية التي تساهم في الحفاظ 
على العالقات االجتماعية الطيبة 
التــي تتوافــق مــع معانــي الصيام 
علــى  الحفــاظ  القيــم  هــذه  ومــن 
الكثيــرون  الرحــم،إذ ينتهــز  صلــة 
هذا الشهر المبارك للقيام بزيارات 
عائليــة لالطمئنــان علــى األقــارب 
الدرجــة  مــن  األقــارب  وخاصــة 
األولــى الذيــن قــد ينشــغل عنهــم 

الحيــاة،  مشــاغل  وســط  البعــض 
والحفــاظ علــى صلــة الرحــم أمــر 
فرضــه هللا عــز وجــل علــى الناس 
جميعــا، إذ قــال تعالى “واتقوا هللا 
واألرحــام”،  بــه  تســاءلون  الــذي 
تعالــى  قــال  أخــر  موضــع  وفــي 
ان  بــه  أمــر  مــا  يصلــون  “والذيــن 
الرســول  يقــول  وكذلــك  يوصــل” 
صلــى هللا عليــه وســلم “مــن كان 
يؤمــن بالله واليــوم األخر فليصل 

رحمه”.

الزيارات العائلية في شهر الخير

25 مايو 2019 السبت
20 رمضان 1440
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تحدثــت الممثلــة الُعمانيــة بثينــة الرئيســي عــن حياتها قبل 
الشــهرة، والتي كانت تعاني في خاللها بسبب الفقر والعديد 
مــن التحديات والمصاعب، وأشــارت إلى فتــرة إقامتها في 
الكويت بالقول..أول مارحت الكويت أكمل دراستي كان عندي 

نقص مادي اضطريت اشتغل في محل أبيع فيه كتب.
وأضافــت متأثرًة: ماحســيت إنه عيب وال صعب واشــتغلت 

وجاتني فرص وحسيت إني أقدر وسعيت وحاربت ووصلت.. وراح 
أواصل أكثر عشان عندي طموح.

شــن الممثــل الســوري مصطفــى الخاني هجومــا من دون 
يســمي من هو المقصود، إال انه ســرعان ما يــدرك المتابع 
انه قصد مخرج مسلســل “مقامات العشق” الذي يشارك 
فيــه هو حاليا وقال الخاني:” متل ما الســالح بإيد الجاهل 
يجرح، المونتاج بإيــد الغبي بيقتل، جهود كتير عالم تعبت 

واشــتغلت بضمير، فعمركم ما تســلموا ســالح أو مونتاج 
لجاهــل ألنو بيقتل”.. فهل وجد الخاني نفســه مظلوما في هذا 

العمل؟

أُصيبــت الفنانة الســورية ســالف فواخرجي بشــرخ فــي اليد 
اليسرى أثناء تصوير المشــاهد األخيرة لمسلسلها الجديد 
“خط ســاخن” الذي ُيعَرض عبر إحدى الشاشات الخليجية 
المشفرة. حيث تم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة 
بمدينــة 6 أكتوبــر لتلقــي العالج فــور إصابتهــا، ونصحها 

األطبــاء بالراحة. علمًا بأن مخرج العمل قــام بإرجاء تصوير 
باقي مشــاهدها لمدة يومين حتى تتحســن حالتهــا الصحية. 

وكان المشهد الذي تسبب بإصابتها والذي أصرّت على تقديمه بنفسها.

إصابة سالفالخاني مظلومبثينة تبيع كتب

 للتواصل واإلضافة: 
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 مجلس محمد أحمد الجزاف 39470550 عراد
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 مجلس أبناء المرحوم حسن بن سرور النعيمي 33312621 أم الحصم

 مجلس مازن أحمد العمران 39665552 الماحوز 

 مجلس ناصر محمد جميل العريض 38387916 السقية 

 مجلس الخاجة 36666924 مقابل جامع السيف

 مجلس حسين علي بوكنان وإخوانه 39453575 البرهامة 

 مجلس أحمد محمد البنا 39632500 جمعية البحرين لرعاية الوالدين

 مجلس عيسى بن أحمد الجودر 39440949 قاللي

 مجلس سيد شرف سيد جعفر سيد أحمد محمود 39658800 القرية 

 مجلس أحمد عبد الرسول رجب وأوالده 39605221 بني جمرة

 مجلس ميرزا أحمد علي 66762555 شرق باربار 

 مجلس محمد الدرازي 39655977 باربار 

 مجلس عباس حسن 39643380 بوري 

 مجلس عبدالرسول حسن ابراهيم 39410697 بوري

 مجلس الحاج عبداهلل ابراهيم شيبو 36828666 بوري

 مجلس جاسم حسن عبد العال 39605262 المالكية 

 مجلس خالد عبداهلل المناصير 39618818 مدينة حمد

 مجلس النشابة 39683770 مدينة حمد 

 مجلس يوسف الجاسم 39650676 الرفاع الشرقي 

 مجلس المحامي حمد جاسم الحربي وأوالده 17776166 الرفاع الشرقي 

 مجلس ناصر بن محمد بن متعب الذوادي 39696460 الزالق

“ اللَُّهمَّ اْفَتْح ِلي أَْبَواَب 
اْلِجَناِن، َوأَْغِلْق َعّنِي 

ْقِني  يَراِن، َوَوّفِ أَْبَواَب الّنِ
ِفيِه ِلِتاَلَوِة اْلُقْرآِن، َيا 

ِكيَنِة ِفي ُقُلوِب  ُمْنِزَل السَّ
اْلُمْؤِمِنيَن “

شخصيتان للنجمة فّي الشرقاوي برمضان
تشـــارك فـــي “ال موســـيقى فـــي األحمـــدي“ و “أمـــي دالل والعيـــال”

تشــارك الفنانة البحرينية فّي الشــرقاوي في رمضان 2019 بعملين دراميين، األول مسلســل “ال موســيقى في االحمدي“ نص الكاتبة الرائعة منى الشــمري 
والحائــز جائــزة الدولــة التشــجيعية للمخــرج المبدع محمد دحام الشــمري الذي تقول عنه فّي بأنــه أهم وأجمل األدوار التي قدمتهــا بحياتها، وكان أكثرها 
تعبا وإرهاقا، وكان من أحالمها العمل مع المخرج محمد دحام الشمري، وهي رواية رائعة، وقد احبت الدور جدا، وتعمقت في تفاصيله وتتمنى ان يصل 
الى الناس، والعمل الثاني الذي تطل منه على جمهورها هو مسلســل “أمي دالل والعيال” وهو مختلف تماما عن “ال موســيقى في األحمدي” فهو مسلســل 

عصري به كثير من اإلثارة والتشويق والدراما، نص عبدالعزيز الحشاش وإخراج سلطان خسروه ومن انتاج حمد بدر.

وأعربت في الشرقاوي خالل حوارها 
ســعادتها  عــن  مؤخــرا  األنبــاء  مــع 
باألصداء الطيبة التي يحققها دورها 
الــذي تقدمــه حاليــا فــي مسلســل “ال 
فــي األحمــدي” وأضافــت  موســيقى 
قائلة: أجســد شــخصية امــرأة تدعى 
وضحــة، دور بــه كثير مــن التحوالت 
والتغيــرات التي ستشــهدها الحلقات 

المقبلة من المسلسل
أجمــل  مــن  وضحــة  دور  وأضافــت: 
األدوار التــي قدمتهــا علــى الشاشــة 
ألنهــا شــخصية لديهــا معانــاة كبيــرة، 
أنهــا  المعانــاة إال  وبالرغــم مــن هــذه 
تحمل جانبا رومانســيا غير مستهلك 
لزوجهــا  الزوجــة  حــب  فــي  يتمثــل 
وشــوقها لــه وإحساســها بــه موجــود 
فــي  أكثــر  وســيتضح  بداخلهــا، 
قائلــة:  وأشــارت  المقبلــة.  الحلقــات 
الجميل في مسلسل “ال موسيقى في 
األحمــدي” غيــر روعــة النــص وروعة 
مخــرج العمــل محمــد دحام الشــمري 
وروعــة فريق العمل بالكامل وأجواء 
جميلــة  كانــت  جميعــا  معهــم  العمــل 
يعملــون  كانــوا  والجميــع  ومريحــة 
تقديــرا  شــديدة  وبجديــة  بحــب 

الــذي  العمــل  ألهميــة  الجميــع  مــن 
يعملــون بــه. وعــن كيفيــة اختيارهــا 

للمشــاركة في مسلســل “ال موســيقى 
فــي األحمــدي” قالــت: كاتبــة العمــل 
األســتاذة منى الشــمري التي أشكرها 
علــى ذلــك والتقيــت بالمخــرج الكبير 
محمــد دحــام الشــمري الــذي تعلمــت 
منــه الكثيــر فهــو مدرســة خاصة في 
اإلخراج الدرامي، واجتمعنا وتحدثنا 
عن العمل قبل أن أستلم النص، وبعد 
أحببــت طريقــة  النــص  اســتلمت  أن 
كتابتــه االحترافيــة السلســة واللغــة 
الجميلــة الثريــة فــي الحــوار وثقافــة 
الكاتبة كانت واضحة في كل مشــهد 
من مشــاهد العمل بدون أي حشــو أو 

إقحام جمل ما لها داٍع في النص.
للنــص  قراءتــي  بعــد  وأضافــت: 
حرصت على أن أقرأ الرواية األصلية 

فوجدتها رواية عالمية بمعنى الكلمة 
والبــد أن تتم ترجمتهــا بأكثر من لغة 
ألنهــا تتنــاول مرحلــة مهمــة وجميلــة 
انتقالية في تاريخ الكويت باإلضافة 
وطموحــا  إنســانية  تظهــر  أنهــا  الــى 

ووعيا بمجتمعاتنا الخليجية
فــي  عملــي  إن  لــك  أقــول  وأخيــرا 
المسلســل تجربــة جميلــة وغنية وأنا 
أتابــع  والزلــت  “بهــوس”  اشــتغلتها 
العمــل على الشاشــة وكأنــي لم أعمل 
فيــه وكأنــي لــم أقــرأ النــص والرواية 
بمتابعــة  مســتمتعة  فأنــا  قبــل،  مــن 
العمــل وأتمنــى للجمهــور مزيــدا مــن 
االســتمتاع وأقول إن “وضحة” الزال 
لديهــا الكثيــر فــي “ال موســيقى فــي 

األحمدي”.

وعن جديدها في الفترة  «
المقبلة قالت الشرقاوي: 

عندي مسرحية جديدة 
بعنوان “رايحين ملح” من 

تأليف هشام يوسف وإخراج 
حسين العويناتي ويشارك 

فيها عدد كبير من نجوم 
البحرين مثل شيماء سبت 

ومنصور جداوي وجعفر 
الساري وحسين العويناتي 

ومن الكويت النجم عبدالله 
بهمن.

مسرحية جديدة



يؤكــد اختصاصيــو الصحــة عامــة والتغذيــة أهميــة انتقــاء الصائــم أنــواع 
التغذية الصحية والســليمة خالل شــهر  رمضان المبارك، حيث أعطانا الدين 
 اإلسالمي أفضل دليل علمي للتغذية الصحية ولو طبقناه بطريقة صحيحة 

ما في شهر رمضان. لوقينا  أجسامنا من العديد من األمراض السيَّ
ويشــير المتخصصون في هذا المجال إلى أن هناك دراســات وبحوثا علمية 
أثبتــت األســس الصحيــة التــي تعلمناها من  ديننــا الحنيف مبينــة أن معظم 
الصائمين يمارســون عادات غذائية خاطئة في رمضان فيعمد  الكثير منهم 
إلــى اإلســراف فــي تناول الطعــام والتركيز على أنواع محــددة من األطعمة 
معظمهــا  عاليــة الســعرات الحرارية وغنية بالدهون المشــبعة فيفقد الصيام 
فوائــده الصحيــة. ومــن نصائح التغذية الســليمة في شــهر   رمضــان المبارك 
يأتــي فــي مقدمتهــا أن يكــون التمــر أو الرطــب أول مــا يتناولــه الصائــم،   
 فالســكريات الموجــودة فيهمــا ســهلة االمتصــاص وســريعة الوصــول إلــى 
الــدورة الدمويــة، وهــذا  مــا يحتاجــه بعــد ســاعات طويلــة مــن االمتناع عن 
الطعــام، حيــث تنشــط إفــراز اإلنزيمــات    الهاضمــة لتســتقبل الطعــام الــذي 

سيتناوله الصائم.
ويفضــل تنــاول الشــوربة الدافئة قبل الطبق الرئيســي وذلــك لتهيئة  المعدة 
وتنشيطها بعد ساعات من الراحة فمن الضروري عدم التهام الطعام والتأني 
فــي  مضغــه حتى ال يصــاب الصائم بعســر الهضم. ويؤكــد المتخصصون أن 
الوجبــة الصحيــة المتوازنــة هــي خليــط مــن األصنــاف المختلفــة وبكميات 
معتدلة  ليحصل الجســم على جميع العناصر الغذائية األساســية، كما يفضل 
عدم اإلفراط في تناول  المنبهات مثل الشاي والقهوة، حيث إن عددا كبيرا 
مــن الصائميــن لديهــم هــذه العــادات الخاطئــة مــن أجل الســهر ليــال    والنوم 
نهــارا دون االنتبــاه إلــى مضــار هذه المنبهات. ويفضل عدم شــرب الســوائل 
المثلجــة عنــد بدايــة اإلفطــار، ألنهــا ال تــروي العطــش وتــؤدي إلــى انقبــاض 
الشــعيرات الدمويــة، وبالتالــي ضعــف عمليــة  الهضــم إلــى جانــب أن شــرب 
الســوائل الســكرية والمشــروبات الغازية مــع تناول اإلفطار يحــد من كفاءة 
الهضــم ويمــأ المعــدة، إضافــة إلى ضعف القيمــة الغذائية لهــذه األنواع من 
 المشــروبات. وبالتالــي فــإن شــرب كوب واحد مــن العصير الطــازج لن يؤثر 
علــى كفــاءة الهضــم وإنــه أكثــر  فائــدة عــن غيرهــا مــن المشــروبات. وعلــى 
الصائــم أن ال ينســى الفواكــه والخضــراوات ألنهــا تحتوي على نســبة  جيدة 
من األلياف الغنية التي تنظم حركة األمعاء، وتعطي شعورا بالشبع    فتقلل 

من كمية الطعام وبالتالي تساعده في المحافظة على الوزن.

tariq_albahhar

يســتعد  األعيــاد  مناســبات  وفــي  كالعــادة 
مســرح البيــادر لتقديــم مســرحية اجتماعيــة 
هادفــة بعنــوان “زهايمــر” مــن تأليــف الفنــان 
عبــدهللا  الفنــان  وإخــراج  يوســف  يعقــوب 
الدرزي وتمثيل نخبة من الفنانين وهم غادة 
الــدرزي  الفيحانــي ومحمــد صقــر وعبــدهللا 
والفنان بوصابر ومحمد حسن واحمد السادة 
وتركي الذوادي وفاطمة عبدالعزيز، وســوف 

تعرض المســرحية على خشــبة مســرح مركز 
المحرق الشبابي.

علــى  الجمهــور  ســيكون  المســرحية  وبهــذه 
موعــد مــع حوالــي 5 مســرحيات خــالل عيــد 
فــي جــذب  الجميــع  يتســابق  الفطــر، حيــث 
الجمهــور البحرينــي والخليجي وهذا مؤشــر 
علــى انتعــاش الســاحة الفنيــة فــي البحريــن 

وعودة الروح إلى المسرح.

يشارك الفنان الكويتي حسين 
المســرحية  فــي  المنصــور 
ملــح”  “رايحيــن  الكوميديــة 
خالل عيد الفطر، والمسرحية 
يوســف،  هشــام  تأليــف  مــن 
العويناتــي،  حســين  وإخــراج 
ويشــارك فــي بطولتهــا نخبــة 
شــيماء  منهــم  الفنانيــن  مــن 

ســبت، وعبدهللا بهمن، وفي الشــرقاوي، وعلي خاتم، وســارة، وأبودانة، وجعفر الســاري، وعلي 
العويناتي، ومنصور الجداوي، وحسين الجمري، وآخرون.

تجاوز عدد المشتركين في قناة برنامج قلبي اطمأن على”يوتيوب” مليون مشترك،  
حتى اآلن، ويتم عرض حلقات البرنامج على قناتي أبوظبي و” أم بي سي”

، إضافــة إلــى القنــاة الخاصــة بالبرنامــج 
علــى “يوتيــوب”، وزاد عــدد المشــاهدات 
15 حلقــة فــي  100 مليــون خــالل  عــن 
ظــل تفاعل حيــوي الفت، ومطالبات من 
متابعــي البرنامج على منصات التواصل 
االجتماعــي بأن يســتمر على مدار العام، 
ليجــوب كل البالد بحثًا عن المحتاجين، 

لتمكينهم وحل مشكالتهم.
إن حملة التبرعات التي أطلقها البرنامج 
األحمــر  الهــالل  هيئــة  مــع  بالتعــاون 
جمــع  تســتهدف  وبإشــرافها،  اإلماراتــي، 

10 مالييــن درهــم، مــن أجــل أن تكــون 
تــم  مــا  للمحتاجيــن، فعــدا  غيثــًا وعونــًا 
تــم  حــاالت،  مــن  وتســجيله  تصويــره 
عرضهــا، أو ســيتم عرضها فــي بقية أيام 
الشــهر الفضيل، ســعى البرنامــج إلى حل 
مشــكالت حــاالت عــدة، بعيــدًا عــن أعين 
الكاميــرات، وطوال الفترة الماضية وهو 
يسعى إلى التواصل والتفاعل مع حاالت 
عــدة، لتأميــن حــل مناســب لهــذه الحالــة 
أوتلــك، وهنا تكمن أهمية المســاهمة في 

حملة التبرعات التي تم إطالقها.

ال زالت الفنانة غدير السبتي تواصل تصوير ما تبقى لها من مشاهد ضمن أحداث 
المسلسل التراثي “الديرفة” الذي يعرض حاليًا

وفــي هــذا الشــأن، صّرحــت 
هــذا  بالقــول:  الســبتي 
المسلسل الذي تدور أحداثه 
بداية من فترة الخمســينات 
مــرورًا  الماضــي  القــرن  مــن 
وانتهــاء  بالســتينات 
فيــه  أجســد  بالســبعينات، 
الجمهــور-  شــاهدني  كمــا   –
شخصية نورة الفتاة الطيبة 
بالــزواج،  تحلــم  التــي  جــدًا 
الــذي  األخيــر  الحــدث  لكــن 
االغتصــاب  لــه  تعرضــت 
فــي  الرغبــة  تفقــد  جعلهــا 

الحيــاة فقــدت نفســها وخســرت كل شــيء، مــا يدفعهــا إلــى االنتقــام وفــي األحــداث 
المقبلة سيرى المشاهد ما الذي سوف يحصل.

وتابعــت الســبتي: شــخصيًا أنــا ســعيدة جــدًا باألصــداء الحلــوة والعجيبــة التــي بــدأ 
حصادهــا وراضيــة تمــام الرضــا عــن األداء الــذي قدمتــه كمــا أن تفاعــل الجمهــور مــع 
األحداث والقصة ككل أثلج صدري وأنساني التعب الذي ما زلنا نبذله بقيادة المخرج 

مناف عبدهللا.
الديرفــة مــن تأليــف علياء الكاظمي وســيناريو وحوار بدور يوســف بمشــاركة محمد 

أنور وإخراج مناف عبدال، ومن بطولة نخبة نجوم منهم محمد المنصور وغيرهم.

“زهايمر” البيادر في العيد

حسين المنصور في البحرين

مليون مشاهدة لـ “اطمأن قلبي”

غدير السبتي: “الديرفة” أنستني همومي

صحتك مع الصوم

اختاري أطعمتك بعناية

مع حلول شهر رمضان المبارك، ومن المتعارف في هذا الشهر الكريم أن تكثر األعمال التلفزيونية التي يقوم فيها الفنانون بأداء أدوار في الغالب ما تكون بعيدة عن شخصياتهم 
الحقيقية، إذ يجّســدون أدواًرا أخرى عديدة، وفي العادة تدور في ذهن المشــاهد تســاؤالت عن حياتهم الطبيعية وكيف يقضون أيامهم، اســتطلعت “مســافات البالد“ مع بعض 
الفنانيــن البحرينييــن للتعــرف علــى حياتهــم اليوميــة فــي شــهر رمضان الكريم وعــن كيفية قضاء الشــهر الكريم وما طقوســهم الخاصة التــي يتبعونها خالل الشــهر الفضيل وما 
البرامج المفضلة لهم بعيًدا عن أجواء العمل والروتين باقي أشهر السنة، وهل كانت جديدة أم أنها أتت تواصالً لعادات قديمة تأصلت في وجدانهم واستمروا في تأديتها على 

مّر السنوات الماضية 

الفنانة البحرينية المتميزة وفاء مكي تسرد تفاصيل يومها 
الرمضانــي بقولهــا: أبــارك لكم حلول شــهر رمضان وكل عام 
وانتم بخير، حياة الفنان في شــهر رمضان كحياة غيره من 
ســائر النــاس، بحيث نخصــص بعض الوقت للعبــادة وزيارة 
األهــل واألصدقــاء وإعــداد الطعــام وغيرهــا، بالنســبة لــي 
أبــدأ يومــي من بعــد صالة الظهيرة وقــراءة القران بالتوجه 
للمطبــخ ومســاعدة أمــي فــي إعــداد وجبة اإلفطــار وبعض 
الحلويــات التــي أتقنــن فــي إعدادهــا لتزيين الســفرة، وفي 
المســاء أتوجــه للمســرح لالســتعداد والتحضيــر لعمل العيد 
وهــي مســرحية )الســحر األســود( وألول مــرة فــي البحرين 
يعــرض هــذا النــوع مــن المســرحيات بحيــث تتضمــن فــي 
محتواهــا بالرعــب والحــب والكوميديــا والغنــاء، العمل من 
إخــراج العب الخدع البصرية والســاحر علي ثامر ويشــارك 
الماجــد  الماجــد والفنــان عقيــل  الفنــان حســن  العمــل  فــي 
باإلضافة للفنانة نورة الصايغ والعديد من الوجوه الشبابية 
الصاعــدة، وبالنســبة لمسلســالت رمضــان فانــا ال أشــاهدها 

ولكن سماع أصداء بعض األعمال يجذبني للمشاهدة.

الفنانة المتميزة وفاء مكي
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مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

معجنات 
الجبن

المكونات

5 أكواب من طحين بالخميرة أو البيتزا 

¾ كوب من الحليب

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

5 مالعق صغيرة من الخميرة 

¾ كوب من الزيت

كوبان ونصف ماء دافئ

كوب جبنة شيدر

الخطوات

  في كوبين من الماء الدافئ ضعي 

الخميرة واتركيها جانًبا لمدة 10 دقائق

  اخلطي جميع المكونات الجافة عندما 

تنتفخ الخميرة بالكامل

  أضيفي المكونات الكاملة إلى الخالط واخلطيها. يمكنك إضافة الماء 

تدريجًيا عند الحاجة

  عند االنتهاء من العجينة، افرديها بالزيت، غطيها، واتركيها في مكان 

مظلم لمدة 10 دقائق 

  شكلي دوائر صغيرة واحشيها بالجبن وأغلقيها بشكل نصف قمر

  في الفرن المسخن لمدة 12 دقيقة على درجة حرارة 250

إعداد: علي حسين

محرر مسافات

أبــدت الفنانــة شــيماء ســليمان ســعادة بالغــة لمشــاركتها فــي بطولــة 
مسلســل “ال موســيقى في األحمدي”، الذي يعرض خالل شهر رمضان 

الجاري على أكثر من قناة فضائية.

وقالت ان سعادتي تكمن 
فــي قيمــة العمــل الفنيــة، 
المخــرج  ألن  وكذلــك 
الشــمري  دحــام  محمــد 
أقنعنــي بالعمــل الدرامــي 
ومشــاركة زمالئي، الذين 
معهــم  بالعمــل  تشــرفت 

في تجربتي األولى.
ان  شــيماء  واعتبــرت 
فــي  عليــه  حصلــت  مــا 
مسلسل “ال موسيقى في 
الصعــب  مــن  األحمــدي” 
شــخص،  ألي  يتكــرر  أن 

ال ســيما أنهــا المشــاركة األولــى لهــا فــي عمــل درامــي وأســند إليهــا فيــه 
دور بطولــة، مشــيرة إلــى انــه كان لديهــا ميــول للدرامــا منــذ فتــرة، لكنها 
كانــت تؤجــل العمــل فيها مــن أجل التركيــز على الغناء إلــى أن جاء هذا 

المسلسل، الذي وجدت فيه البداية المثالية والفرصة التي ال تعوض.

شيماء سعيدة بـ “ال موسيقى في االحمدي”
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قريًبا.. جهاز صغير يقرأ مشاعرك النفسية
كشفت تقارير تقنية أن شركة “أمازون” 
تعكــف على تطوير جهــاز صوتي قادر 
على رصد مشــاعر اإلنســان، من خالل 

فحص نبرة الصوت بدقة عالية.
وحســبما نقلت شــبكة “بلومبــرغ”، فإن 
الجهــاز الــذي يمكن تحفيــزه من خالل 
الصــوت، قابــل لالرتــداء، أي ســيكون 
مثــل  اليــد  علــى  الممكــن وضعــه  مــن 

الساعة.
عليــه  أطلــق  الــذي  الجهــاز  ويقــوم   
“ديــالن” علــى مــزج عدد مــن “مكبرات 
الصــوت”، مــع برنامــج يســتطيع رصــد 
خــالل  مــن  لإلنســان  الذهنيــة  الحالــة 

الصوت فقط.
إن  المشــروع  علــى  الخبــراء   ويقــول 
النــاس  يرشــد  أن  شــأنه  مــن  الجهــاز 
إلــى الطريقــة التي يتوجــب عليهم أن 
بهــا اآلخريــن، ألن اإلنســان  يخاطبــوا 
قــد يكون على دراية بالحالة النفســية 
يســتطيع  ذلــك،  عــن  لآلخر.وفضــال 
الجهــاز الثــوري أن يســاعد األشــخاص 
األصــوات  بتحليــل  يقومــون  الذيــن 

بهدف رصد حالتها النفســية، وهذا قد 
يقدم خدمة كبيرة للتحليل األكاديمي 

مستقبالً.
ومــن المحتمــل أن يعمــل هــذا الجهــاز 
الصوتي مع تطبيق في الهاتف الذكي، 
وبدأت اختباراته العملية بشكل فعلي، 
فــي وقــت ســابق.وتم تطويــر الجهــاز، 
فــي إطــار تعــاون مــع مجموعــة تقنية 
هاتــف  بتطويــر  قامــت  أن  لهــا  ســبق 

“أمازون” ومساعد “أليكسا” الصوتي.
علــى  كبيــر  بشــكل  “أمــازون”  وتركــز   
فتــرة،  منــذ  الصوتيــة،  المســاعدات 
وتطمــح إلــى طــرح المزيــد منهــا فــي 
الماضــي،  العــام  وفــي  المســتقبل، 
أمــازون  أن  صحفيــة  تقاريــر  كشــفت 
وضعت براءة اختراع لمساعد صوتي 
يســتطيع تحديــد ما إذا كان الشــخص 

مريًضا باالستناد إلى نبرة الصوت.

تحقق النيابة الفرنســية فــي قضية مثيرة 
للجــدل، وهــى االشــتباه فــي قيــام امــرأة 
)102 عــام( بقتــل جارتهــا )92 عاًمــا( داخل 

دار لرعاية كبار السن شمالي البالد.
 وعثــر أحــد العاملين فــي دار الرعاية على 
وعلــى  ســريرها،  فــي  مقتولــة  الضحيــة، 
وجههــا آثــار كدمات حــادة، وذلك في بلدة 

شيزى سور مارن شمالي فرنسا.
 ووفًقــا لفحــوص تشــريح الجثــة أعلــن أن 
ســبب الوفاة “خنق وضربــات في الرأس”، 

حسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وذكرت السلطات الفرنسية أن  «
التحقيقات أشارت إلى أن المرأة 

المتهمة بالقتل تسكن في الغرفة 
المجاورة للضحية، وكانت في 

حالة هياج شديدة، وأخبرت أحد 
أفراد الطاقم الطبي بأنها “قتلت 

شخًصا ما”. وستخضع المرأة 
المسنة لفحص نفسي لتحديد، ما 
إذا كانت تخضع للعقوبة الجنائية، 

ا. أو غير مسؤولة جنائيًّ

عمرها 102 عام 
وتقتل جارتها 
بطريقة بشعة

أشــار باحثــون أميركيــون إلــى أن خطــر حدوث نزيف فــي الدماغ يــزداد في حال 
ا. تناول حتى جرعات صغيرة من األسبرين يوميًّ

توصيــات  عــن  نقــالً  األنبــاء  أفــادت  كمــا 
الكلية األميركية ألمراض القلب وجمعية 
أوقفــوا  األطبــاء  بــأن  األميركيــة،  القلــب 
وصــف األســبرين للمرضى كــدواء وقائي 
للمسنين غير المعرضين لإلصابة بأمراض 
فــي  معتــاًدا  كان  هــذا  أن  مــع  القلــب، 
الســابق.  وكشــفت الدراســات والبحــوث 
الجديــدة عــن أن تنــاول جرعــات صغيرة 

مــن األســبرين يوميــا يزيــد خطــر حدوث 
نزيــف داخلــي وقد يؤدي إلى موت مبكر. 
كمــا أكــد الباحثــون أن تنــاول جرعــة مــن 
أمــراض  مــن  للوقايــة  يوميــا  األســبرين 
والجلطــات،  الدمويــة  واألوعيــة  القلــب 
يرتبــط بخطــر حــدوث نزيــف دمــوي فــي 
الدمــاغ لــدى األشــخاص الذيــن ال يعانون 

من هذه الحاالت”.

هــل يمكــن للــص أن يدخــل منــزالً ويخــرج منه خالــي الوفاض، هــذا ما حدث فــي منزل في 
ماساتشوستس، بل أكثر من ذلك، حينما قاموا بتنظيفه بشكل كامل كأي شركة نظافة.

 فقــد قال مالك المنزل نــات رومان لصحيفة 
“بوســطن غلــوب” إنــه عندمــا عــاد لمنزله في 
مارلبورو في 15 من مايو الجاري، ليتبين له 

أن أحًدا ما اقتحم المنزل.
رومــان )44 عاًمــا( الحــظ أن األســرة مرتبــة، 
بــل  نظيفــة  والســجاجيد  الفــرش  وكذلــك 

والمرحاض أيًضا.

بــل إن اللــص أو اللصــوص تركــوا لــه هديــة، 
إذ صنعــوا لــه زهــوًرا ورقيــة طويــت بطريقة 

أوريغامي اليابانية من مناشف المرحاض.
الرجــل اعتبر ما حدث بأنه “غريب ومخيف” 
واتصــل بالشــرطة. الســيرجنت دانيل كامبل 
قال إن دائرته لم تســمع عن حوادث اقتحام 

مشابهة، وإنه ليس هناك مشتبه بهم.

ا”.. جلطات وموت مبكر “األسبرين يوميًّ

أغرب لصوص.. اقتحموا منزاًل ونظفوه

فلسطينيون يؤدون صالة الجمعة الثالثة من شهر 
رمضان المبارك أمام مسجد قبة الصخرة في 

مجمع المسجد األقصى في البلدة القديمة في 
القدس )اف ب(

أثــار مقطع فيديو، انتشــر علــى مواقع التواصل االجتماعــي في الجزائر، 
حالة من االستياء واالستنكار بين النشطاء.

ويظهر المقطع تعرض معلمة للتعنيف ومضايقات من التالميذ في والية 
البليــدة، شــمالي الجزائــر، وتســبب فــي ضجة كبيــرة بالشــارع الجزائري، 

بحسب ما نشرته صحيفة “النهار” الجزائرية.
 وأضافت الصحيفة أن الحادثة وقعت بالقرب من متوســطة األمير عبد 
القادر التابع لبلدية أوالد يعيش بالبليدة، وقام التالميذ برشق مراقبتهم 

بالبيض والفارينية ويمزقون مالبسها على قارعة الطريق.
 ووصــف المتابعيــن علــى صفحات “فيســبوك” الحادث بالمنظــر المخزي، 
“فيمــا تســأل بعــض مــن المســؤول عــن انحــالل األخالقــي فــي أوســاط 

التالميذ”.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن مصالــح األمــن الحضري لحــي 1024 فتحت 
تحقيًقــا فــي الحــادث، “وقامــت بتوقيــف بعــض التالميــذ إال أن المراقبــة 
تنازلــت علــى الشــكوى، وحســب بعــض أهالــي التالميــذ فــإن المتوســطة 
شــهدت حــادث محاولــة ذبــح تلميــذ آلخــر بالقــرب مــن المؤسســة قبل 3 

أسابيع”.

وصفوه بـ“المخزي”... ضجة في 
الجزائر بسبب تعنيف معلمة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عمليــة  الصينيــون  الجراحــون  أجــرى 
تجميــل ناجحة إلزالــة األصابع الزائدة في 
يــدي طفلة ولــدت بأربع عشــرة إصبًعا في 

اليدين.
وتفيــد صحيفــة “ديلي ميــل”، بــأن الطفلة 
مــن عائلــة فقيــرة وعمرهــا ثالث ســنوات، 
وأقاربهــا يعانون من التشــوه الخلقي ذاته 
في الكفين، حتى الجيل الخامس، ولكنهم 
لــم يخضعــوا لعمليــات جراحيــة تجميلية، 

لقلة ذات اليد.
 وأجريــت العمليــة فــي مستشــفى مدينــة 
شــينيانغ بمقاطعــة لياونينــغ، حيــث وعــد 
الطفلــة  يــدي  بــأن  والديهــا  الجراحــون 
ســتصبحان جميلتيــن وتتمكــن الصغيــرة 

من تحريك جميع أصابعها.

وأشار الجراح تشان جي إلى وجود  «
إصبعين زائدتين في كل يد من 
يدي الطفلة، وهذا أمر نادر. وإن 

عمل الجراحين تعقد كثيًرا لعدم 
معرفة األصابع التي يجب إزالتها.

العالميــة  الصحــة  منظمــة  تنشــر 
اســتراتيجيتها العالميــة األولــى علــى 
اإلطالق لمعالجة مشكلة لدغ األفاعي، 
بهــدف خفــض عــدد األشــخاص الذين 
يموتــون أو يتعرضون إلصابة بإعاقة، 
 .2030 عــام  بحلــول  النصــف  بمقــدار 
شــخص  مالييــن   3 مــن  يقــرب  فمــا 
ســامة  ثعابيــن  للدغــات  يتعرضــون 
محتملــة كل عــام، مما يؤدي إلى وفاة 

138 ألف شخص.
واألسبوع الماضي، أعلنت شركة ويلكوم 
تراســت البريطانيــة عــن برنامــج بقيمــة 
80 مليــون جنيــه إســترليني )100 مليون 
دوالر( لمعالجــة المشــكلة، قائلــة إن هنــاك 

عقاقير محتملة جديدة يمكن اختبارها.
 وفي بيان، قالت منظمة أطباء  «

بال حدود إنها “متفائلة بحذر” من 
أن استراتيجية منظمة الصحة 
العالمية لمكافحة لدغ األفاعي 

قد تكون “نقطة تحول” في 
معالجة هذه المشكلة.

طفلة 
بـ 14 إصبًعا في 

اليدين

“الوباء الخفي” 
 يقتل 140 ألًفا 

كل عام
رصــدت دراســة حديثــة فارًقــا “غيــر متوقــع”، بيــن تأثيــر درجــات الحــرارة علــى كفاءة 

وإنتاجية كل من الرجال والنساء في بيئات العمل.

أدمغــة  أن  األلمانيــة،  الدراســة  ووجــدت 
النســاء تعمــل بشــكل أفضــل فــي درجــات 
الذيــن  بالرجــال  مقارنــة  أعلــى،  حــرارة 
يعملــون بشــكل أفضل عندمــا تكون درجة 

ا. الحرارة منخفضة نسبيًّ
الضــوء  عليهــا  ســلطت  التــي  والدراســة 
صحيفــة “غارديــان” البريطانيــة، اختبــرت 

قــدرة 500 رجــل وامرأة على أداء سلســلة 
من المهام في درجات حرارة مختلفة.

واتضــح مــن النتائــج المنشــورة فــي مجلة 
“بلــوس وان”، أن النســاء تقــدم أداء أفضل 
في المهام الحسابية واللفظية في درجات 
العكــس  يكــون  بينمــا  المرتفعــة،  الحــرارة 

صحيًحا بالنسبة للرجال.

الرجال أكثر إنتاجية أم النساء؟ “الحرارة” تحل اللغز

الممثلة اإلسبانية باز فيغا أثناء مشاركتها في الدورة 72 من مهرجان كان 
السينمائي في جنوب فرنسا )اف ب(

وجاء في الدراسة أن “النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن أماكن العمل المختلطة بين 
الجنسين قد تكون قادرة على زيادة اإلنتاجية من خالل ضبط درجة حرارة أجهزة التكييف”.

وقعــت مواطنــة أميركية بســيطة من مدينة 
ألفاريتــا بواليــة جورجيــا فــي غــرام محتــال 
سلبها ثروتها البالغة 80 ألف دوالر واختفى.

بــأن  جورنــال”  اتالنتــا  “ذا  مجلــة  وتفيــد 
المواطنة األميركية التي رفضت الكشف عن 
اســمها، تعرفت يــوم 27 مارس الماضي على 
جــون مارتن هيل )35 ســنة( من خالل موقع 

إلكتروني والتقيا في نفس اليوم وبعد مضي 
أســبوع علــى تعارفهمــا أصبحــا مخطوبيــن، 
حيــث قــدم الرجــل نفســه كمليونيــر وأقنــع 
لبعضهمــا”  بأنهمــا “خلقــا  الســاذجة  خطيبتــه 
وعليهما شراء بيت الزوجية. وأعطت المرأة 
جميــع مدخراتها من المال لخطيبها المحتال 

ا دون أثر. فاختفى نهائيًّ

عملية نصب بواسطة “الغرام”

الجهاز سيكون قاباًل لالرتداء
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