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منع أكياس البالستيك 21 يوليو
المنامة - بنا

تنفيــذا لتوجيهــات اللجنة التنســيقية 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  برئاســة 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
اللجنــة  الصــادر عــن  للقــرار  وتطبيقــا 
التحتيــة  والبنيــة  لإلعمــار  الوزاريــة 
تنظيــم  بشــأن   2018-731-7 رقــم 
وخفــض اســتخدام األكيــاس وغيرها 
من المواد االســتهالكية البالســتيكية، 

للمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  كشــف 
األعلى للبيئة محمد بن دينه أن القرار 
الــوزاري رقــم 11 لســنة 2019 بإصدار 
الالئحة الفنية للمنتجات البالستيكية 
ســيدخل حيــز النفــاذ فــي 21 يوليــو 
البحريــن ســتطبق  المقبــل. وقــال إن 
باألكيــاس  بــدءا  تدريجيــا،  القــرار 
البالستيكية ذات االستخدام الواحد، 
ولن يسمح بتوريد غير القابلة للتحلل 

)09(للسوق المحلية.

أعــرب عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة عــن اعتزازه بقــوة دفاع 
البحرين ورجالها البواســل، مؤكدا أنهم موضع تقديرنا الكبير وفخرا للبحرين وأهلها دائما، شــاكرا جاللته لهم 
جميعا الجهود السامية التي يقومون بها لحماية المكتسبات واإلنجازات التي حققتها البحرين وشعبها الكريم 

والتأهب الدائم؛ للمساهمة في التصدي ألي تحديات تهدد أمن منطقتنا.

وتمنــى جاللتــه لجميــع رجــال قــوة الدفــاع الشــجعان دوام 
التوفيق والســداد فــي مختلف مواقع عملهم المشــرفة داخل 

البالد وخارجها.
وكان جاللة الملك قد تفضل أمس بزيارة للقيادة العامة لقوة 

دفاع البحرين.
ولــدى وصــول جاللتــه كان فــي االســتقبال القائــد العــام لقوة 
دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 

خليفة، ووزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي.
ورافق جاللته خالل الزيارة قائد الحرس الملكي اللواء الركن 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وقائــد قــوة الحرس 
الملكــي الخاصــة المقدم الركن ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 

خليفــة. وخــالل لقــاء جاللتــه بكبــار الضباط، أشــاد بما تحقق 
فــي الموســم التدريبي الســابق مــن نجاح ومن نتائــج مميزة، 
والعمــل الجــاد حســب الخطــط الموضوعــة إلعــادة التنظيــم 

للموسم التدريبي القادم؛ لرفع الكفاءات.
إلــى ذلــك،  اســتقبل عاهــل البــالد القائــد األعلــى فــي القيــادة 
أمــس كبيــر مستشــاري وزارة  البحريــن  لقــوة دفــاع  العامــة 
الدفاع للشــرق األوسط بالمملكة المتحدة الفريق السير جون 

لوريمر الذي يزور المملكة حاليا. 
وأعــرب جاللــة الملك عن اعتــزازه بتميز العالقــات التاريخية 
المتحــدة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة  تربــط  التــي  الوثيقــة 

الصديقة، خصوصا في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

الصخير - جامعة البحرين

قالــت جامعــة البحريــن إن توظيــف األكاديمييــن يخضــع لسلســلة من 
األكاديميــة  األقســام  ومجالــس  التعييــن  بلجــان  مــروًرا  اإلجــراءات 
والكليــات المعنيــة ثــم مجلــس الجامعــة صاحــب القــرار بهــذا الشــأن 

حسب توصيات هذه المجالس ووفًقا لما حددته اللوائح التنظيمية.

هــذه  جميــع  فــي  أنــه  وأضافــت 
المراحــل تدقــق الطلبات حســب 
مــن  الجامعــة  احتياجــات 
المؤهالت واألعــداد التي ترتبط 
وأعــداد  المطروحــة  بالبرامــج 
الطلبــة المســجلين فيهــا وتكــون 
األولويــة فيــه للبحرينييــن قبــل 
الكفــاءات  ثــم  ومــن  شــيء  كل 
الخارجيــة فــي حــال عــدم توفــر 

ا. المؤهل أو االختصاص محليًّ
مــا  علــى  تعقيبهــا  فــي  وأكــدت   
نشــرته “البــالد” أمــس أن مجلس 
قــرار  أي  يتخــذ  لــم  الجامعــة 
بإلغــاء عــالوة األكاديمييــن لقــاء 

إشــرافهم علــى طلبــة الدراســات 
العليا، علًما بــأن اللوائح الصادرة 
العالــي  التعليــم  مجلــس  عــن 
اإلشــرافي  النصــاب  حــددت 
بحســب الرتبــة األكاديمية لعضو 
هيئــة التدريس وهي من مهمات 

عمله كأكاديمي. 

جـامـعـة البحـريـن: أولـويـة 
التـوظـيـف للمواطنـيـن

قــال مســؤول فــي مصــرف البحريــن 
المركــزي إن المصــرف ســيضع ســقفا 
للســيارات،  الشــامل  للتأميــن  أدنــى 
وذلــك ضمــن وثيقــة موحــدة يجــري 
الشــركات،  مــع  بالتعــاون  إعدادهــا 
وســتقر بصــورة رســمية خــالل الربــع 

الثالث من العام الجاري.

قالــت المحاميــة ريــم خلــف إن المحكمــة 
بإلــزام  قضــت  األولــى  العماليــة  الكبــرى 
مركــز طبي متخصــص باألمراض الجلدية 
أن يدفــع لصالــح موكلتهــا الموظفــة فيــه 
دينــاًرا   4918 مبلــغ  “كوافيــرة”  بصفتهــا 
ا، مــع الفائــدة  تعويًضــا عــن فصلهــا تعســفيًّ

التأخيرية وشهادة نهاية الخدمة.

تأهب دائم للمساهمة في التصدي للتهديدات
جاللـة الملـك: الرجـال البواسـل موضـع 
تقديرنا الكبير وفخـر للبحريـن وأهلـهـا

المنامة - بنا

جاللة الملك يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين 

حلم ميسي“هزيع الباب” يتميز“االنتقالي السوداني” ينفي االنقالبمصادرة “شامبو” تقليدحبس مستأجر مزرعة
دانت المحكمة الصغرى الجنائية  «

الثالثة مستأجرا لمزرعة بمنطقة 
الحجر تسبب بتوصيالته 

الكهربائية المخالفة للقانون 
في صعق طفل حتى لفظ آخر 

أنفاسه، وقضت بمعاقبته 
بالحبس 6 أشهر.

أجرى فريق مركز التفتيش التابع  «
لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

حملة تفتيشية على محالت ومخازن 
لبيع مستحضرات التنظيف والعناية 

الشخصية، وضبط 3 محالت تبيع 
وتخزن “شامبو” لعالمات تجارية 

مقلدة.

نفى مصدر عسكري رسمي  «
سوداني حدوث محاولة انقالب في 

السودان، وأكد توقيف ضباط في 
إطار إجراءات أمنية احترازية. وكانت 

مصادر غير مؤكدة تحّدثت عن 
حدوث محاولة انقالب فاشل، أوقف 

على إثرها 68 ضابًطا.

أشادت إدارة الثقافة والفنون بهيئة  «
البحرين للثقافة واآلثار بالنتائج 

اإليجابية فريق عمل فيلم “قاسم 
حّداد... هزيع الباب األخير”، إذ 

استطاع فيلم المخرج خالد الرويعي 
الفوز بجائزة التمّيز في مهرجان 

كالكوتّا الدولي لألفالم.

في ظل غياب البرازيلي نيمار  «
بسبب اإلصابة، تتركز األضواء 

على األرجنتيني ليونيل ميسي 
الذي يحاول حصد لقبه األول 
في بطولة كوبا أميركا ووضع 

حد لخيباته المتتالية مع 
منتخب بالده.
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المملكة تحتل المرتبة السادســة على مســتوى غرب آسيا
مليار دوالر
االستثمارات األجنبية بالبحرين1.5
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أمل الحامد من خليج البحرين

علي الفردان من المنامة

البحرين تطالب باتخاذ 
موقف دولي حازم 

تجاه إيران

تنديد عربي بالجريمة... 
والبنتاغون يتحدث عن 

)06 - 14(دور إيران الخبيث

سقف أدنى ألسعار 
التأمين الشامل للسيارات

تعويض “كوافيرة” بـ 5 
آالف دينار بعد فصلها

عباس إبراهيم

لم نّتخذ قراًرا 
بإلغاء عالوة 

األكاديميين
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جاللة الملك يزور القيادة 
العامة لقوة دفاع البحرين

local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

تفضل عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس 
بزيارة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين.

ولدى وصول جاللته كان في االستقبال 
القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير 
آل  أحمــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الركــن 
خليفــة، ووزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق 

الركن عبدهللا النعيمي.
ورافــق جاللتــه فــي الزيــارة قائــد الحــرس 
الملكــي اللــواء الركــن ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفــة، وقائــد قــوة الحــرس 
الملكي الخاصة المقدم الركن ســمو الشيخ 
لقــاء  خليفة.وخــالل  آل  حمــد  بــن  خالــد 
جاللتــه بكبــار الضباط، أشــاد بما تحقق 
مــن  الســابق  التدريبــي  الموســم  فــي 
نجــاح ومن نتائج مميزة، والعمل الجاد 
إلعــادة  الموضوعــة  الخطــط  حســب 
التنظيم للموسم التدريبي المقبل؛ لرفع 

الكفاءات.
وأعــرب جاللته عــن اعتزازه بقوة دفاع 
البحرين ورجالها البواســل، مؤكدا أنهم 
موضــع تقديرنــا الكبيــر وفخــر للبحرين 
لهــم  جاللتــه  شــاكرا  دائمــا،  وأهلهــا 

جميعــا الجهود الســامية التــي يقومون 
واإلنجــازات  المكتســبات  لحمايــة  بهــا 
التــي حققتهــا البحرين وشــعبها الكريم 
والتأهب الدائم؛ للمساهمة في التصدي 
ألي تحديات تهدد أمن منطقتنا، متمنيا 
الدفــاع  قــوة  رجــال  لجميــع  جاللتــه 
الشــجعان دوام التوفيــق والســداد فــي 
مختلــف مواقــع عملهم المشــرفة داخل 

البالد وخارجها.

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
برقية  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
ــة  شــكــر جــوابــيــة مــن أخــيــه ولـــي عــهــد دول
الــكــويــت صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ نـــواف 
األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح؛ وذلـــك ردا على 
برقية سموه المهنئة بافتتاح “جسر الشيخ 
جــابــر األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح طــيــب هللا 
ــة الــكــويــت،  ــرب ولـــي عــهــد دولـ ثــــراه”. وأعــ
تقديره  عظيم  عــن  ــــوزراء،  ال رئيس  لسمو 
البلدين  بــيــن  يــربــط  بــمــا  ــزازه  ــتـ وكــبــيــر اعـ
ووشائج  األخـــوة  عــالقــات  مــن  الشقيقين 
الــتــوفــيــق  دوام  لــســمــوه  متمنيا  ــقــربــى،  ال
المزيد  البحرين  مملكة  ولشعب  والــســداد 
من الرفعة والرقي في ظل قيادة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المنامة - بنا

واإلنجــازات المكتســبات  حمايــة  فــي  البواســل  الرجــال  جهــود  نقــدر  الملــك:  جاللــة 

تأهب دائم للمساهمة في التصدي ألي تحديات تهدد أمن منطقتنا

سمو رئيس الوزراء 

02يتلقى شكر نواف الصباح

استقبل ملك البالد القائد األعلى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
فــي القيــادة العامــة لقوة دفــاع البحرين 

الدفــاع  وزارة  مستشــاري  كبيــر  أمــس 
المتحــدة  بالمملكــة  األوســط  للشــرق 
الفريــق الســير جــون لوريمــر الــذي يزور 

المملكة حاليا. 

لوريمــر،  بالفريــق  جاللتــه  ورحــب 
الصداقــة  عالقــات  معــه  واســتعرض 
البحرينية البريطانية، معربا جاللة الملك 
عــن اعتــزازه بتميــز العالقــات التاريخية 

البحريــن  مملكــة  تربــط  التــي  الوثيقــة 
والمملكــة المتحــدة الصديقــة، خصوصــا 

في الشؤون الدفاعية والعسكرية.
مــن جانبــه، أعــرب الفريــق الســير جــون 

لوريمر عن شــكره وتقديــره للدور الكبير 
لجاللــة الملك وجهــوده الكريمــة؛ لتعزيز 
روابط الصداقة التاريخية المتميزة بين 

البلدين.

المنامة - بنا

جاللة الملك: نعتز بالتعاون العسكري مع بريطانيا

جاللة الملك مستقبال كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة 

الرجال البواسل 
موضع تقديرنا 

الكبير وفخر 
للبحرين وأهلها

جاللته يستعرض 
مع لوريمر العالقات 

التاريخية
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حميدان يترأس وفد البحرين في مؤتمر العمل الدولي

ضبط 131 سائق أجرة غير مرخص

ـــي ـــور التكنولوج ـــوء التط ـــي ض ـــل ف ـــات العم ـــف وتحدي ـــز التوظي ـــث تعزي بح

ــرور” ــمـ ــاون مـــع “الـ ــع ــت ــال ــات تــفــتــيــش ب ــم ــات” تــنــفــذ ح ــواصـ ــمـ “الـ

ترأس وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، رئيــس مجلــس 
إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، وفد مملكة 
البحرين المشارك في الدورة الـ )108( لمؤتمر العمل الدولي 

المنعقد في جنيف في الفترة 10 – 21 يونيو الجاري.
الســنوي  المؤتمــر  البحريــن فــي هــذا  وتكتســب مشــاركة 
أهميــة خاصــة لكــون البحريــن عضــوا أصيــا منتخبــا فــي 
مجلــس إدارة المنظمــة، وهــي أعلــى هيئــة مشــرفة بعــد 
المؤتمــر العمــل في منظمة العمــل الدولية، كما تأتي أهمية 
المشــاركة في إطار حرص المملكة على مشــاركة المجتمع 
الدولــي فــي صياغــة توجهــات وسياســات المنظمــة التــي 
يتــم بحثها، والعمــل على دعم القضايا العمالية، ومناقشــة 
تطــورات التوظيــف ونوعيــة المهــن المتجــددة على ضوء 
المتغيــرات الســريعة في أســواق العمل فــي العالم، وكذلك 
مســتجدات تطويــر منظومــة الحماية االجتماعيــة عالميا، 
وآفــاق الحــوار الثاثــي بيــن أطــراف اإلنتــاج، فضــا عــن 
الوقوف على التحديات التي تواجه أسواق العمل، ووضع 
الحلــول والمعالجــات؛ لمواجهــة الصعوبــات التــي تعترض 
عمليــة التنميــة واإلنتــاج، وبمــا يســهم فــي تطوير أســواق 

العمل النامية عبر تقديم الدعم الفني والتقني الازم لها.
وتحظى هذه الدورة باهتمام عالمي، حيث إنها تعقد على 
هامــش احتفــال منظمة العمل الدولية بمرور مئة عام على 

إنشائها. 
ويناقــش المؤتمــر فــي دورتــه الحاليــة، واقــع وتحديــات 
التكنولوجــي وتأثيرهــا علــى  التطــور  العمــل علــى ضــوء 
صعيد التوظيف ومدى االســتفادة من الذكاء االصطناعي 
التعليــم  وربــط مخرجــات  العمــال،  كفــاءات  تطويــر  فــي 

والتعليــم المســتمر باحتياجــات أســواق العمــل المتطــورة 
بشــكل مطــرد، وبطالة الشــباب فــي مناطق مــن العالم وما 
ترتــب عليــه مــن الهجــرة كبيــرة على مســتوى العالــم، هذا 
باإلضافــة إلــى تحديــات قائمــة منهــا العمالــة فــي القطــاع 
غيــر المنظــم والعمالــة متدنيــة األجور، إضافــة إلى تطويع 
التكنولوجيــا فــي تعزيــز الصحة والســامة المهنية بمواقع 
العمــل، فضــا عن بحث موضوع المســاواة فــي األجر بين 

المرأة والرجل.

قامــت إدارة رقابــة وتفتيش النقل البري بوزارة المواصالت واالتصاالت، بالتعاون مع 
اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بعدد من الحمالت التفتيشــية في الثلث األول 
مــن ســنة 2019 فــي مختلــف المحافظــات لرصد المخالفــات والتجــاوزات المرتكبة من 

قبل السواق الذين يمارسون نشاط األجرة )تاكسي( دون ترخيص.

 وقــد تــم إيقــاف مرتكبــي المخالفــات وهــم 
البحرينيــة  ومنهــا  الجنســيات  مختلــف  مــن 
والعربيــة واآلســيوية وتحويلهم إلــى النيابة 
العامــة للمــرور وذلك بالتعاون والتنســيق مع 

اإلدارة العامة للمرور.
مفتشــي  قبــل  مــن  الحمــات  تنفيــذ  وتــم   
وزارة المواصــات واالتصاالت بــإدارة رقابة 
وتفتيش النقل البري بالتعاون والتنســيق مع 
المســؤولين فــي اإلدارة العامــة للمــرور علــى 
عــدة مراحــل مختلفــة تــم خالهــا رصــد عدد 

مــن المخالفــات والتجــاوزات لمــا جــاء فــي 
القرار الوزاري رقم )11( لســنة 2015 بإصدار 
الئحة تراخيص أنشــطة النقل العام والجدير 

بالذكر بأن الحمات التفتيشية مستمرة.
مــن جهتــه، أشــاد مديــر عــام اإلدارة العامــة 
بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  العميــد  للمــرور 
وزارة  بجهــود  خليفــة  آل  عبدالوهــاب 
المواصــات واالتصــاالت فــي تنظيــم قطــاع 
النقــل العــام وإصدار التراخيــص التي تخول 
العمــل فــي هذا القطاع بشــكل قانوني، داعًيا 

إلــى عدم التعامــل مع المخالفين لألنظمة من 
غيــر الحائزيــن علــى ترخيص لمزاولة نشــاط 
علــى  تشــجيعهم  وعــدم  األجــرة  ســيارات 

االستمرار في المخالفة.
 وأوضــح أنــه تم خــال الحمــات التي تقوم 
بهــا اإلدارة فــي ضبــط مخالفات نقــل الركاب 
مقابــل أجــر مــن دون ترخيــص، ضبــط 131 
يقومــون  مختلفــة  جنســيات  مــن  ســائًقا، 
ترخيــص،  دون  مــن  األجــرة  مهنــة  بمزاولــة 
وذلــك خــال الثلــث األول من العــام الجاري، 

وقــد تــم ضبــط 508 ســائقين ممــن ارتكبــوا 
نفس المخالفة في عام 2018.

 وأوضــح أن اإلدارة العامــة للمــرور، ال تألــو 
جهًدا في تنفيذ الحمات المرورية في جميع 
يخضــع  إذ  المخالفيــن،  لضبــط  المحافظــات 
ســائق األجــرة قبــل حصولــه علــى الرخصــة 
للتأكــد  نظــري  وامتحــان  تثقيفيــة  لــدورة 
مــن اســتيفائه كافــة المتطلبــات التــي تؤهله 
لممارســة المهنة وإلمامه بالشــوارع الرئيسية 

والمواقع السياحية والتراثية واألسواق.

وفي هذا الصدد، قالت الوكيل المساعد للنقل البري ندى دين: “المواصالت هي  «
الجهة المعنية بإصدار تراخيص أنشطة النقل البري وتنظيم ورقابة القطاع 

بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الصادرة بهدف الحد من المخالفات وردع 
المخالفين من خالل عمليات الرقابة والتفتيش المستمرة حفاًظا وعلى مصلحة 
سالمة الركاب”، وأكدت مبدأ الحفاظ على سالمة الركاب وتقديم خدمات نقل آمنة 

وميسرة وذات اعتمادية وكفاءة عالية.

من مشاركة وزير العمل في المؤتمر

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

أقامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض جلسة حوارية؛ من أجل عرض نتائج 
المكاتب التمثيلية للربع األول ولمناقشة برنامجها الخاص بالشركات السياحية 
ورحالت الطيران العارض وذلك بالتشارك مع األطراف السياحية المعنية بهذا 
البرنامــج، حيث ُعقدت هذه الجلســة بقاعــة النخلة في مركز البحرين للمعارض 
والمؤتمرات، وكان من بين الحضور جمع من وكاالت السفر الرائدة والفنادق. 

وتناولت الجلسة الحوارية اآللية التي 
التنافســية  تعزيــز  مــن خالهــا  يجــب 
فــي معدالت أســعار عمليــات الطيران 
العارض، والكيفية التي ســتمّكن هيئة 
مــن  والمعــارض  للســياحة  البحريــن 
تحديــد توافــر غرف الفنــادق وطريقة 
توزيعهــا، إضافة إلى توفير المزيد من 
الرحــات التعريفيــة، إلــى جانــب دعم 
وإقامــة  البرنامــج،  رحــات  تكاليــف 
لــه،  تــرّوج  التــي  اإلعانيــة  الحمــات 
وتخطيــط الميزانيات؛ لضمان ســامة 
تشــغيل المطــار وساســة اإلجــراءات 

للســياح.  الســفر  تجربــة  لتحســين 
تطويــر  مشــاريع  مناقشــة  تمــت  كمــا 
السواحل التي يجري العمل عليها في 
الوقــت الحالــي؛ بهدف إثــراء التجربة 

السياحية للزوار.
الجلســة  هــذه  علــى  التعليــق  وفــي 
التــي  اإليجابيــة  النتائــج  وعــرض 
حققتهــا الهيئــة عبــر برنامــج الطيــران 
المرافــق  إدارة  مديــر  قــال  العــارض، 
هيئــة  لــدى  الســياحية  والخدمــات 
البحريــن للســياحة والمعــارض هشــام 
مملكــة  اســتقبلت  “لقــد  الســاكن: 

البحريــن 10,075 ســائًحا مــن روســيا 
حيــث  كــورال،  شــركة  مــع  بالتعــاون 
وصل معدل إقامة السياح إلى 9 ليال، 
وبلــغ إجمالي ليالي اإلقامة للســياح ما 
يقــارب 34,578 ليلــة، بإنفــاق يقــّدر بـــ 

7,217,730 دينارا”.
وذكــر مدير إدارة التســويق والترويج 

الســياحي لــدى الهيئــة يوســف الخــان 
المتواصلــة  اجتماعاتنــا  أثمــرت  “لقــد 
وجهودنا المكثفة مع الفنادق وشركاء 
الســياحة اآلخريــن فــي البحريــن عــن 
إلــى  الســياح  مــن  المزيــد  اســتقطاب 
المكاتــب  مســاعي  بفضــل  المملكــة 
التمثيلية للهيئة في الخارج، مما أنتج 

زيــادة فــي وفود الســياح البحرين من 
أسواق جديدة عبر العالم، مساهًما في 
رفــع معدالت إشــغال الفنادق، وتغذية 
ومختلــف  التطويريــة  المشــاريع 
األنشــطة الســياحية التي تقدم للزوار 

تجربة سياحية متكاملة ومثيرة”.
إطــار  فــي  الجلســة  هــذه  وتأتــي 
إســتراتيجية الهيئــة التــي تهــدف إلى 
الســياحية  الجــذب  لنقــاط  الترويــج 
إلــى  إضافــة  المملكــة،  تضمهــا  التــي 
تعريف السياح بما تحمله البحرين من 
تاريــخ عريــق وثقافــة غنيــة وحضارة 
اســتعراض  عــن  فضــا  متجــذرة، 
التــي  المرافــق والوجهــات الســياحية 
يدعــم  بمــا  للســياح،  المملكــة  تقدمهــا 
القطــاع  تطويــر  مســيرة  ويســتكمل 
الســياحي ويرفع من نســبة مســاهمته 

في االقتصاد الوطني ككل. 

كمــا تواصــل هيئــة البحرين للســياحة 
شــعار  تحــت  خطاهــا  والمعــارض 
“بلدنــا.. بلدكــم” الــذي يعتبــر تجســيًدا 
وتتجــه  الســياحية،  إلســتراتيجيتها 
نحو توســيع انتشــارها ووصولها على 
تنفيــذا  والعالمــي  اإلقليمــي  الصعيــد 
تنشــيط  علــى  تركــز  التــي  لخططهــا 
القطاع السياحي والنهوض به، جاعلة 
الرئيســيين  المســاهمين  أحــد  إيــاه 
فــي االقتصــاد الوطنــي تفعيــا لرؤيــة 

البحرين االقتصادية 2030.

المنامة - بنا

البحرين تجني 7 ماليين دينار من السياح الروس

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

التمييــز،  محكمــة  رئيــس  اســتقبل 
نائــب رئيس المجلــس األعلى للقضاء 
فــي  البوعينيــن،  عبــدهللا  المستشــار 
مكتبــه صبــاح أمــس رئيــس جمعيــة 
حاجــي  جاســم  االصطناعــي  الــذكاء 
الــذي أهداه نســخة من كتابــه بعنوان 
مســتقبل  االصطناعــي..  “الــذكاء 
البشــرية” الذي يتنــاول ماهية الذكاء 
االصطناعــي والقطاعات التي يمكنها 
اإليجابيــة  واالثــار  منــه  االســتفادة 
التــي يمكــن أن يحققهــا فــي التنميــة 

وتحسين الحياة. 

وأعرب البوعينين عن شكره وتقديره 
تكنولوجــي  كخبيــر  حاجــي  لجهــود 
وباحــث فــي الثقافة المؤسســية على 
وما احتوى كتابه من معلومات يمكن 
االســتفادة منهــا فــي التنمية الشــاملة 
في مجاالت عدة والسيما في المجال 
القضائــي بما يعزز من مكانة المملكة.  
مــن جانبــه، شــكر حاجــي المستشــار 
البوعينين على حفاوة االستقبال وما 
يقدمــه المجلــس األعلــى للقضــاء من 
جهــود واضحــة للرقــي بالمملكــة ومــا 

يحققه من إنجازات محلية ودولية.

البوعينين يستقبل حاجي

إبراز الوجهة الحضارية والتنموية لـ “الجنوبية”
سمو الشيخ خليفة بن علي يبحث تطلعات المواطنين بالمجلس األسبوعي

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي بن 
خليفة آل خليفة بالمجلس األسبوعي بالمحافظة عددا غفيرا 

من وجهاء وأعيان وأهالي المحافظة.
وفــي مســتهل اللقاء، رحب ســمو المحافظ بالحضــور، مؤكدا 
جميــع  فــي  تنمويــة  حركــة  تشــهد  الجنوبيــة  المحافظــة  أن 
القطاعــات، تنفيــذا لتوجيهــات عاهــل البــاد صاحــب الجالة 
الــوزراء  بــن عيســى آل خليفــة، ودعــم رئيــس  الملــك حمــد 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، 
ومــؤازرة ولــي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، مــن خــال العمــل علــى إبــراز الوجهــة الحضاريــة 

والتنموية في مختلف مناطق المحافظة.
وبحــث ســمو المحافــظ مــع رواد المجلــس أبــرز المســتجدات 
دور  ســموه  مؤكــدا  المواطنيــن،  ورؤى  بتطلعــات  المتعلقــة 
التواصــل المباشــر بأهالــي المحافظــة فيمــا يتعلــق بالجانــب 
فــي  المجتمعيــة  الشــراكة  والتنمــوي، وكذلــك دور  الخدمــي 
رصــد احتياجــات المجتمع والعمل عليها بالتعاون مع الجهات 
الحكومية المختلفة كفريق عمل واحد، األمر الذي يسهم في 
تكوين صورة شاملة لما يتطلع له مواطنو وأهالي المحافظة.

واســتعرض ســموه، أبــرز المشــاريع المســتقبلية الرائــدة كــون 
المبــادرات  مــن  حزمــة  علــى  مقبلــة  الجنوبيــة  المحافظــة 
الخدمية والحضارية التي تلبي التطلعات بمختلف المجاالت 

والمستويات.
مــن جهتهــم، عبــر الحضــور عــن اعتزازهــم وتقديرهــم لســمو 
المحافــظ للجهــود والمســاعي التــي يقــوم بهــا لبلــوغ الغايات 
الكبيــر  المحافظــة ودوره  أرجــاء  فــي  التنميــة  التــي تحقــق 
فــي تعزيــز التواصــل مــع أهالــي المحافظــة من خــال قنوات 
التواصل كالمجلس األسبوعي وزيارات سموه للمجالس التي 

تعكس طيب األثر على كافة شرائح المجتمع.

المنامة - بناالمنامة - وزارة الداخلية

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

الــدوري  اجتماعهــا  والتشــريعية  القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  عقــدت 
برئاســة نائــب رئيس مجلــس الوزراء رئيس اللجنــة الوزارية للشــؤون القانونية 

والتشريعية جواد العريض أمس بقاعة االجتماعات الكبرى بدار الحكومة.
واستعرضت اللجنة بحضور الوزراء األعضاء الموضوعات والمذكرات المدرجة 
علــى جــدول أعمالهــا، والتــي تضمنت عــدًدا من مشــروعات القوانيــن والقرارات 
التي درســتها بناًء على طلب الحكومة واتخذت بشــأنها اإلجراءات والتوصيات 
الازمــة فيهــا تمهيــًدا لرفعهــا إلى مجلس الــوزراء للنظر واعتماد ما يراه مناســًبا 
فــي خصوصهــا. كمــا نظــرت عــدًدا مــن مشــروعات القوانيــن المعــدة بنــاًء علــى 
االقتراحــات بقوانيــن المقدمــة مــن الســلطة التشــريعية بعــد إعــداد الصياغــة 
القانونيــة لمشــروعات القوانيــن مــن هيئــة التشــريع والــرأي القانونــي. ودرســت 
اللجنــة أيًضــا عــددا من االقتراحــات برغبــة المرفوعة إلى الحكومــة من مجلس 
النواب، وأعدت بشــأن االقتراحات مســودة برد الحكومة عليها بناًء على ما يرد 
إلــى اللجنــة مــن ردود فــي شــأن االقتراحات مــن الجهــات الحكوميــة المختصة 
وقــّررت اللجنــة رفــع مذكــرات الــرد المعــدة فــي هذا الشــأن إلى مجلــس الوزراء 
التخــاذ القرارات الازمة بشــأنها، فضاً عمــا قامت به اللجنة من إبداء الرأي في 

بعض الموضوعات المحالة إليها من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

استقبل رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة 
في مكتبه بمقر الديوان أمس، وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة.وتم تأكيد مواصلة التعاون والتنســيق المشــترك بين الجانبين 
بمــا يكفل االســتفادة القصــوى من الموارد لتحقيق أهداف التنمية الشــاملة وبما 

يسهم في تحقيق التطلعات المنشودة.

دراسة عدد من مشروعات القوانين

تنسيق بين “الرقابة” و“المالية”

 10 آالف 
زائر معدل 

إقامتهم 9 لياٍل 
في الفنادق



لحظــات  بفــرح  ملــيء  جــو  فــي 
بيــوم  واالفتخــار  اإلنجــازات 
التخرج، احتفلــت “بيان البحرين” 
يونيــو   12( الخميــس  مســاء 
2019( بخريجــي الفــوج الخامس 
حفــل  ضمــن  وذلــك  والعشــرين، 
بهيــج أقيــم فــي ســاحة المدرســة 
التــي تحولــت إلــى مســرح أوبــرا 
يحييهــا الفنــان البحرينــي فيصــل 

البحرينيــة  الشــرطة  فرقــة  برفقــة  األنصــاري 
المميزة.

وأقيــم حفــل التخــرج بحضــور عــدد مــن كبــار 
المســؤولين فــي الدولــة وشــخصيات المجتمع، 
وأصدقائهــم.  الخريجيــن  عوائــل  إلــى  إضافــة 
الســاحة  ضمــن  الحفــل  المدرســة  أقامــت 
المدرســية لتنقــل الطــاب إلى جو مــن الفخامة 

والرقي المميز لحظة دخولهم للمسرح.
بدورهــا، أعربــت الدكتــورة مــي بنــت ســليمان 
العتيبــي، رئيــس مجلــس أمنــاء المدرســة عــن 
ســعادتها بتخريج فوج اليوبيــل الفضي )الفوج 
25(، وذلــك بعــد مشــوار طويــل مــن اإلنجــازات 
الطموحــة التــي تــم تحقيقهــا، مؤكــدة علــى أن 
عليــه  ســار  مــا  ســتواصل  الجديــدة  األجيــال 
األجيال الســابقة وســترفع اسم مملكة البحرين 
والمدرســة فــي محافــل البحريــن كما هــو العهد 

الحالي. 
كمــا أثنــت الدكتــورة مي علــى نجاحــات الطلبة 
الخريجيين، وعلى تفوقهم الدائم في الوصول 

الى أعلى المراتب.
الثانويــة  المرحلــة  مديــرة  قالــت  جانبهــا  مــن 
بالمدرســة، الشــيخة نــورة بنــت عبدالرحمــن آل 
خليفــة في كلمة لها” هــا هم اليوم طاب البيان 
تــزداد أعداد خريجيها عاما بعد عام، ليشــغلون 
أكبــر المناصب القياديــة الحيوية في القطاعين 
العــام والخــاص، منهــم مــن مــازال علــى مقاعــد 
الدراســة للحصول على شــهادات البكالوريوس 
والماجســتير والدكتــوراة، وذلك ضمن جامعات 

مختلفة حول العالم”.
وفــي كلمتهــا للخريجين، عبرت الطالبة عائشــة 
أحمــد فخرو عن شــكرها لــرواد مدرســة البيان، 

وخصوصــا رئيس مجلس األمناء 
والهيئتيــن  المجلــس  وأعضــاء 
وجميــع  والتعليميــة  اإلداريــة 
منتسبي المدرســة على جهودهم 
تطويــر  ســبيل  فــي  المبذولــة 
المدرســة وإيصالهــا ضمن مصاف 

المؤسسات التعليمية الكبرى.
حصــول  إلــى  عائشــة  وأشــارت 
المدرســة على تقديــرات مرموقة 
وضمــن  خاضتهــا  التــي  التحديــات  كل  فــي 
تقديــرات المؤسســات الوطنيــة كهيئــة ضمــان 
جــودة التعليــم والتدريــب، وتحدثــت عــن فــوز 
المدرســة بجائــزة وعــي المقامــة علــى مســتوى 
الخليــج العربــي، والتــي نظمتهــا وزارة الصحــة 
بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مجلس 

الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
كمــا تطرقــت إلــى مشــاركة طاب المدرســة مع 
إدارتهــا والمؤسســة الخيريــة الملكيــة إلطــاق 
المشــروع الخيــري “الفــارس” مــن أجــل توفيــر 
مضخات أنسولين لمرضى السكر في البحرين.

فــي  المدرســة  نجــاح  “يتجلــى  وأضافــت 
أتيحــت  حيــث  والعالميــة،  العربيــة  مبادراتهــا 
الــدول المحتاجــة كبنــاء  لهــا فرصــة مســاعدة 
بيــوت للمتعففين في كمبوديــا وتطوير المباني 

المدرسية في مصر”.
مــن جانبــه، ذكــر الخريــج محمــود المــردي فــي 
كلمتــه التــي ألقاها باللغــة اإلنجليزيــة “منذ فوز 
المدرســة بجائــزة الشــيخ زايد للطاقــة، وضعت 
نصــب عينيهــا تطوير مرافقهــا التعليمية، حيث 
افتتحــت مركز الرميحي لإلبداع ومبنى العلوم 
والتكنولوجيــا الــذي يتضمن مختبــر الروبورت، 

فضاً عن مؤتمر أنموذج  األمم المتحدة”.
وتابــع بالقــول “المتخرجيــن اليــوم هــم شــباب 
بنتــه  مــا  علــى  ســيحافظون  الذيــن  المســتقبل 

“البيان” من انتماء للهوية والوطن واإلرث”.

5 جوائز مالية

حصــل ســبع طــاب خريجيــن متميزيــن على 4 
جوائز مالية مقدمة من قبل أصحاب الجود من 

رؤســاء مجلــس أمناء البيــان الســابقين، والتي 
يتــم منحها للطلبة ســنويًا منــذ عام 2008. وهم 
الوجيــه المغفــور لــه أحمد علــي كانــو، والوجيه 
والوجيــه  جــال،  يوســف  محمــد  لــه  المغفــور 
المغفــور لــه محمــد الزامــل، والمغفور له الشــيخ 
حمد بن خليفة آل خليفة )رحمهم هللا جميعا(.

ينــوه إلــى أن تلــك الجوائــز تمنح للطلبــة الذين 
للمجتمعيــن  خيريــة  مجــاالت  فــي  ســاهموا 
تمتعهــم  إلــى  إضافــة  والمدرســي،  المحلــي 

بالصفات القيادية والنشاط والتفوق.
إضافــة إلــى الجوائــز الماديــة الســنوية األربعة، 
يحصل الطلبة على عدد من الجوائز التنافسية 
المقدمة منذ عام 2016 من قبل سعادة الوجيه 
الســيد عبــد الحكيــم الخياط الرئيــس التنفيذي 
 - الكويتــي  التمويــل  لبيــت  المنتــدب  والعضــو 
البحريــن. تقــّدم هــذه الجائــزة إلــى ثاثــة مــن 
 5000 بقيمــة  أكاديميــًا،  أداء  األفضــل  الطلبــة 
دوالر أمريكــي لــكل طالــب، كجــزء مــن “جائــزة 

عبــد الحكيــم الخيــاط التنافســية االقتصادية”، 
الطالــب  يقــوم  أن  الجائــزة  شــروط  تتضمــن 
الماليــة  األســواق  فــي  المبلــغ   هــذا  باســتثمار 
اإلســامية، علــى أن ُيخــرج مــن ربحهــا نســبة 
2.30 % للــزكاة ســنويًا، كمــا يحصل على نســبة 
50 % كربح،   ويعود لاســتثمار بالباقي.أخيرًا، 
على الفائزين العودة إلى المدرســة بعد ســنوات 
تجاربهــم  عــن  الطلبــة  زمائهــم  إلــى  للتحــدث 
فــي مجــال االســتثمار اإلســامي وتشــجيعهم 

وتدريبهم للدخول في هذا المجال. 
وفي ختام الحفل، تفضل الخريجون وعوائلهم 
فيهــا  وضعــت  التــي  المدرســية  الســاحة  إلــى 
محطــات لبيــع األطعمــة والمشــروبات فــي جــو 
مــن المرح والبهجة، كما تمت دعوتهم للتصوير 
مع أبنائهم الطلبة في قاعة مخصصة للتصوير. 
بدورهم، أشاد الحضور بفقرات الحفل المبهجة 
والتــي أدخلتهــم فــي لحظات مثاليــة تحفر في 

الذاكرة ألهم المحطات الحياتية ألبنائهم.

“بيان البحرين” تقيم حفل تخرج الفوج 25  وسط حضور واسع
المستقبلية  الــبــحــريــن  ــة  رؤيـ مــواكــبــة  عــلــى  تــحــرص  ــمــدرســة  ال العتيبي:  ــي  م
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- االسم: أحمد حبيب جعفر عبدالحسين
- المدرسة: مدينة حمد اإلعدادية للبنين

- اإلهــداء: أهــدي تفوقــي لمن له الفضل األكبر في تفوقي، وهما من بعد 
هللا والداي - ومعلمتي الفاضلة نرجس بالمرحلة االبتدائية.

- االسم: فاطمة يوسف أحمد شهابي 
- التخصص: علمي 

- المدرسة: الحد الثانوية للبنات.

االسم: فاطمة علي جاسم أكبري
المدرسة: زنوبيا اإلعدادية للبنات

اإلهــداء: أهــدي نجاحــي إلــى كل مــن ســاعدني وخصوًصــا والــَدّي كــي 
أخطو هذه الخطوات التي ستحقق أهدافي إن شاء هللا.

- الطالبة: مريم نادر إبراهيم أحمد 
- المدرسة: السنابس اإلعدادية للبنات

- إهداء: أهدي تفوقي إلى الوالدين.

- االسم: خالد أسامة عادل زمان
- المدرسة: البسيتين اإلعدادية للبنين

- اإلهداء: أهدي تفوقي للوالدين العزيزين واألهل على مساندتهم لي.

المتفوق 
أحمد

المتفوقة 
فاطمة

المتفوقة 
فاطمة

المتفوقة 
مريم

المتفوق 
خالد

% 94.33   

% 95.17   

 %  96

% 95.67   97.36 %

% 93.45  

- االسم: محمود محمد جاسم
- المدرسة: مدينة حمد اإلعدادية للبنين

- اإلهــداء: أهــدي تفوقــي ونجاحــي لوالــدي ولوطنــي وأتمنــى أن أكــون 
دوًما في مسار التفوق والنجاح.

المتفوق 
محمود % 93.40 

- االسم: بثينة هشام علي
- المدرسة: زنوبيا اإلعدادية للبنات.

المتفوقة 
بثينة  %  97.8 

- االسم: جنات أحمد الخضران 
- المدرسة: سترة اإلعدادية للبنات 

- اإلهداء: أهدي تفوقي وتخرجي إلى الوالدين وجميع األهل.

المتفوقة 
جنات % 92.3   

- االسم: حسام علي حسن محمد 
- المدرسة: الخليل بن أحمد اإلعدادية.

المتفوق 
حسام % 97.9   

- االسم: جاسم أحمد سيار
- المدرسة: عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين

- اإلهــداء: أهدي نجاحي وتفوقــي إلى والدّي ولجدتي ولوطني الغالي، 
ا إكمال مسيرة تفوقي في المرحلة الثانوية. متمنيًّ

المتفوق 
جاسم

تخرج الطالب محمود رائد محمود المردي من مدرسة 
بيــان البحريــن ضمن الفــوج الخامس والعشــرين للعام 

2019. وحقــق الطالــب محمــود أعلــى الدرجــات بعــد 
تميــزه وتفوقــه الدراســي، وألقى كلمــة الخريجين في 

باللغــة اإلنجليزيــة. وســوف يلتحــق بجامعــة  الحفــل 
ريدينج بالمملكة المتحدة لمواصلة مشواره الدراسي.

ــن ــي ــج ــري ــخ ــى كــلــمــة ال ــ ــق ــ ــق أعـــلـــى الـــــــدرجـــــــات... وأل ــقـ حـ

محمود رائـد المـردي يتخـرج مـن “البـيـان”



مواجهة السلوك اإليراني العدواني ورفض جميع أشكال اإلرهاب

البحرين تدين بشدة استهداف مطار أبها

آل الشيخ لـ “^”: القمم الثالث تعكس الحرص على وحدة الصف العربي واإلسالمي

ضــــــــــــــــــرورة اتـــــــــخـــــــــاذ مــــــــوقــــــــف دولـــــــــــــــي حـــــــــــــــازم تــــــــجــــــــاه إيــــــــــــران

قال ســفير خــادم الحرمين الشــريفين لدى 
مملكة البحرين الشقيقة عبدهللا آل الشيخ 
إن أهميــة عقــد 3 قمــم خليجيــة وعربيــة 
مــن  تأتــي  المكرمــة  مكــة  فــي  وإســامية 
حــرص خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود على جمع 
الكلمــة ووحدة الصف العربي واإلســامي، 
بيــن  والتنســيق  التشــاور  علــى  وحرصــه 
الــدول  ورؤســاء  ملــوك  القــادة  اإلخــوة 
العربيــة واإلســامية فــي كل مــا من شــأنه 
المنطقــة،  فــي  واالســتقرار  األمــن  تعزيــز 
للمملكــة  والريــادي  المهــم  للــدور  وتأكيــًدا 
العربيــة الســعودية الــذي تؤديــه لتحقيــق 
األمــن واالســتقرار والســام فــي المنطقــة 
والعالــم، وهــذه القمم التي عقدت في مكة 
وفــي  الحــرام  هللا  بيــت  بجــوار  المكرمــة 
العشــر األواخــر مــن شــهر رمضــان المبــارك 

تجســد االهتمــام والرغبــة القويــة للمملكــة 
العربيــة الســعودية لتوحيــد القلــوب قبــل 

المواقف لألمة اإلسامية.
خاصــة  تصريحــات  فــي  الســفير  وقــال   
الخليجيــة  القمــم  نجــاح  إن  “البــاد”  لـــ 
فــي  عقــدت  التــي  واإلســامية  والعربيــة 
مكــة المكرمــة، ومــا نتــج عنهــا مــن بيانات 
أولت مصلحة األمتين العربية واإلسامية 
بمــا يخــدم  أمنهمــا واســتقرارهما  وتعزيــز 
شعوبها االهتمام المستحق، ويؤكد النظرة 
الحكيمــة للقيــادة فــي المملكــة فــي وحدة 
الصــف وتوحيــد المواقــف وحرصها الدائم 
على االســتقرار واألمن فــي الوطن العربي 
ــا واحــًدا  والعالــم اإلســامي والوقــوف صفًّ
والتهديــدات،  التحديــات  مواجهــة  فــي 
الثابتــة  المواقــف  علــى  تأكيدهــا  وأيًضــا 
وتوحيد الرؤى تجاه كل القضايا والملفات 

القضيــة  تجــاه  الثابتــة  المواقــف  منهــا 
الفلســطينية، ومواجهــة الســلوك اإليرانــي 
العدوانــي المتمثــل فــي التدخل بالشــؤون 
الداخلية لــدول المنطقــة، والرفض القاطع 
لجميــع أشــكال اإلرهــاب والتطــرف وَمــن 

يقف خلفهما.
  وأكد آل الشيخ أن النجاح امتد إلى ُحسن 
تكاتفــت  الــذي  التنظيــم  وساســة  ودقــة 
فيــه أجهــزة الدولــة المعنيــة بالمملكــة لكي 
تمكــن المعتمرين والزوار من أداء عمرتهم 
بيســر  الحــرام  المســجد  فــي  وصلواتهــم 
وســهولة، وكذلــك ســهولة وساســة تحرك 
وفــود )57( دولــة بأمــان وتنظيــم ُمحكــم، 
كما أن ما شــهدته القمم من اهتمام عالمي 
وحضور كبير، يؤكد مكانة المملكة المؤثرة 
المملكــة  إنجــازات  إلــى  ويضــاف  ــا  عالميًّ
العربيــة الســعودية وقيادتها الرشــيدة في 
خدمة األمتين العربية واإلســامية، ســائاً 
هللا عــّز وجــّل أن يديم على البــاد العربية 
واإلسامية أمنها واستقرارها، وأن يحفظ 
ولــي  وســمو  الشــريفين،  الحرميــن  خــادم 

عهده األمين.

دانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة العمل اإلرهابي 
الــذي قامت به ميلشــيات الحوثــي المدعومة من إيران في 
اليمن، والذي اســتهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية 
الســعودية الشقيقة، وأسفر عن إصابة عدد من األشخاص 
مــن بينهــم أطفــال ونســاء، فــي عمــل إجرامــي جبــان آخــر 
يســتهدف المدنيين األبرياء ويخالــف كل القوانين الدولية 

اإلنسانية واألعراف الدولية.

وإذ أعربــت وزارة الخارجيــة عــن خالــص تمنياتهــا بالشــفاء 
لجميــع المصابيــن جــراء هــذا العمــل اإلرهابــي، فإنهــا أكــدت 
وقــوف مملكــة البحريــن التام وتضامنهــا المطلق مــع المملكة 
أمنهــا  مــن يســتهدف  الشــقيقة ضــد كل  الســعودية  العربيــة 
واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية 
للقضاء على العنف واإلرهاب واســتتباب األمن والســام في 

المنطقة والعالم.
وشــددت وزارة الخارجيــة علــى ضــرورة اتخــاذ موقف دولي 
حــازم تجــاه إيــران، ووقــف دعمهــا لهــذه العمليــات اإلرهابيــة 

المتكررة.

المنامة - وزارة الخارجية

أدانــت لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفاع 
واألمن الوطني بمجلس النواب استهداف 
الدولــي  أبهــا  مطــار  الحوثــي  ميليشــيات 

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ونــوه بالهجــوم اإلرهابــي الــذي أســفر عــن 
إصابة 26 مســافرا مدنيا من بينهم أطفال 
إلــى  الدولــي  المجتمــع  ودعــت  ونســاء، 
تحّمــل مســؤولياته األخاقيــة وواجباتــه 
القانونيــة تجــاه حمايــة المدنييــن واتخاذ 
خطــوات أكثــر صرامة لوقف الميليشــيات 
الحوثيــة المدعومة مــن إيران عن ارتكاب 
فــي  اإلرهابيــة  واألعمــال  االنتهــاكات 

المنطقة.
البوعينيــن  محمــد  اللجنــة  رئيــس  وأكــد 
تضامــن البحريــن وشــعبها ووقوفهــا التام 
مــع المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 
وتأييدهــا كافــة مــا تتخــذه مــن إجــراءات 
للحفــاظ على أمنها واســتقرارها، وأعربت 
العاجــل  الشــفاء  تمنياتهــا  عــن  اللجنــة 
اإلرهابــي،  العمــل  هــذا  جــراء  للمصابيــن 
للقوانيــن  صارخــا  خرقــا  يعتبــر  والــذي 

واألعراف الدولية.

مطالبة بخطوات أكثر صرامة ضد الحوثيين

أكدت رئيسة مجلس النواب  «
فوزية زينل إدانتها الشديدة 

واستنكارها البالغ للعمل 
اإلرهابي الذي قامت به ميلشيات 

الحوثي المدعومة من إيران 
في اليمن، الذي استهدف مطار 

أبها الدولي بالمملكة العربية 
السعودية، وأسفر عن إصابة عدد 
من األشخاص من بينهم أطفال 

ونساء.

وأعربت عن خالص تمنياتها  «
بالشفاء لجميع المصابين، فإنها 
تؤكد وقوف مملكة البحرين التام 
وتضامنها المطلق مع المملكة 

العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها.

ومشيرة معاليها لضرورة اتخاذ الموقف الدولي البرلماني الجامع ضد كافة  «
وصور وأشكال العنف واإلرهاب.

زينل: تضامن مطلق مع أمن السعودية

أعرب رئيس مجلس الشورى علي الصالح، عن  «
استنكاره وإدانته الشديدة للعمل اإلرهابي الذي 
قامت به ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران 
في اليمن، من خالل استهداف مطار أبها الدولي 

بالمملكة العربية السعودية وأدى إلى إصابة عدد 
من المسافرين المدنيين.

 وفي برقية بعثها إلى رئيس مجلس الشورى  «
بالمملكة العربية السعودية عبدالله آل الشيخ، 

أكد رئيس مجلس الشورى أن هذا العمل 
المستنكر يتنافى مع كافة الشرائع واألديان 
السماوية. مشدًدا على التضامن الكامل مع 
المملكة العربية السعودية الشقيقة في نبذ 

ومحاربة كافة أشكال وصور اإلرهاب، والوقوف 
معًها في صف واحد ضد كل من يحاول تهديد 

أمنها أو المس بمصالحها واستقرار شعبها.

 كما أكد رئيس مجلس الشورى ضرورة تحرك  «
المجتمع الدولي بكل حزم للتصدي لجميع 

الجماعات والتنظيمات اإلرهابية، وردعها حفاًظا 
على األمن والسلم اإلقليمي والدولي، سائاًل 

المولى العلي القدير أن يمن على المصابين 
بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة العربية 

السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق 
من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة األمن 

واألمان.

الصالح: استهداف المطار يتنافى مع األديان كافة

المنامة - وزارة الخارجية

بــن  خالــد  الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  تلقــى 
ا  أحمــد بــن محمــد آل خليفة، اتصــاالً هاتفيًّ
باكســتان  جمهوريــة  خارجيــة  وزيــر  مــن 
جــرى  قريشــي،  محمــود  شــاه  اإلســامية 
العاقــات  اســتعراض ســبل تعزيــز  خالــه 
بيــن البلدين ودعم التنســيق المشــترك في 

المحافل الدولية.
 وعّبر وزير الخارجية عن ارتياحه للمســار 
المتميــز للعاقــات التــي تربــط بيــن مملكة 
البحريــن وجمهورية باكســتان اإلســامية، 
مــن  العاقــات  هــذه  تشــهده  بمــا  منّوًهــا 
تطــور ونمــاء علــى كافــة األصعــدة، مؤكًدا 
حــرص البلديــن علــى المضــي قدًمــا بكافــة 
فــي  المشــترك  والتنســيق  التعــاون  أوجــه 

يدعــم مصالحهمــا  بمــا  المحافــل  مختلــف 
شــعبيهما،  علــى  النفــع  مــن  بمزيــد  ويعــود 
الكبيــرة  والجهــود  المهــم  بالــدور  مشــيًدا 
لجمهورية باكســتان اإلســامية فــي تعزيز 
األمــن والســام علــى الصعيديــن اإلقليمي 
والدولــي.  مــن جانبــه، أعــرب قريشــي عن 
اإلســامية  باكســتان  جمهوريــة  اعتــزاز 
مملكــة  مــع  القويــة  الصداقــة  بعاقــات 
البحرين، وتقديره لمواقف مملكة البحرين 
الجماعــي  العمــل  تطويــر  فــي  ودورهــا 
الهــادف لمواجهــة التحديــات التــي تواجــه 
دول المنطقــة وتحقيــق التنميــة واالزدهار 
دوام  البحريــن  لمملكــة  ــا  متمنيًّ لشــعوبها، 

التقدم والرخاء.

جهود كبيرة لباكستان في تعزيز السالم

06local@albiladpress.com

الخميس
13 يونيو 2019 
مواصلة التعاون األمني مع المملكة المتحدة10 شوال 1440

اســتقبل وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة امس كبير 
مستشــاري الدفاع للشــرق األوســط بالمملكة المتحدة الفريق الســير جون لوريمر 

والوفد المرافق، وذلك بحضور رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن.

مستشــاري  كبيــر  بزيــارة  الوزيــر،  ورحــب 
الدفــاع للشــرق األوســط بالمملكــة المتحــدة، 
مشــيدًا بعمق العاقــات التاريخية والمتميزة 
المتحــدة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة  بيــن 
والحــرص المتبــادل علــى مواصلــة التعــاون 

والتنســيق األمنــي وفتــح آفــاق جديــدة مــن 
العمل المشترك. وتم خال اللقاء، استعراض 
البلديــن  بيــن  القائمــة  الثنائيــة  العاقــات 
الصديقيــن، وبحــث عــدد مــن الموضوعــات 

ذات االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

العمل اإلرهابي 
يعتبر خرقا 

صارخا للقوانين 
واألعراف الدولية

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قائد  «
قوة الواجب المشتركة )CTF152( العقيد ركن بحري مبارك علي الصباح وذلك 

بحضور رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن.

ورحب الوزير بقائد قوة الواجب المشتركة )CTF152( مشيدا بدور هذه القوة في  «
تعزيز األمن والسالمة البحرية في المنطقة.

وتم خالل اللقاء، بحث الجهود المبذولة لتطوير التعاون والتنسيق األمني،  «
باإلضافة إلى عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

حضر اللقاء قائد خفر السواحل اللواء عالء سيادي. «

تنسيق األمن البحري مع قوة الواجب المشتركة

رئيس مجلس الشورى

عبدالله آل الشيخ

 رئيسة مجلس النواب

بدور المالكي

الرياض - األمانة العامة

لمجلــس  العــام  األميــن  أعــرب 
التعــاون عبداللطيــف الزيانــي عن 
إدانتــه الشــديدة إلطــاق جماعــة 
الحوثــي قذيفــة صاروخيــة علــى 
بالمملكــة  الدولــي  أبهــا  مطــار 
العربيــة الســعودية، ممــا أدى الــى 
إصابــة 26 مدنيا بجروح، ووصفه 
بأنــه جريمة إرهابيــة تتعارض مع 

القانون الدولي واإلنساني. 
واســتنكر األمين العام اســتهداف 
والمناطــق  المدنيــة  المنشــآت 
المملكــة؛  فــي  بالســكان  اآلهلــة 
بوصفهــا جريمــة حــرب، وتهديــدا 
المدنييــن  لســامة  مباشــرا 
اآلمنيــن مــن مواطنــي الســعودية 
والمقيميــن فيهــا، وبرهانا واضحا 
الحوثــي  جماعــة  تجــاوز  علــى 
لــكل القيــم اإلســامية والقوانيــن 

الدولية.

الدولــي  المجتمــع  الزيانــي  ودعــا 
إلــى التنديــد بمثــل هــذه الجرائــم 
العدوانيــة ضــد المناطــق المدنيــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
الدولــي  األمــن  مجلــس  مطالبــا 
إلــى وضــع حــد الســتمرار جماعــة 
علــى  االعتــداء  فــي  الحوثــي 
تهديــد  فــي  الســعودية  أراضــي 

واضح لألمن والسلم اإلقليمي.

مطالبة مجلس األمن بوضع حد العتداءات الحوثيين

عبداللطيف الزياني

إبراهيم النفيعي

محمد البوعينين

النيابيــة  البحريــن  كتلــة  اســتنكرت 
العمــل االرهابــي الجبــان الــذي قامــت بــه 
المليشيات الحوثية باستهداف مطار أبها 
الدولي بالمملكة العربية الســعودية جراء 
ســقوط مقــذوف بصالــة القــدومK والذي 
أســفر عن إصابة عدد من المســافرين من 
جنســيات مختلفــة، داعًيــة هللا ســبحانه 
وتعالــى أن يمــن بالشــفاء العاجــل علــى 

المصابين.
صحافــي  بيــان  فــي  الكتلــة  ورفضــت 
أمــس االنتهــاكات التــي يقوم بهــا عناصر 
المليشيات الحوثية باستهداف المدنيين 
واألبرياء والتســبب في إحداث حالة من 
الهلــع؛ بغــرض زعزعة أمن واســتقرار أمن 
المنطقــة، رافضــًة أي تدخل في الشــؤون 

الداخلية لدول مجلس التعاون.
وذكــرت أن التعامــل مــع هــذه التهديدات 
المســتمر  والســعي  اآلثمــة  اإلرهابيــة 
إلحــداث حالــة مــن عــدم االســتقرار فــي 
المنطقة لن تســتمر طويا بفضل الحنكة 

والدرايــة فــي التعامــل مع هــذه المواقف 
مــن جانب قادتنــا بدول مجلــس التعاون 
للــرد على اي اســتهداف ألمننا واســتقرار 
دولنــا الخليجيــة، ومــا التحالــف الدولــي 
إلعــادة الشــرعية في اليمــن إال دليل على 
وإعــادة  اإلرهــاب  بوجــه  دولنــا  تكاتــف 

االستقرار لليمن الشقيق.
البحريــن  موقــف  علــى  الكتلــة  وأكــدت 
الثابــت والداعم للشــقيقة الســعودية في 
المواقــف كافــة ورفــض االرهــاب بكافــة 
أشكاله الذي تسعى له األطماع الخارجية 

في التسبب بالفوضى في المنطقة.
وقالت إن مشــاركة مملكة البحرين ضمن 
فــي  الشــرعية  إلعــادة  التحالــف  قــوات 
اليمــن بقيــادة المملكة العربية الســعودية 
هــو تأكيــد علــى دعــم اإلجــراءات التــي 
بقيــادة  الســعودية  الشــقيقة  بهــا  تقــوم 
خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود  للقضــاء علــى 

اإلرهاب بكل أشكاله وصوره.

وصف النائب إبراهيــم النفيعي الهجوم 
أبهــا  مطــار  علــى  الحوثــي  اإلرهابــي 
المعلنــة  اإليرانيــة  بالحــرب  الســعودي 
والمفتوحة على األمة العربية. وأوضح 
عــن  الحوثييــن  إعــان  أن  النفيعــي 
يعكــس  النكــراء،  للعمليــة  مســؤوليتهم 
وللعالــم  المتحــدة  لألمــم  تجاهلهــم 
منظمــة،  عصابــات  وبأنهــم  المتحضــر، 
ومجرمــة، خارجــة عــن القانــون، وعــن 

األعراف اإلنسانية.
أوقــع  الــذي  االســتهداف  أن  وبيــن 
اإلصابــات بيــن المدنييــن، بينهــم نســاء 
وأطفــال، يقــدم للعالــم صــورة واضحــة 
حــول إيــران الظاميــة، ودورهــا القائــم 
منــذ وصــول المالــي لنظــام الحكم في 
طهــران العــام 1979، كجمهوريــة دم ال 
تريــد خيــرا لجيرانهــا. وأكــد أن إيــران 
لتمريــر  كبــرى  بوابــة  اليــوم  أضحــت 
جماعاتهــا  وأن  العالمــي،  اإلرهــاب 

لبنــان،  فــي  المتناثــرة  ومليشــياتها 
والكويــت، والبحرين، واليمن، وســوريا، 
تقوم بهذا الدور على أكمل وجه، وعلى 
حســاب األمــن القومــي والســيادي لهذه 
لــن نســمح بــه أبــدا.  الــدول، وهــو أمــر 
وأشــار النفيعــي إلــى أن علــى المجتمــع 
الدولــي أن يتحمــل مســؤوليته الكبــرى 
تجاه الممارســات اإليرانيــة في الخليج 

العربي، ومنطقة الشرق األوسط.

النفيعي: االعتداء الحوثي حرب إيرانية ُمعلنة“البحرين النيابية” تستنكر استهداف مطار أبها
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية



تهيئة البنية التحتية لدعم االستزراع السمكي
ــد ــاع الواعـ ــوض بالقطـ ــادرات للنهـ ــكل المبـ ــدودة لـ ــا ممـ ــف: يدنـ خلـ

أكد وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ضرورة تهيئة البنية 
التحتية المناسبة وتعديل المناطق المطلوبة لتعزيز االستثمار في مجال االستزراع السمكي. 

 جــاء ذلــك، فــي زيارة خلــف للمركــز الوطني 
البحــري، يرافقــه وكيــل شــؤون  لالســتزراع 
الزراعــة والثــروة البحريــة الشــيخ محمــد بن 
أحمد آل خليفة، وعدد من مسؤولي الوزارة. 
المتوافــرة  المســاحات  علــى  خلــف  واطلــع   
لالســتثمار فــي مجــال االســتزراع الســمكي، 
مختلــف  تســخير  ضــرورة  علــى  مشــدًدا 
اإلمكانــات للدخــول فــي شــراكة مــع القطــاع 
الخــاص للنهــوض بهــذا القطــاع الواعــد الذي 
مســتوى  علــى  ــا  مهمًّ دوًرا  يلعــب  أن  يمكــن 
توفيــر األمــن الغذائــي النســبي، عبر تشــجيع 
االســتزراع الســمكي لتوفير أصناف متنوعة 
ــا وذات جــودة  مــن األســماك المرغوبــة محليًّ

عالية.
 وقــال: “يدنا ممدودة لــكل المبادرات الطيبة 
الحكومــة  فــي دعــم توجهــات  التــي تصــب 
للنهوض بهذا القطاع الواعد، والذي يمكن أن 
يشــكل محطــة مهمة على مســتوى المخزون 

السمكي لمملكة البحرين”. 
 وجّدد الوزير التزام الوزارة بدعم جهود رفع 
طاقــة إنتاج المركز الوطني إلى نســب عالية 
على المدى القصير، على نحو يتماشى مع ما 
التزمــت به الحكومة برئاســة صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الوزراء، ومســاندة ولي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلــس الــوزراء، فــي برنامجهــا حتــى العــام 

2022، مــن حيــث دعــم الجهــود التــي تكفــل 
البحريــة  الثــروة  علــى  المحافظــة  اســتمرار 

وتنميتها لضمان استدامتها.
ودعــا الوزيــر إلــى مضاعفة الجهــود من أجل 
تنفيــذ أعمــال الصيانــة المطلوبــة فــي المركز 
الوطني لالســتزراع البحري بما يمكنه من أن 
يــؤدي دوره بفاعليــة ويعظــم مــن إنتاجه بما 

يعود بالنفع على البحرين. 

وقال وكيل شــؤون الزراعة والثروة البحرية 
إنــه ســيتم تســخير كل الجهــود للبنــاء علــى 
مــا تحقق مــن منجزات تطويريــة في المركز 
يواكــب  بمــا  البحــري  لالســتزراع  الوطنــي 
التــي تعتبــر  التوجهــات الحكوميــة الحاليــة 
الخيــارات  أهــم  أحــد  الســمكي  االســتزراع 
المحققــة لألمــن الغذائــي لســد الفجــوة بيــن 

العرض والطلب على األسماك.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكدت رئيس بنك الدم المركزي بمجمع 
الســلمانية الطبي فخرية عبدالرحمن 
أن إجمالــي عــدد المتبرعين بالدم في 
بنــك الــدم المركــزي وحمــالت التبــرع 
 19546 نحــو   2018 العــام  فــي  بلــغ 
متبرعــا، كمــا بلــغ عدد حمــالت التبرع 
148 حملــة، مشــيرة إلــى أن إجمالــي 
عــدد المتبرعيــن فــي الربــع األول من 
العــام الجــاري 2019 بلــغ نحــو 8700 

متبرع.
وأكــدت عبدالرحمــن بمناســبة اليــوم 
العالمــي للتبــرع بالــدم الــذي يصــادف 
14 يونيــو الجــاري أن عمليــة التبــرع 
بالدم بمملكة البحرين هي في ازدياد 
بلــغ  إذ  الماضيــة،  بالســنوات  مقارنــًة 
إجمالــي عــدد المتبرعيــن 18837 في 
العام )2017( مقارنة بـ 19546 متبرعا 

العام )2018(. مشــيرة إلى وجود أربع 
فصائــل الــدم )A (، )O(، ) B( وأخيــرا 
AB. وكل مــن هــذة الفصائل يمكن أن 
يحمــل العامل الريســيس Rh، فيكون 
ويكــون  يحملــه  ال  أو  موجبــا  بذلــك 

بذلك سالبا.
وذكــرت أن هنــاك إقبــاال كبيــرا علــى 

ولــدى  البحريــن،  فــي  بالــدم  التبــرع 
بنك الدم قاعدة ثابتة من األشــخاص 
الذين يتبرعون بالدم طواعية بنســبة 
100 % وبشــكل مســتمر وذلــك مــن 
خــالل التوعيــة المتواصلــة والجهــود 
التبــرع  ثقافــة  رفــع  تجــاه  المبذولــة 

بالدم بين أفراد المجتمع.

مــن  تعتبــر  البحريــن  أن  وأضافــت 
الــدول المتقدمــة فــي مجــال التبــرع 
أنهــا  كمــا  وعربيــا،  خليجيــا  بالــدم 
تعتبــر مــن أوائــل الــدول التــي توفــر 
المتبرعيــن  مــن  ومشــتقاته  الــدم 
الــدم  بنــك  يوفــر  حيــث  طواعيــة، 
احتياجــات  كاملــة  بصــورة  المركــزي 

المرضــى فــي المملكة مــن الدم اآلمن 
ومشــتقاته وبكميــات كافيــة وكذلــك 
والكــوارث،  الحــوادث  حــاالت  فــي 
الفتــًة بأن مخــزون بنك الدم المركزي 
يغطــي احتياجات مرضى الســلمانية 
كافــة وجميــع المستشــفيات الخاصة 

والحكومية وعددهم 18 مستشفى.

المنامة - وزارة الصحة

فــي البحــريــن العــام 2018

ال أراضي لـ“التجارة” لمرسى السفن السياحية
خلـــف: إحالـــة مقتـــرح إلغـــاء مخالفـــات البنـــاء في الســـنة األولـــى إلى “اإلســـكان”

أفــاد وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي مجلس بلــدي الجنوبية 
بعــدم توفــر الــوزارة علــى أراٍض شــاغرة أو مســجلة تحــت اســم الــوزارة؛ لغرض 

استخدامها في إنشاء مرسى خاص.

 جــاء ذلــك، فــي معــرض رد الوزير على 
مقتــرح المجلــس بشــأن اقتــراح إنشــاء 
واليخــوت  بالــزوارق  خــاص  مرســى 
والبوانيــش والســفن الســياحية، وذلــك 
شــواطئ  أحــد  تخصيــص  خــالل  مــن 
لهــذا  أو خارجهــا  الجنوبيــة  المحافظــة 

الغرض.
بلــدي  مجلــس  اجتمــاع  واســتعرض 
الجنوبيــة االعتيــادي رد وزيــر األشــغال 
وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصــام خلــف بشــأن إلغــاء حظــر البنــاء 
خالل الســنة األولــى بعد تســلم مفاتيح 
التنظيميــة  االشــتراطات  البيــت ضمــن 

للمناطق السكنية.

علــى  اعتراضــه  عــدم  الوزيــر  وأكــد 
الــذي  الوقــت  فــي  المذكــور،  المقتــرح 
أحــال فيه مقترح إلغاء المخالفات على 
المواطنين الذين قاموا بعمليات إضافة 
وتوســعة خالل الســنة األولى بالمخالفة 
لهــذا الشــرط إلــى وزارة اإلســكان للنظر 

فيها.
وفيما يتعلق بمقترح المجلس باستبدال 
لوحــات عناوين المباني والطرق بأخرى 
مزودة بشريحة إلكترونية، طلب الوزير 
مــن المجلــس تزويــده بدراســة شــاملة 
حــول المقتــرح تتضمــن آليــة التطبيــق 
والجــدوى منــه والنتائــج المرجــوة مــن 

تطبيقه ليتسنى لهم دراسته.

خــالل  المجلــس  اســتعرض  ذلــك،  إلــى 
االجتمــاع عدًدا مــن القضايا والمواضيع 
المشــتركة بيــن وزارة اإلســكان ووزارة 
األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني بحضور ممثلين عن الوزارتين 

في االجتماع.

 وناقــش أعضــاء المجلــس مــع ممثلــي 
الوزارتيــن عــدد مــن الموضوعــات التي 
بالمناطــق اإلســكانية ومرافقهــا  تتعلــق 
مــن أراض وحدائــق ومضامير وســحب 
ميــاه األمطــار، وآلية انتقــال عهدتها من 

وزارة اإلسكان إلى البلديات.

وفد وزارة اإلسكان باجتماع المجلس

خبير عالمي يقدم محاضرة عن التعليم والتمكين
ــن” ــري ــح ــب ــي ال ــ ــم الـــنـــظـــامـــي ف ــي ــل ــع ــت ــام عـــلـــى ال ــ ــة عـ ــ ــائ ــ ــام مـــنـــتـــدى “م ــتـ ــتـ اخـ

اختتمــت أمــس أعمال منتدى “مائة عــام على التعليم النظامي في البحرين”، والذي أقيم 
تحت رعاية وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، بالتعاون مع منظمة “اليونيسيف”.

وشــهدت أعمال المنتدى في يومه الختامي 
4 ورش عملية، حيث قدم الورشــة الرئيســة 
المتحــدث العالمــي والمــدرب الدولــي كيفن 
عبدالرحمن تحت عنوان “التعليم والتمكين 
أهــم  ودارت  للمــرأة”،  وباألخــص  للجميــع 
محاورهــا حــول عــدة نقــاط منها أنــه ال أحد 
يســتطيع أن يجعلك عظيما - أنت فقط من 
يؤخر تقدم نفســك - أنت من تؤخر تعليمك 
- بعــض األحيــان يجب أن ترى األشــياء من 
منظور آخر؛ لكي تصل لما تود - كيف وصل 
العظمــاء إلــى ما وصلوا إليــه - ما المعوقات 
التــي تغلبوا عليها - كيف اســتطاعوا تجاوز 
العقبات - األميون في هذا القرن هم ليســوا 
بــل  يقــرأون،  وال  يكتبــون  ال  الذيــن  أولئــك 
أولئــك الذيــن ال يســتطيعون التعلــم والذين 

تطــرق  كمــا  التعلــم،  إعــادة  يســتطيعون  ال 
إلــى آليــات وأســاليب ومهــارات  المتحــدث 
لإلبــداع والتفكيــر والعمل الجماعــي وأمثلة 
مــن الشــركات، وكيــف بدأوا وكيــف تطوروا 

ووصلوا العالمية.
وفــي الوقــت نفســه أقيمــت 3 ورش عمليــة 
في قاعة أخرى، قدمها مدربون ومتحدثون 
معتمــدون، حضرهــا عــدد كبيــر مــن الطلبــة 
والمعلمــون مــن مــدارس المرحلــة الثانويــة 
بجميع فروعها، حيث كانت األولى لحســين 
الشراخي، المدرب الحاصل على الماجستير 
فــي التنمية البشــرية، تحت عنــوان “طريقة 
ودارت  الذكيــة”،  الذاتيــة  الســيرة  بنــاء 
محاورها عن ماهية المحتوى الذكي للسيرة 
الذاتيــة، ومــا المحظــورات في بناء الســيرة 

الذاتيــة، وهــل المحتــوى أو الشــكل أهــم أو 
االثنان معا، وكيف نســتطيع أن نبرز سيرتنا 
الذاتيــة ونجعل لها األفضلية لدى الشــركات 
والمؤسســات والجامعــات، إلــى جانب كيف 
نربط نقاط قوتنا في المهمات المطلوبة في 

الوصــف الوظيفــي، إضافــة إلــى أنــه تطــرق 
إلى موقع “اللنكد” إن ومدى أهميته.

كمــا قــدم الورشــة الثانيــة المــدرب المعتمــد 
صــالح أبــو إدريــس، تحــت عنــوان “التعليــم 
الخــاص”، ودارت محاورهــا حــول  للقطــاع 

الســلبية  النظــرة  علــى  التغلــب  كيفيــة 
للمجتمــع تجــاه التعليــم، والتحديــات التــي 
عندمــا  الخــاص  القطــاع  موظــف  يواجههــا 
أو  برنامــج  اختيــار  التعلــم، وكيفيــة  ينــوي 
شــهادة لتعزيــز المعرفــة والثقة فــي النفس، 
وكيفيــة التخطيــط الذكــي إلتمــام الدراســة 
أثنــاء العمــل، إضافــة إلــى تحدث عــن حياة 
الموظــف أو أرباب العمل بعد الحصول على 

الشهادة.
أما الورشــة الثالثة، فقــد كانت تحت عنوان 
الخاصــة(،  االحتياجــات  لــذوي  )التعليــم 
المهــارات  فــي  المعتمــد  المــدرب  وقدمهــا 
الحياتيــة فهمــي بقــالوة، حيــث دارت أهــم 
المحــاور من خالل طرح المتحدث لعدد من 
األســئلة للحضــور، منها: ما أهميــة المهارات 
لــذوي  مهمــة  بأنهــا  يعتقــد  التــي  الحياتيــة 

الهمم؟
ذوي  دمــج  أنــواع  إلــى  المتحــدث  وتطــرق 

التربــوي  كالدمــج  الخاصــة:  االحتياجــات 
األكاديمــي والعمــل علــى دمــج الطفــل مــن 
فئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة والطــالب 
كاشــتراك  المكانــي:  والدمــج  العاديــون، 
مؤسسة التربية الخاصة مع مدرسة التربية 
إدارة  ضمــن  المدرســي  البنــاء  فــي  العامــة 
موحــدة، والدمــج االجتماعــي: كدمــج هــذه 
الفئــة الخاصــة مــع فئــة الطــالب العادييــن 
مــن خــالل التحاقهــم باألنشــطة المدرســية، 
والدمــج المجتمعــي: فــي فعاليــات المجتمع 
وتســهيل كافــة الســبل بــأن يكونــوا أعضــاًء 

فاعلين.
كمــا اســتمر توافــد الجمهــور علــى المعــرض 
فرًصــا  قــدم  والــذي  للمنتــدى،  المصاحــب 
عديــدة للتوظيــف فــي عــدد مــن الشــركات 
والمؤسســات المحليــة، كمــا تــم اســتعراض 
قصــص نجــاح 50 رائــد أعمــال مــن المملكة، 

مع تقديم منتجاتهم وخدماتهم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

جانب من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى

المنامة - بنا

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  أكــد 
الــدور  الزيانــي  زايــد  والســياحة 
بــه  تضطلــع  الــذي  والمهــم  الحيــوي 
الصحافــة البحرينية فــي تنوير الرأي 
العام ونقل األحداث والفعاليات التي 
تقــام علــى أرض المملكــة بمــا يعكــس 
الجهــود الكبيــرة للجهــات كافــة، التي 
تســهم في تحقيق األهــداف الحيوية 
التنمويــة  المســيرة  وفــق  المنشــودة 

الشاملة بقيادة جاللة الملك.
كل  يكــن  أنــه  إلــى  الزيانــي  وأشــار 
للصحافــة  والتقديــر  االحتــرام 
والصحافييــن -علــى حــد ســواء- بمــا 
شــريكا  اإلعــالم  كــون  “األيــام”  فيهــا 
مبــادرات  كل  نجــاح  فــي  أساســيا 
الصناعــة  وزارة  ومشــاريع  وبرامــج 
والتجــارة والســياحة، موضحــا الدور 
الفاعــل الــذي تقــوم بــه الصحــف فــي 

نماء الوطن وازدهاره. 
وبين أنه “لم يتم منع أي صحافي من 
لإلعــالن  الصحافــي  المؤتمــر  حضــور 

عن إطــالق المرحلة األولى من أعمال 
إنشاء أكبر متنزه غوص في العالم بما 
فيهــم ممثلة “األيام” التي شــاركت مع 
بقيــة الصحافييــن وطرحــت 3 أســئلة 
وتمت اإلجابة عنها جميعها، فنحن في 
الــوزارة نشــارك الــكل الفعاليــات التــي 
نقيمها وننتهج سياسة الباب المفتوح 
والصحافييــن”.  الصحــف  لجميــع 
الصحافــي  المؤتمــر  فــي  بأنــه  ونــوه 
تــم إطــالع كل الحضــور والمراســلين، 
ومــن ضمنهــم “األيــام” علــى تفاصيــل 
كبقيــة  “األيــام”  وكانــت  المشــروع، 
واألجنبيــة  المحليــة  اإلعــالم  وســائل 
حاضــرة فــي تغطيتهــا، بــل ودعوتهــا 
لهذه المناســبة، فــي الوقت الذي أبدى 
فيــه الوزيــر عــدم رغبتــه فــي إجــراء 
للصحيفــة  مصــورة  حصريــة  مقابلــة 
المذكــورة بعــد انتهــاء المؤتمــر أســوة 
األخــرى  والقنــوات  الصحــف  بباقــي 
التــي غطــت الفعاليــة، ولــم تحــظ بأي 

مقابلة حصرية.

الزياني: أكن كل االحترام والتقدير للصحافة

المنامة - بنا

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  ناقــش 
والســياحة زايد الزياني باألمين العام 
والمزايــدات  المناقصــات  لمجلــس 
تنفيــذ  مســتجدات  بهــزاد،  محمــد 
قــرار مجلــس الــوزراء بالموافقة على 
تخصيــص حصــة نســبتها 20 % مــن 
قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

ســبل  بحــث  االجتمــاع  خــالل  وتــم 
والمجلــس  الــوزارة  بيــن  التعــاون 
لدعــم مشــاركة هــذا القطــاع الحيــوي 
والمهــم مــن خــالل تعزيــز التنافســية 
المؤسســات  أداء  بجــودة  واالرتقــاء 
الصغيــرة والمتوســطة للمشــاركة في 
خــالل  مــن  الحكوميــة  المشــتريات 

حزمة من البرامج الداعمة.

الزياني وبهزاد يناقشان دعم “الصغيرة والمتوسطة”

07 local@albiladpress.com
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سيدعلي المحافظة

فخرية عبدالرحمن

 البحرين من الدول 
المتقدمة في 

مجال التبرع بالدم 
خليجيا وعربيا

19546
بـــالـــــدم متـبـرعـــــا 



فيمــا يأتــي تعليــق رئيــس الفريــق السياســي بصحيفــة البــاد راشــد الغائب على مــا ورد بتعقيــب جامعة البحرين بشــأن الخبر المنشــور 
بالصحيفة بعدد يوم األربعاء ١٢ يونيو:

- يكفــل قانــون تنظيــم الصحافــة والطباعة 
وينظــم  والتصحيــح،  الــرد  حــق  والنشــر 
الفصــل الرابــع بالقانون اإلجــراءات المتبعة 

بذلك، وبخاصة المادة 61.
- تسلمت الصحيفة تعقيب الجامعة الساعة 
التاســعة من مســاء يوم الثالثاء ١١ يونيو، 
وبعــد اكتمــال إنتاج الصفحــات وبدء دفعها 
بالموقــع  فــوًرا  الــرد  بــث  للمطبعــة، وجــرى 

اإللكتروني للصحيفة.
الجامعــة  إدارة  تذكيــر  “البــالد”  تعيــد   -
بمبــادرة الصحيفــة لتوقيع قواعد للتنســيق 
والتواصــل بين الطرفين، وتســلمتها اإلدارة 
ولــم   ،2017 أكتوبــر   12 بتاريــخ  مصاغــة 
ــا علــى مســودة المذكرة  تــرد الجامعــة كتابيًّ
الــوزارات  مــن  عــدًدا  أن  علًمــا  اآلن.  حتــى 
أشادت بمبادرة الصحيفة واتخذت قرارات 

إيجابية بشأنها.
- عطًفــا على مــا تضمنه بيان إدارة الجامعة 
من استعدادها الستقبال الصحفي الذي قام 
بالنشــر أو االلتقاء بمصادره لتفنيد ما بّينته 
الجامعــة وفــي أي وقت، وفي ضوء متابعة 
من رئاســة التحرير للموضوع، وبعد تنسيق 
مع مدير دائرة اإلعالم والعالقات الجامعية 
غسان الشهابي، فقد جرى االتفاق على عقد 
اجتماع الســاعة 1 ظهــر يوم األحد الموافق 

16 يونيو بمقر الجامعة.
- ســيطلب محرر “البالد” من إدارة الجامعة 
بشــأن  شــافية  إجابــات  األحــد  يــوم  بلقــاء 
الصحيفــة  تســلمتها  ومالحظــات  شــكاوى 
الئحــة  بمخالفــات  ترتبــط  أكاديمييــن  مــن 
أعضاء هيئة التدريس، وما جرى لمستشــار 
رئيس الجامعة لشــؤون الجودة األكاديمية، 

ومالحظــات عــن مركــز دراســات البحريــن 
)مركــز الدراســات التاريخيــة ســابًقا(، وعدم 
الجامعــة  لمكتبــة  مديــًرا  بحرينــي  تعييــن 
مكاتــب  نفقــات  وجــدوى  تأسيســها،  منــذ 
إجــازة  وتأخــر  بالكليــات،  الجــودة  ضمــان 
اإلدارة لمشــاركات األكاديمييــن الخارجيــة، 
ووضــع ترقيــات الموظفيــن واألكاديمييــن، 
ولمــاذا تفتــح تخصصــات برامــج دراســات 
عليــا دون إشــراك مجالس األقســام المعنية 
بالتخصصــات ودون توفر الكادر األكاديمي 
مثلمــا جــرى مــع دكتــوراه البيئــة والتنميــة 
المســتدامة، وحيثيــات تكليــف عميــد كليــة 
التعليــم التطبيقي بمهــام إدارة مركز ضمان 
الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي وهــي مهــام 
شــخص  مــن  أكثــر  تولــي  يتعّيــن  جســيمة 

إدارتها، وغيرها من موضوعات.

تسلم رئيس تحرير صحيفة البالد مؤنس المردي نسخة من 
العدد األول من مجلة “رويال” المتخصصة بالسرد التوثيقي 

والمزادات والهوايات.
وكان المــردي قــد اســتقبل بمكتبــه رئيــس تحريــر المجلــة 

الزميل حافظ عبدالغفار.
وقــال المــردي إن الصحافــة المتخصصــة بشــؤون التوثيــق 
تحظــى باهتمــام ومتابعــة كبيــرة ألنهــا تســلط الضــوء علــى 
مراحــل زمنيــة ذهبية يمكن اســتجالء الــدروس والعبر منها 
مــن خــالل اعــادة تصفــح مجرياتهــا بشــكل علمــي وبحثــي 

ومهني.
وأكــد المــردي أن إطاللة العدد األول حملت ذكرى شــخصية 
الذكــرى  اســتذكار  مــن خــالل  الجميــع  قلــوب  علــى  عزيــزة 
العشــرين لوفاة األمير الراحل صاحب الســمو الشيخ عيسى 

بن سلمان آل خليفة، والذي كناه الشعب بأمير القلوب.

من جهته، شكر الزميل حافظ عبدالغفار صحيفة البالد  «
حرصها على رعاية التجارب الصحافية المختلفة، والفتا 
لمشاركة رئيس التحرير مؤنس المردي ضمن موضوع 

العدد عن سيرة أمير القلوب.

لطلب إجابات شافية بشأن شكاوى تسلمتها من أكاديميين المـــردي يتسلــــم العــــدد األول مـــن مجلــــة “رويـــال”

“^” تلتقي إدارة الجامعة يوم األحد “^” تدعم الصحافة المتخصصة التوثيقية

المردي يتسلم العدد األول من مجلة رويال

الشــك أن حادثــة انتحــار فتــاة بحرينيــة فــي ريعــان الشــباب حــدث صــادم وفجيــع ومؤلــم أصــاب المجتمــع 
البحرينــي المتاحــم والعاطفــي بالذهــول واألســى، مــا جعلــه عرضــة للشــائعات الكثيــرة تصــدى لهــا أفــراد 
انتهازيــون وجماعــات انتهازيــة متربصــة لتحيــك قصًصــا كاذبــة تؤســس بها مواقــف موجهــة ومعروفة ضد 

القضاء الشرعي في مملكة البحرين.

وســائل  امتــأت  مــا  فســرعان 
التواصل االجتماعي وبعض وسائل 
باالفتــراءات  المختلفــة  اإلعــالم 
جثــث  علــى  للصعــود  واألكاذيــب 
العواطــف  واســتدرار  الضحايــا، 
المتوقــدة وتلقينهــا مواقــف معبــأة 
ومعروفــة ضمــن ســياق بروباغنــدا 
والحقيقــة  الموضوعيــة  تجافــي 
الفــرص  ــن  وتتحيَّ واإلنصــاف، 
دهــا مــن بين أوجــاع الناس  وتتصيَّ
ومآســيهم ضمــن مشــروع معــروف 
وواضــح لطمــس كل أثــر دينــي من 

بقوانيــن  واســتبداله  الدولــة  وجــه 
المنحــل  الغــرب  مــن  مســتوردة 
والمســتبد تحدًيــا لضمير هــذا البلد 

الكريم وضمائر أبنائه المسلمين.  
وبعد بضعة أيام من الحادثة األليمة 
انقشع غبار الكذب والدجل ليتضح 
للناس شــيء مــن حيثيات القضية، 
ــن أنَّ المحاكــم الشــرعية بريئة  وتبيَّ
مــن تلك الحملــة المســعورة المبنية 
فيثــور  والكــذب.  الزيــف  علــى 
الســؤال: َمن ِمــن أولئك االنتهازيين 
الذيــن تصــدروا المشــهد اإلعالمــي 

عــن  تراجــع  الحــدث  علــى  تباكًيــا 
مــن  راكمــه  عمــا  واعتــذر  كالمــه 
التواصــل  مواقــع  فــي  افتــراءات 
المجالــس  وفــي  االجتماعــي 
الجــرأة  يمتلكــون  هــل  العامــة؟! 
قضــاة  مــن  ليعتــذروا  والشــجاعة 
شــنَّعوا  الذيــن  الشــرعية  المحاكــم 
عليهــم ورموهم بشــتى االفتراءات 
واألكاذيــب؟! هــل اعتــذروا مــن كل 

هوا وشنعوا عليه؟! طرف شوَّ
أنَّ  ذلــك  كل  مــن  واألمــر  واألدهــى 
كثيــًرا مــن المتصديــن لتلــك الحملــة 

مون على أنهم من  المسعورة ممن يقدَّ
ا،  ــا وقانونيًّ ا وحقوقيًّ النخبــة، إعالميًّ
التقصــي  مــن  منعهــم  الــذي  فمــا 
إطــالق  قبــل  والتحــري واالســتعالم 
الدراميــة؟!  األكاذيــب  مسلســالت 
التــي  ومشــاعرها  االنتهازيــة  إنهــا 

تجعــل أصحابها يبنون مشــروعاتهم 
ويروجــون  وأطماعهــم  وأحالمهــم 
مــن  وأيديولوجياتهــم  أجنداتهــم 
لآلخريــن،  والمأســاة  المعانــاة  رحــم 
فهــم ينظــرون للضحايــا بأنهم فرصة 
للتكسب تعمي األبصار والبصائر عن 

كل حقيقــة إنســانية، تماًمــا كمــا هــو 
حال تجــار الحروب وقــادة األحزاب 

األيديولوجية الثورية.
الذيــن  ألولئــك  أقــول  وختاًمــا، 
يصــرون على تغيير جلودنا وهويتنا 
منــذ  آباؤنــا  اختــار  لقــد  وتاريخنــا: 
علــى هويتهــم،  التأكيــد  الســبعينات 
الرشــيدة  بقيادتهــا  الدولــة  وصانــت 
واحترمتهــا،  الهويــة  تلــك  الحكيمــة 
وأنتــم كمــا كنتــم أو كان آباؤكــم منذ 
اإلســالمية  الهويــة  علــى  التصويــت 
للبحرين، فــال أقل من منحنا الحرية 
التي تدَّعون المطالبة بها، واحترموا 
قوانيــن  ُتعجبــه  لــم  ومــن  إرادتنــا، 
األســرة الشــرعية، فليذهب ويتزوج 

وفق الشروط التي يشاء.

هل سيعتذرون لقضاة الشرع؟

حسين خلف

لذوي االحتياجات... وإعاقة علي “أخف من غيرها”
ــدة ــ ــوح ــ ال ــل  ــديـ ــعـ تـ يـــمـــكـــن  مـــــواطـــــن:  ــدة  ــ ــاش ــ ــن ــ م ــى  ــلـ عـ رّدا  “اإلســــــكــــــان” 

أكــدت وزارة اإلســكان أنهــا تولــي الطلبات اإلســكانية ذات البعد اإلنســاني كحاالت 
ذوي االحتياجــات الخاصــة أو ممــن لديهــم ظــروف طبيــة أهميــة كبيــرة فــي برامج 
وخطــط الــوزارة، وتحرص باســتمرار على تقديم أوجه المســاعدة بحســب المتوفر 

من الحلول التي يمكن للوزارة تقديمها.

 وقالــت الــوزارة فــي معــرض رّدهــا علــى 
“البــالد”  بصحيفــة  المنشــورة  الشــكوى 
بعنــوان “اإلســكان ال تعتــرف بإعاقــة علي 
وتشــخيص الصحــة” أنــه مــن بيــن أوجــه 
الحــرص  هــو  الشــرائح  بهــذه  االهتمــام 
علــى تضميــن المشــاريع اإلســكانية عدًدا 
محــدًدا من الوحــدات الســكنية التي يتم 
تصميمها بنموذج بناء يناسب األسر التي 
يكــون أحد أفرادها من ذوي االحتياجات 
الخاصــة أو لديــه ظــروف طبيــة صعبــة، 
فضــالً عــن وجود خيار آخــر وهو إمكانية 
التقدم بطلب إلى إدارة المشاريع بالوزارة 

تزويدهــا  أو  الســكنية  الوحــدة  لتعديــل 
باالحتياجــات التي تناســب نــوع اإلعاقة 

أو الظرف الطبي للمصاب.
بخصــوص  أنــه  الــوزارة  وأوضحــت   
بالصحيفــة،  المنشــورة  المواطــن  حالــة 
فتفيــد الــوزارة أن لديهــا معاييــر واضحة 
لتخصيــص الوحــدات الســكنية المصممة 
بحيــث  الخاصــة،  االحتياجــات  لــذوي 
يتــم تخصيــص هــذه الوحــدات للحــاالت 
األكثــر احتياًجــا، حيــث تــرد إلــى الــوزارة 
عشــرات الحــاالت لذوي الظــروف الطبية 
االحتياجــات  ذوي  أو  االســتثنائية 

الخاصة، والتي تسعى الوزارة إلى تقديم 
أوجه المساعدة لجميع تلك الحاالت.

وأضافــت الــوزارة أن هــذه الحــاالت يتــم 

والتــي  اإلســكان  لجنــة  لــدى  مناقشــتها 
تقــوم بالنظر في التقارير الطبية الخاصة 
بالمريــض والصــادرة عــن وزارة الصحــة، 

ومقابلــة ذويه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، 
وبنــاًء عليــه يتــم اتخــاذ القــرار بحســب 
طبيعــة الحالــة المرضيــة، إمــا بتخصيص 
االحتياجــات  لــذوي  مجهــزة  وحــدة 
هندســي  فريــق  بإرســال  أو  الخاصــة، 
لمعاينة الوحدة وتعديلها بما يتناسب مع 

حالة المريض.
تلــك  لــذوي  الحــاالت  عــدد  إن  وحيــث   
الوحــدات  عــدد  بكثيــر  يفــوق  الطلبــات 
االحتياجــات  لــذوي  المجهــزة  الســكنية 
الخاصــة، فقــد تــم تشــكيل لجنــة خاصــة 
لدراســة تلك الحاالت، وتم تخصيص 16 
وحدة من تلك الوحدات لمواطنين لديهم 
ظــروف طبية صعبــة واحتياجــات تفوق 
حالة المواطن صاحب الشكوى، حيث إن 
جميــع المســتفيدين لديهم حــاالت تتنوع 
مــا بيــن اإلعاقــة الجســدية الكاملــة التــي 
تصــل نســبة العجــز بهــا إلــى 100 %، أو 

عجــز يتــراوح بيــن 60 إلــى 80 % ينجــم 
عنه صعوبة شــديدة في الحركة وبالتالي 
يعتمــد المريــض علــى الكرســي المتحــرك 
للتنقل، فضالً عن حاالت الشــلل الدماغي 
التشــنجي، أو أمــراض مزمنــة ينتــج عنها 

أيًضا صعوبات شديدة في الحركة.
 وتــود وزارة اإلســكان أنهــا فــي الوقــت 
الــذي تدفــع فيــه اتهامهــا بعــدم االعتراف 
بإعاقة صاحب الشكوى أو أي حالة أخرى 
المواطنيــن  مشــابهة، واحترامهــا لجميــع 
أن  إال  المعيشــية،  ظروفهــم  باختــالف 
حالــة صاحــب الشــكوى تعــد أخــف ضرًرا 
بكثير من عشــرات الحاالت التي ترد إلى 
الــوزارة، وبالتالي فــإن األولوية في تلبية 
طلبــات الحــاالت األشــد احتياًجا في ظل 
محدوديــة هــذا النــوع من الوحــدات هي 
التــي آلــت إلــى عــدم تلبية رغبــة صاحب 

الطلب.
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جامعة البحرين: لم نلغ عالوة األكاديميين
ــة ــي ــارج ــخ ــاءات ال ــفـ ــكـ ــم الـ ــيء ثـ ــ ــل ش ــل كـ ــب ــف لــلــبــحــريــنــيــيــن ق ــي ــوظ ــت ــة ال ــ ــوي ــ أول

عّقبــت جامعــة البحريــن علــى خبر منشــور في “الباد” بعــدد يوم األربعــاء الموافق 12 
يونيو 2019، وفيما يأتي نص الرد:

احترامهــا  علــى  البحريــن  جامعــة  تؤكــد 
وتقديرهــا للصحافــة، وتؤكــد كذلــك أنهــا 
تلتزم بانتهاج سياسة الباب المفتوح أمام 
الصحفييــن وكافة المهتمين في كل وقت 
من خالل تقديم الوثائق واإلجابة عن أية 
تســاؤالت حــول أعمالهــا وجهودهــا التــي 
تبذلها لالرتقاء بمستوى التعليم الجامعي 
تســتغرب  ذاتــه  الوقــت  وفــي  المنافــس، 
الجامعــة طــرح الصحفــي لمواضيــع دون 
الرجــوع للجامعــة مســبًقا بشــكل رســمي 
وإطــالق أحــكام تجاههــا وبــّث معلومــات 
حيــث  نشــرها،  قبــل  منهــا  التحقــق  دون 
تقتضــي  الصحفــي  العمــل  أبجديــات  إن 

التحقــق مســبًقا من المصدر الرســمي قبل 
النشر.

القوانيــن  تنظمهــا  البحريــن  جامعــة  إن   
واألنظمة حسب اختصاصات وصالحيات 
تعييــن  حيــث  مــن  المعنيــة،  مجالســها 
العمــداء أو تكليفهــم بتســيير األعمــال بما 
تتطلبــه مصلحــة الكليات. كمــا أن مجلس 
الجامعــة لــم يتخــذ أي قــرار بإلغــاء عالوة 
طلبــة  علــى  إشــرافهم  لقــاء  األكاديمييــن 
الدراسات العليا، علًما بأن اللوائح الصادرة 
عن مجلس التعليم العالي حددت النصاب 
اإلشرافي بحسب الرتبة األكاديمية لعضو 
عملــه  مهــام  مــن  وهــي  التدريــس  هيئــة 

كأكاديمي.
 أمــا موضــوع توظيــف األكاديمييــن فهــو 
مــروًرا  اإلجــراءات  مــن  لسلســلة  يخضــع 
األقســام  ومجالــس  التعييــن  بلجــان 

األكاديميــة والكليــات المعنيــة ثــم مجلس 
الشــأن  بهــذا  القــرار  صاحــب  الجامعــة 
حســب توصيات هذه المجالس ووفًقا لما 
حددتــه اللوائــح التنظيميــة، وفــي جميــع 
هــذه المراحــل فإنــه يتــم تدقيــق الطلبات 
حســب احتياجات الجامعة من المؤهالت 
واألعــداد التي ترتبط بالبرامج المطروحة 
وأعــداد الطلبــة المســجلين فيهــا وتكــون 
األولويــة فيــه للبحرينييــن قبل كل شــيء 
ومن ثم الكفاءات الخارجية في حال عدم 
ا، وتبنى  توفر المؤهل أو االختصاص محليًّ
التوصية أو القرار بهذا الشأن على العديد 
مــن المعاييــر المتفــق عليهــا مثــل: اإلعالن 
العلمــي  الوظيفــة والمؤهــل  المســبق عــن 
المطلوبــة  األكاديميــة  والرتبــة  ومصــدره 
ومقــدار الخبرة العلمية والعملية للمرشــح 
مــن  إنتاجــه  ونــوع  ومقــدار  للتوظيــف 

البحــث العلمي ومــكان عمله ومدى لياقته 
وقدرتــه علــى التدريس )مــن خالل إجراء 
المقابلــة الشــخصية مــن قبــل المختصين( 
ومــدى قدرتــه علــى تقديم إضافــة نوعية 
عنــد توظيفــه هــذا باإلضافــة إلــى التحقق 
مــن توفــر الشــاغر والميزانيــة المرصــودة 
بالتنســيق مع ديــوان الخدمة المدنية قبل 
مباشــرته للعمــل فــي حــال تمــت الموافقة 
على اعتماد ترشيحه في الجامعة وغيرها 
مــن المعاييــر ويتــم مناقشــة كل ذلــك لدى 
كافة المجالس واللجان المعنية. وقد حّدد 
مجلــس الجامعــة قبــل قرابة عــاّم للكليات 
واألقســام فيها استقبال طلبات التوظيف 
لمناقشــتها حصــًرا مــن األكاديمييــن الذين 
ترتبــط دولهم بعالقــات متبادلة مع مملكة 
البحريــن وعــدم اســتقبال أيــة طلبــات من 
يتحقــق  ال  أكاديمييــن  مــن  المبــدأ  حيــث 

لديهــم هذا الشــرط. وتؤكــد الجامعة عدم 
الصحيفــة  نشــرته  فيمــا  جــاء  مــا  صحــة 
بشــأن تعييــن األكاديمييــن وأن العمداء ال 
يملكون صالحية توظيف األكاديميين بل 

تخضع العملية لما بينته الجامعة.
 وتشير الجامعة إلى أن تنظيمها لفعاليات 
مشــاركين  اســتقبال  فيــه  يتــم  علميــة 
محلييــن أو مــن دول شــقيقة، وفيمــا أثيــر 
جــارة  دولــة  مــن  ضيــف  مشــاركة  حــول 
وشــقيقة ضمــن الفعالية التــي أقيمت منذ 
مــدة، فقــد تــم التعامــل مــع الموقــف فــي 
حينه من قبل رئيس اللجنة المنظمة ومن 

قبل العميد المعني.
وتعرب الجامعة عن استعدادها الستقبال 
االلتقــاء  أو  بالنشــر  قــام  الــذي  الصحفــي 
بمصــادره لتفنيــد مــا بّينتــه الجامعة أعاله 

وفي أي وقت.

الصخير - جامعة البحرين
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بـيـــتـــــا



الحفاظ على سرية التعامل مع حاالت اإلدمان
ــة األمـــنـــيـــة ــيـ ــوعـ ــتـ ــلـ ــرض “مــــــًعــــــا” لـ ــ ــعـ ــ افــــتــــتــــاح مـ

افتتح محافظ العاصمة رئيس لجنة برنامج “معا” لمكافحة العنف واإلدمان الشيخ 
هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة، ومحافــظ الشــمالية علي   العصفــور، وبحضور 
النائب فاطمة القطري وعدد من الضباط والمسؤولين وممثلي مؤسسات المجتمع 
المدنــي ، معــرض “معــًا” للتوعيــة األمنية 2019 في مجمع الرملــي، والذي يعقد في 
الفترة من 12 وحتى 15 يونيو الجاري، ويحظى بدعم ومتابعة من وزير الداخلية 

الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة.

ويمثل المعرض، والذي يقام برعاية محافظ 
تعزيــز  مجــال  فــي  نوعيــة  نقلــة  الشــمالية 
األمــور  أوليــاء  وتعريــف  األمنيــة  التوعيــة 
بالظواهــر والســلوكيات الســلبية والمخاطــر 
التــي قــد يتعرض لهــا األطفــال والمراهقون، 
ويشــتمل علــى عــدد مــن األقســام والمــواد 
التعليميــة التــي تعالــج مواضيــع ذات عالقة 
بحمايــة األطفــال والمراهقيــن، ويســهم فــي 

حماية أمن وسالمة المجتمع.
وعبــر محافظ الشــمالية عن شــكره وتقديره 
للجهود التــي يبذلها القائمون على المعرض، 
مثمنا عاليا توجيهات وزير الداخلية إلقامته 
فــي المحافظــات األربــع؛ إلحــداث مزيــد من 
التفاعــل والتأثير المجتمعي لمثل هذا النوع 
من معارض التوعية األمنية، داعيا الجمهور 

الكريم إلى زيارة المعرض؛ للتعرف على أبرز 
المخاطر التي قد يتعرض لها أفراد األسرة.

وأكــد المحافــظ أهميــة تعزيــز ونشــر الوعي 
قــد  التــي  القضايــا والظواهــر  فــي مختلــف 
يتعــرض لها األبناء بشــكل خــاص، منبها إلى 
حمايــة  فــي  األســرة  دور  وأهميــة  ضــرورة 
إلــى  ومنوهــا  المجتمــع،  وحمايــة  أفرادهــا 
الداخليــة  بــوزارة  المعنيــة  الجهــات  حــرص 
مــع  التعامــل  ســرية  علــى  الحفــاظ  علــى 
حاالت اإلدمــان ومعالجتها بالطرق الحديثة 
المصداقيــة  يعــزز  الــذي  األمــر  والمبتكــرة، 
لــدى أوليــاء األمور في التعامــل مع الحاالت 
التــي قــد يتعرض لها األبناء وذلك من خالل 
برامــج تأهيليــة متكاملة تعمل على تنفيذها 
الــوزارة بالتعاون مع المختصين لتســهم في 

إنقاذ المدمن وإعادة دمجه في المجتمع.
واعتبــر المحافــظ أن مثــل هــذه المعــارض، 
تأتــي فــي إطــار الشــراكة المجتمعيــة التــي 
تحــرص عليهــا وزارة الداخليــة ممثلــة فــي 
مختلــف إداراتها وأقســامها ومــا تطرحه من 
برامج تصب في تعزيز حماية أمن وســالمة 

المجتمع.
علــى  نوعــه  مــن  األول  المعــرض،  ويعــد 
مــن  يحتويــه  لمــا  نظــرا  المنطقــة؛  مســتوى 
أقســام وأدوات تسهم في زيادة الوعي لدى 

الجمهــور عمومــا، وأوليــاء األمــور خصوصا، 
ويستعرض مجموعة من الظواهر التي باتت 
تــؤرق المجتمــع ولهــا عواقــب وخيمــة علــى 
الفــرد واألســرة والمجتمع، ويســلط المعرض 
الضــوء علــى نمــوذج لغرفة المدمــن وكيفية 
الحمايــة مــن مخاطــر األلعــاب االلكترونيــة 
ووســائل الســالمة فــي البــرك المنزليــة، كمــا 
فــي  المخــدرات  مكافحــة  إدارة  تشــارك 
المعــرض بعــرض نمــاذج ألنــواع المخــدرات 

والمؤثرات العقلية.

المنامة - وزارة الداخلية

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئناف مدان من أصل اثنين بحرق سيارة رجل أمن في منطقة كرزكان بقصد 
بث الرعب في نفوس المواطنين تنفيًذا ألغراض إرهابية، وأّيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وكذلك بإلزامهما بالتضامن 
بدفــع مبلــغ 5804 دنانيــر للمجنــي عليه قيمة تلفيات الســيارة ومصادرة المضبوطات، في حين خّففت ذات المحكمة بوقت ســابق 

عقوبة المدان اآلخر إلى السجن 5 سنوات.

 وذكــرت أن تفاصيــل القضيــة تتمثــل في 
بينهمــا  فيمــا  اتفاًقــا  عقــدا  المدانيــن  أن 
على حرق ســيارة الشــرطي المجني عليه 
بمنطقــة كــرزكان؛ وذلــك خــالل تواجدهــا 
أســفل منزله بقصــد اإلخالل باألمــن العام 
فــي  الرعــب  وبــث  المواطنيــن  وســالمة 

نفوس المواطنين.
 وأوضحــت أن المســتأنف عــرض الفكــرة 
والــذي وافقــه علــى  المتهــم األول،  علــى 
ارتكاب الجريمة، والتقيا في يوم الواقعة 
وتوجهــا لمكان تواجد الســيارة، إذ ســكب 
أحضــره  الــذي  البتــرول  األول  المتهــم 
األخيــر  وقــام  الســيارة،  علــى  المســتأنف 

بإشعال الحريق بواسطة قداحه، مما أدى 
إلــى احتراقها على الفــور والذا بالفرار من 

الموقع.
 وثبــت للمحكمــة مــن تقريــر شــعبة طاقم 
مســرح الجريمة عقــب المعاينة والكشــف 
على الســيارة، أن الحريق ناتج عن ســكب 
مادة ســريعة االشــتعال على نقطتي تركز 
الحريــق بهمــا، وأن الحريــق بفعــل فاعــل 
قيمــة  أن  للمحكمــة  ثبــت  كمــا  ومتعمــد، 
التلفيــات فــي ســيارة المجنــي عليه بلغت 

5800 دينار.
ومــن خــالل التحريات تــم التوّصل لهوية 
الواقعــة  ارتكبــا  مــن  وأنهمــا  المدانيــن 

فتــم  مجهوليــن،  آخريــن  مــع  باالشــتراك 
القبــض على المتهــم األول، والذي اعترف 
بمشــاركة  قــرر  كمــا  للجريمــة،  باقترافــه 
فــي  معــه  الثانــي-  -المتهــم  المســتأنف 

الواقعة.
هــذا وانتهــت المحكمــة إلى ثبــوت االتهام 
فــي حق المدانين والــذي يتمثل في أنهما 
بتاريــخ 13 أغســطس 2018، أشــعال عمًدا 
وآخريــن مجهوليــن حريًقــا فــي الســيارة 
المبينــة وصًفا ونوًعا بــاألوراق والمملوكة 
النــاس  حيــاة  معرضيــن  عليــه  للمجنــي 
للخطــر وأموالهــم للخطــر تنفيــًذا لغــرض 

إرهابي.

دانــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة مســتأجرا لمزرعــة بمنطقة الحجر تســبب بخطئه إثــر توصيالته الكهربائيــة غير اآلمنة 
والمخالفــة للقانــون فــي صعــق طفــل كان بداخلهــا حتى لفظ آخر أنفاســه، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشــهر عما نســب إليه 
مــن تهمتــي القتــل الخطــأ والتمديــدات الكهربائيــة مــن دون ترخيــص، وقــدرت كفالة ماليــة بمبلغ 500 دينــار لوقــف التنفيذ لحين 

االستئناف.

وعقب صــدور الحكم صرح رئيس النيابة 
بنيابة األســرة والطفل إبراهيم البنجاســم 
بــأن المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة 
قــد أصــدرت حكمــا يــوم أمــس األربعــاء 
الموافــق 12 يونيــو 2019 بالحبــس لمــدة 
ســتة أشــهر على متهم عما أســند إليه من 
تهــم أوال وثانيــا لالرتبــاط وقــدرت كفالــة 
التنفيــذ،  إليقــاف  دينــار  خمســمئة  بمبلــغ 
وذلــك فــي القضيــة الخاصــة بوفــاة طفل 
فــي  كهربائيــة  لصعقــة  تعرضــه  نتيجــة 

إحدى المزارع.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق 
في الواقعة على أثر تلقيها بالغ من مركز 

نتيجــة  طفــل  وفــاة  عــن  البديــع  شــرطة 
مزرعــة  فــي  كهربائيــة  لصعقــة  تعرضــه 
بمنطقــة الحجــر، حيــث تــم االنتقــال إلــى 
مــكان الواقعــة لمعاينتــه، وتم نــدب طاقم 
مســرح الجريمــة، ونــدب المختصيــن مــن 
المــكان  لمعاينــة  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة 
وبيان مدى سالمة التمديدات الكهربائية، 
فنــي  بينهــم  ومــن  الشــهود  ســماع  وتــم 
الكهربــاء بهيئــة الكهربــاء والمــاء، والــذي 
أكــد فــي التحقيقــات مــن أن التمديــدات 
مخالفــة  للمزرعــة  الداخليــة  الكهربائيــة 
لقانــون هيئــة الكهرباء والمــاء، وغير آمنة 

وال يوجد بها قاطع التسريب األرضي.

وقــد ثبــت مــن تقريــر الطبيــب الشــرعي 
أن الوفــاة حدثــت مــن الصعــق الكهربائــي 
بمــا أحدثــه مــن توقــف للــدورة الدمويــة 
المتهــم  اســتجواب  تــم  كمــا  والتنفســية، 
مســتأجر المزرعــة الــذي أقــر بــأن المجني 
عليــه كان برفقتــه فــي المزرعــة، وهو من 

قام بتركيب التمديدات الكهربائية فيها.
وإزاء مــا تقــدم من أدلة قبــل المتهم، فقد 
أمــرت النيابة بإحالــة المتهم إلى المحكمة 
المختصــة بتهمتــي القتــل الخطــأ وإقامــة 
ترخيــص  دون  مــن  كهربائيــة  تمديــدات 
وغير مطابقة لشــروط الســالمة ومخالفة 

للقانون، فقضت بحكمها سالف البيان.

المحكمة ألزمتــه وآخر بدفع 5804 دنانيــر قيمة المركبة كفالــة 500 دينــار لوقــف التنفيــذ لحيــن االســتئناف

تأييد السجن 10 سنوات لشاب أحرق سيارة شرطي 6 أشهر لمستأجر مزرعة تسبب بصعق طفل حتى الموت

إلزام مركز أمراض جلدية دفع 5000 دينار لـ“كوافيرة”
التدريب فــتــرة  انــتــهــاء  مــن  ــام  أيـ  3 بعد  تعسًفا  فصلت  الموظفة 

قالت المحامية ريم خلف إن المحكمة الكبرى العمالية األولى قضت بإلزام مركز طبي متخصص باألمراض الجلدية أن يدفع لصالح 
ا، مع الفائدة التأخيرية وشهادة نهاية  موكلتها الموظفة فيه بصفتها “كوافيرة” مبلًغا وقدره 4918 ديناًرا تعويًضا عن فصلها تعسفيًّ
الخدمة، بعد خدمة اســتمرت 3 أشــهر و3 أيام براتب شــهري قدره 400 دينار، لمخالفة المركز لعقد العمل المحدد بمدة ســنة واحدة، 

فضالً عن عدم تسليمها رواتبها الثالثة منذ بدء توظيفها.

موكلتهــا  أن  المدعيــة  وكيلــة  وأوضحــت   
التحقت بالعمل لدى المركز الطبي المتخصص 
في األمراض الجلدية بموجب عقد ابتداء من 
تاريخ 24 ديســمبر 2018 ولمدة ســنة واحدة، 
بصفتهــا  دينــار   400 مقــداره  شــهري  براتــب 
كوافيــرة، لكنهــا تفاجــأت بتاريــخ 27 مــارس 
2019 بفصلهــا مــن العمــل ودون ســابق إنــذار 
لإلجــراءات  مراعــاة  وبــدون  مبــررات  ودون 

القانونيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )104( 
مــن قانــون العمــل، وأرفقــت نســخة مــن عقــد 

العمل والشكوى المقدمة لوزارة العمل.
القضــاء  المحكمــة  مــن  المدعيــة  والتمســت 

لصالحها باآلتي:
فبرايــر،  )ينايــر،  للشــهور  متأخــرة  أجــور   -  1

ومارس( 2018.
2 - بدل إجازة سنوية )كسور السنة(.

3 - التعويــض عــن التأخــر فــي صــرف األجور 
في مواعيد استحقاقها )مدة التأخير(.

4 - التعويــض عــن إنهاء باقي مدة عقد العمل 
المحدد المدة.

5 - بدل مكافأة نهاية الخدمة.
6 - شهادة نهاية الخدمة.

7 - إلــزام المدعــي عليهــا برســوم ومصاريــف 
ريم خلفالدعوى.

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية األولى النظر في قضية الشاب قاتل اآلسيويين 
بمطرقة، والذي ثبت أنه مســؤول عن تصرفاته مســؤولية كاملة، في حين تقول 
والدتــه أن تصرفاتــه اتســمت بالعدوانية كمــا أنه انطوائي؛ وذلــك للنطق بالحكم 

عليه في جلسة يوم 30 يونيو الجاري.

وكانــت المحكمــة وبعــد انتظــار ألكثــر من 7 
جلســات لتقريــر الطبيب النفســي المختص، 
الحالــة  بيــن  الــذي  التقريــر  اســتلمت  قــد 
النفســية للمتهم بأنه مســؤول عن تصرفاته، 
إال أنهــا حجــزت الدعــوى للحكــم فــي المــرة 
الســابقة ولــم تســتمع إال إلــى شــاهد واحــد 
مــن أصــل 6، إال أنه ونظرا إلــى كون العقوبة 
فــي االتهــام الموجه إليه تصــل لإلعدام، مما 

يستلزم سماع جميع الشهود.
أن  كذلــك  النفســي  الطبيــب  بتقريــر  وجــاء 
المتهــم أدخــل فــي وقت ســابق فــي برنامج 
نهــاري؛ نظــرا لرفضــه االلتــزام بالحضور في 
مقاعد الدراســة بالمدرســة التــي يدرس بها، 
فضــال عــن أن والدتــه أفادت بتميزه بســلوك 

عدواني وانعزالي.
عامــا،   24 العمــر  مــن  البالــغ  الشــاب  وكان 

والمتهم بالقتل العمد قد تجرد من إنسانيته 
ألجل بضعة دنانير يتحصل عليها من خالل 
قتل العمال اآلسيويين غدرا، ممن يتصادف 
وجودهــم فــي المنطقــة التــي يتجــول فيهــا 
بهذا الهدف، وراح ضحيته على األقل اثنين 
لقيــا حتفهمــا بواســطة 8 ضربــات بمطرقــة 

حديدية، هشمت رأسيهما.
يذكــر أن المتهــم اعتــرف بمــا نســب إليه من 
جرائــم قتــل، وبــرر فعلتــه بأنه لن يســأل عن 

اآلسيويين أي أحد على حد تعبيره.
الشــاب  العامــة  النيابــة  أحالــت  وكانــت 
للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون شهري 
ارتكــب  أوال:  ليــال،   2018 وأبريــل  مــارس 
جنايــة القتل عمدا مع ســبق اإلصــرار، وذلك 
تســهيال الرتــكاب جريمــة أخــرى بــأن قتــل 
مــع  والثانــي  األول  عليهمــا  المجنــي  عمــدا 

ســبق اإلصــرار بــأن بيــت النيــة علــى قتلهمــا 
وأعــد لذلــك أداة الجريمــة “مطرقــة” وتوجه 
إليهمــا، وقــام بضــرب كل منهما مــن 7 إلى 8 
ضربــات بواســطة المطرقــة تجــاه رأس كل 
منهمــا قاصدا من ذلك إزهاق روحيهما، وبلغ 
مقصده بــأن أحدث به اإلصابات الموصوفة 
بالتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياة 
الجنايتيــن  هــذه  ارتكبــت  وقــد  منهمــا،  كل 
مــن  كل  ســرقة  جريمــة  الرتــكاب  تســهيال 
المجنــي عليهمــا وذلك بأنه فــي ذات المكان 
والزمــان ســرق المنقــوالت المبينة بــاألوراق 

والمملوكة للمجني عليهما.
بــاألوراق  المبينــة  المنقــوالت  ســرق  ثانيــا: 
بطريــق  الثالــث  عليــه  للمجنــي  والمملوكــة 
اإلكراه الواقع عليه بأن اصطدم به بسيارته، 
فاندفــع المجنــي عليــه محاصــرا بيــن تلــك 
الســيارة وأخرى مشــلول الحركة والمقاومة 
المنقــوالت  ســرقة  مــن  المتهــم  مكــن  ممــا 

والفرار بها.
“فــأس معدنــي”  البلطــة  ثالثــا: حــاز وأحــرز 

المبينة باألوراق.

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهمة آســيوية “38 عاما” بالســجن لمدة 
5 ســنوات، وأمــرت بتغريمهــا مبلــغ 3000 دينــار وبإبعادهــا نهائيا عــن البالد عقب 
تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المضبوطات من المؤثر العقلي الذي كانت 

تحوزه بقصد البيع وباعت جزءا منه لمصدر سري شارك في القبض عليها.

الواقعــة تتحصــل في أن تحريــات مالزم 
أول في إدارة مكافحة المخدرات، أكدتها 
تحرياتــه الســرية، توصلــت إلــى أن فتــاة 
آســيوية تحــوز وتحــرز مــادة الشــبو فــي 
غير األحوال المرخص بها قانونا؛ لذا فقد 
كلــف أحــد مصادره الســرية لشــراء بعض 
منهــا، الــذي مــا لبــث أن اتصــل بالمتحــرى 
وإشــرافه  مســمعه  تحــت  هاتفيــا  عنهــا 
واتفــق معهــا علــى شــراء مــا قيمتــه 300 

دينار.
إثر ذلك انتقل المصدر رفقة بالضابط إلى 
حيث المكان المتفق عليه بينه والمتحرى 
عنهــا، بعدمــا زود المــالزم بالمبلــغ المتفــق 

عليه والمصور سلفا للكمين.
وفــي الموعــد المحدد مكــث الضابط غير 
بعيــد بحالــة تســمح لــه بمشــاهدة عمليــة 

التســليم والتسلم، وشاهد المصدر يلتقي 
باآلســيوية وســلمها المبلــغ المتفــق عليها، 
فــي حين ســلمته األخيــرة شــيئا، وعندما 
عايــن ذلك الشــيء تبين لــه أنه عبارة عن 
كيس يحتوي على مادة كريستالية، ثبت 
معمليا أنها لمادة الميتامفيتامين المؤثرة 

عقليا.
فأمــر المــالزم بمتابعــة البائعة اآلســيوية، 
إال أن األخيرة انتبهت إلى وجود الشرطة 
بمقربــة منها، فــالذت بالفرار ودخلت أحد 
المبانــي ومــن ثم إلحدى الشــقق وأغلقت 

الباب خلفها.
الدخــول  تــم  التلبــس  حالــة  وبموجــب 
إلــى تلــك الشــقة بمعيــة عناصــر الشــرطة 
علــى  بالقبــض  قمــن  الالتــي  النســائية، 
تــم  بياناتهــا  مــن  التأكــد  وبعــد  المتهمــة، 

تفتيشــها ذاتيــا، حيث عثــر بحوزتها على 
مبلــغ نقــدي تبيــن الحقــا أنــه ذات المبلــغ 

المصور.
كمــا أمــر الضابــط بالتوجه إلى مقر ســكن 
العثــور  تــم  بتفتيشــه  والــذي  المتهمــة، 
فيــه علــى علبة بالســتيكية تحتــوي على 
مــادة كريســتالية يعتقد أنها لمادة الشــبو 
معمليــا  ثبــت  كمــا  زجاجــي،  ومشــرب 
احتــواؤه على مــادة الميتامفيتامين، كما 
عثر على ميزان حساس وأكياس شفافة، 
 705 إجماليهــا  مالــي  مبالــغ  عــن  فضــال 
يعتقــد  دينــارا  و6731  ســعودي  ريــاالت 

أنهم حصيلة بيع مواد مخدرة.
وثبــت للمحكمــة أن المتهمــة فــي غضون 

العام 2019، ارتكبت اآلتي:
العقلــي  المؤثــر  بمقابــل  قدمــت  أوال: 
األحــوال  غيــر  فــي  الميتامفيتاميــن 

المرخص بها قانونا.
مــادة  وأحــرزت  حــازت  ثانيــا: 
األحــوال  غيــر  فــي  الميتامفيتاميــن 

المصرح بها قانونا.

تصرفاتــه عــن  مســؤول  أنــه  لهــا  ثبــت  الحكم بالسجن 5 ســنوات وتغريمها 3000 دينار وإبعادها نهائًياالمحكمــة 

آسيوية تبيع “الشبو” تسقط في شراك المصدر السري30 يونيو الحكم على قاتل اآلسيويين بمطرقة
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المنامة - بنا

تنفيــذا لتوجيهــات اللجنة التنســيقية 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  برئاســة 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
وتطبيقــا للقــرار الصــادر عــن اللجنــة 
التحتيــة  والبنيــة  لإلعمــار  الوزاريــة 
تنظيــم  بشــأن   2018-731-7 رقــم 
وخفــض اســتخدام األكيــاس وغيرها 
من المواد االســتهالكية البالستيكية، 
للمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  كشــف 
أن  دينــه  بــن  محمــد  للبيئــة  األعلــى 
القــرار الــوزاري رقــم 11 لســنة 2019 
للمنتجــات  الفنيــة  الالئحــة  بإصــدار 
البالســتيكية ســيدخل حيز النفاذ في 

21 يوليو المقبل.
بــن دينــه إن مملكــة البحريــن  وقــال 
ســتطبق هذا القــرار بشــكل تدريجي، 
ذات  البالســتيكية  باألكيــاس  بــدءا 
يســمح  ولــن  الواحــد،  االســتخدام 
غيــر  البالســتيكية  األكيــاس  بتوريــد 
المحليــة،  للســوق  للتحلــل  القابلــة 
كمــا ســيتم منــع اســتخدام األكيــاس 
لبعــض  نهائــي  بشــكل  البالســتيكية 
االســتخدامات فــي بعــض المجمعات 
فــي  الكبيــرة  واألســواق  التجاريــة 

مرحلة الحقة.
وأوضــح أن المجلــس األعلــى للبيئــة 
الترخيــص  دليــل  بإصــدار  ســيقوم 
للمصنعيــن  البالســتيكية  للمنتجــات 
والمورديــن، فضــال عــن المســتهلكين، 
مضيفا “يعمــل المجلس األعلى للبيئة 
ووزارة الصناعة والتجارة والســياحة 
علــى تحديــد مراحــل تطبيــق القــرار 
المنتجــات  بقيــة  علــى  الــوزاري 

البالستيكية في الفترة القادمة”.
وأكد أن المجلس األعلى للبيئة أجرى 
دراســة متكاملــة علــى قطــاع تصنيــع 
مملكــة  فــي  البالســتيكية  المنتجــات 
البحرين، حيث أشــارت الدراســة إلى 
أن القطاع يمتلك القدرة على التحول 
إلنتاج المنتجات البالســتيكية القابلة 

للتحلــل من دون التأثير على خطوط 
اإلنتاج، الفتا إلى أنه تمت االســتفادة 
من تجربة المملكة العربية الســعودية 

الرائدة في هذا المجال.
القنانــي  اســتهالك  “نــدرس  وقــال 
البالســتيكية واألكياس البالســتيكية 
وغيرهــا،  الشــعبية  المخابــز  فــي 
وكذلــك اســتهالك مختلــف المنتجات 
البالســتيكية في المطاعم، وغير ذلك 

من مجاالت”.
وأشــار إلــى أن مملكــة البحريــن وفي 
ضــوء توجيهــات نائــب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
العهــد   ولــي  الملكــي  الســمو  صاحــب 
باتــت من أوائــل الدول على مســتوى 
العالم التي تحظر اســتيراد المخلفات 

البالستيكية.
وأضــاف بن دينه أن ما نســبته 40 % 
مــن حجــم المخلفــات المنزليــة عبارة 
عن مخلفات بالســتيكية، حيث يعمل 
المجلس األعلى للبيئة من جانب آخر 
علــى تعزيــز دور القطــاع الخــاص في 
مــن  البالســتيكية  المخلفــات  تدويــر 
خــالل توفيــر حاويات الفــرز في عدد 

من األماكن العامة والخاصة.
وقــال إن وعي المواطنين والمقيمين 
هــذه  إنفــاذ  علــى  كثيــرا  سيســاعد 
بالســرعة  والمبــادرات  القــرارات 
بخطــورة  التــام  لــإلدراك  الممكنــة 
المخلفات البالستيكية وتأثيرها على 

البيئة واإلنسان.

البحرين تمنع األكياس البالستيكية 21 يوليو

محمد بن دينه
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شــركة عالمية تطلــق منصة للخدمــات عبر اإلنترنــت قريبا

سقف أدنى ألسعار التأمين الشامل للسيارات

قــال مســؤول فــي مصــرف البحريــن المركــزي إن المصــرف ســيضع ســقفا أدنــى للتأمين الشــامل للســيارات فــي خطوة 
تســتهدف مزيــدا مــن التنظيــم إلــى الســوق، وذلك ضمــن وثيقة موحــدة يجــري إعدادها بالتعاون مع الشــركات وســتقر 

بصورة رسمية خالل الربع الثالث من العام الجاري.

وأبلغ المدير التنفيذي لرقابة المؤسســات بمصرف البحرين 
المركزي، عبدالرحمن الباكر، الصحافيين على هامش مؤتمر 
InsurByte الــذي ناقش التحول الرقمي في قطاع التأمين، 
المركــزي نشــر وثيقــة استشــارية بخصــوص  أن المصــرف 
منصات التأمين لتسويق بوالص التأمين على اإلنترنت وأن 
شــركة عالميــة تقدمــت بطلب مــن أجل إطــاق الخدمة في 

السوق المحلية قريبًا. 
وُســِئل الباكــر عــن تأثيــر التكنولوجيــا علــى قطــاع التأميــن 
فــي البحريــن والمنطقة، فرد بالقــول “ التغييرات المتاحقة 
تشــجع شــركات التأمين علــى تطويــع التكنولوجيا من أجل 
زيــادة قنــوات توزيــع المنتجــات المختلفــة وزيــادة حجــم 
الســوق، خصوصــًا الجيــل الجديــد والزبائــن الحاليين الذين 
يرون أن اســتخدام التكنولوجيا في الحصول على الخدمة 

أفضل من الذهاب للفروع واالصطفاف فيها.
وأضاف “ أعتقد أن التكنولوجيا ستساعد على زيادة حجم 
السوق وتعطي العماء نوعا من الثقة في إنجاز المعامات 

في أي وقت وليس فقط في ساعات الدوام األساسية”. 
وتحــدث المســؤول عن عــدد من المبــادرات الحكومية فيما 
يتعلــق بتبنــي التكنولوجيــا فقــال “ المصــرف المركــزي عمل 
المتعلقــة  المبــادرة  مــن ضمنهــا  المبــادرات  مــن  عــدد  علــى 
بمنصــات الوســاطة المالية، ســتكون لها فائــدة على الجميع 
خــال  فمــن  أنفســهم،  والعمــاء  التأميــن  شــركات  ســواء 
هــذه منصــات الوســاطة اإللكترونيــة ســيتم تجميــع بوالص 
الشــركات فــي الســوق ومــن خالهــا يمكــن للعميــل اإلطاع 
علــى أســعار بوالــص التأميــن والمزايــا واألقســاط الســنوية 
التــي تقدمهــا ومــن ثــم إتاحــة فرصــة أكبــر للمقارنــة بيــن 

الشركات والبوالص ومن ثم اتخاذ القرار المناسب للعميل”. 
وتابــع “ يمكــن كذلــك مــن خــال هــذه المنصــات دفــع قيمــة 

البوليصة بصورة مباشرة”.
وبخصــوص مشــروع التأمين عبر منصــات اإلنترنت أوضح 
“ أطلقنــا مســودة االستشــارة للمؤسســات الماليــة في أبريل 
وهناك بعض الطلبات المتعلقة بهذه المبادرة )..( هناك طلب 
لتقديــم خدمــة منصات الوســاطة وهــذه الشــركة متواجدة 
فــي عــدد مــن الــدول المعروفــة إذ تعتــزم فتــح فــرع فــي 
البحريــن لتقديــم خدماتهــا، وكذلــك هنــاك شــركة ثانيــة تــم 

الترخيص لها تعمل مبدئيا في هذا المجال كذلك”.
واســتطرد الباكــر بالقــول “عمــل هــذه المنصــات يعتمــد على 
التأميــن  شــركات  مــع  وتعاونهــا  نفســها،  التأميــن  شــركات 
المحليــة، )...( هنــاك شــركة جاهــزة وفــي المراحــل األخيــرة 
لتقديم الخدمة أعتقد أنه خال الربع الثالث ســيتم تدشين 

الخدمة “.
وأضــاف “ اعتقــد أنها ستســاعد العماء، بــدالً من أن يذهب 
العميل لخمس شــركات للمقارنة ســيرى كل ذلك أمامه على 

الشاشة”.

وســئل الباكــر عمــا قــام به مصــرف البحرين المركــزي طوال 
الســنة الماضيــة فيمــا يتعلــق بحمايــة الزبائــن المســتهلكين 
فــي ســوق التأمين،فأجاب “ قمنا بوضع جــداول توضيحية 
بخصوص أســعار التأمين ونســبة التحمل بالنســبة لإلصاح 
وقطــع الغيــار وغيرها، وحددنا معايير بالنســبة لتوفير قطع 
الغيــار وأمــور أخــرى، هذه ســتحمي العماء بشــكل واضح، 
فجميــع شــركات التأميــن ســتلتزم بهــا، حيــث أصبحت هذه 

المعايير قانون وليست توجيهات فقط”.
وقــال الباكــر “مــن األمــور األخــرى التــي نعمــل عليهــا كذلك، 
هناك نوع من االشتراطات األخرى بالنسبة للتأمين الشامل 
ســنصدرها في الفصل الثالث، وســيتم نشــرها في الجريدة 

الرسمية، وستوضح للعميل جميع األمور المتعلقة بذلك”.
وبخصوص مامح مشــروع توحيد وثيقة تأمين السيارات 
الطــرف الثالــث، أشــار الباكــر إلــى أنــه ال بــد أن يكــون هنــاك 
حد أدنى ألســعار بوليصة تأمين الســيارات الشــامل، واألمر 
اآلخر سيكون هناك سعر إضافي للمزايا التي ستضاف على 
خدمات البوليصة، ستكون الوثيقة واضحة وفيها الشروط 
واألحــكام وااللتزامــات، وحتــى فيما يتعلــق بالحصول على 
قيمة الســيارات أو حتى “حطام” أو “ســكراب” الســيارة في 
حالة الحوادث. وتابع “ نحن نحاول حماية زبائن الشــركات 

بهذه الطريقة”.
وعن عدد شــركات التأمين وماءمتها لحجم الســوق، أشــار 
الباكــر إلــى أن هنــاك 152 شــركة محليــة وأجنبيــة، مرخصة 
للعمــل فــي قطاع التأمين، لكن شــركات التأميــن التي تعمل 
فــي الســوق نحــو 38 شــركة، كما هنــاك 34 شــركة تعمل في 
مجــال وســاطة التأميــن، إلــى جانــب الخبــراء اإلكتوارييــن 
الذيــن يقيمــون حجــم المحافــظ، عــاوة على خبــراء تقدير 

الخسائر.

 InsurByte الباكر متحدثًا في مؤتمر

111.1 مليار دوالر 
أرباح “أرامكو” 2018

أعلنــت أرامكــو الســعودية فــي بيــان 
أمس عن صافي ربح عائد للمساهمين 
 ،2018 فــي  دوالر  مليــار   111.1 بلــغ 
ارتفاعا من 75.9 مليار دوالر في العام 

السابق.
وقالت الشــركة إن إجمالــي اإليرادات 
 ،2018 فــي  دوالر  مليــار   355.9 بلــغ 
صعــودا مــن 264.2 مليــار دوالر، مــع 
تحســن أسعار النفط. وقفزت األصول 
اإلجماليــة إلــى 358.9 مليار دوالر في 
دوالر  مليــار   294 مــن  ذاتهــا،  الفتــرة 
فــي 2017. وكان أداء أرامكــو المالــي 
بزيــادة  مدعومــا  الماضــي  العــام  فــي 
متوســط أســعار النفــط بنســبة 31٪ 

خال 2018 مقارنة مع 2017.

دبي - رويترز

المنامة - الصناعة والتجارة

التابــع  التفتيــش  مركــز  فريــق  قــام 
لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
المحــات  علــى  تفتيشــية  بحملــة 
تبيــع  التــي  والمخــازن  التجاريــة 
والعنايــة  التنظيــف  مســتحضرات 
ســامة  مــن  للتحقــق  الشــخصية 
المــواد المعروضــة، وذلــك اســتمراًرا 
علــى  والرقابــة  التفتيــش  لحمــات 
فــي  التجاريــة  المحــات  جميــع 
األســواق بمختلــف مناطــق المملكة، 
حيــث إنــه وأثنــاء الحملة تــم ضبط 

ثاثــة محــات تقــوم ببيــع وتخزين 
الشــعر  غســيل  لمســتحضرات  ســلع 
ثبــت  تجاريــة  لعامــات  )الشــامبو( 
أنهــا مقلــدة، حيــث تــم اتخــاذ كافــة 
اإلجــراءات القانونيــة المعمــول بهــا 
علــى  والتحفــظ  الخصــوص  بهــذا 
الســلع المقلــدة ومــن ثم تــم إتافها، 
وذلــك وفًقــا لقانــون رقــم )6( لســنة 
2014 بالموافقــة على قانون )نظام( 
لــدول مجلــس  التجاريــة  العامــات 

التعاون لدول الخليج العربية.

مصادرة مستحضرات لعالمات مقّلدة

13 يونيو 2019 الخميس
10 شوال 1440

انطالق مهرجان اإلبداع ووفد بحريني إلى ماتيرا اإليطالية قريًبا
ــا ــره ــي ــة مـــن فــنــانــي الـــرســـم والـــنـــحـــت وصـــيـــاغـــة الـــذهـــب وغ ــب ــخ بــمــشــاركــة ن

قالت رئيســة االتحاد العالمي لصاحبات األعمال والمهن البحرينية، الشــيخة هند بنت سلمان آل 
ا مكوًنا من 80 شخًصا سيزور مرة أخرى إلى مدينة ماتيرا اإليطالية في  خليفة، إن وفًدا بحرينيًّ
شــهر ســبتمبر المقبل. وأضافت خالل تصريح للصحافيين على هامش مهرجان البحرين لإلبداع 
واالبتــكار )مــن المنامــة إلــى ماتيرا( أن المهرجــان لم يكن مفاجًئا وليس وليــد الصدفة، حيث إن 
االتحــاد قــد زار ماتيــرا فــي العــام 2015، وســيعود لها مــرة ثانية بعــد اإلعالن عن ماتيــرا لتكون 

عاصمة الثقافة األوروبية للعام 2019.

 وأوضحــت أن وزيــر الخارجيــة، الشــيخ خالــد 
بــن أحمــد آل خليفــة، وعــد بالحضور مــع الوفد 
البحرينــي فــي ماتيرا اإليطالية بمشــاركة نخبة 
وصياغــة  والنحــت  الرســم  فــي  الفنانيــن  مــن 
يبلــغ  والطباخيــن  اليدويــة  والحــرف  الذهــب 
عددهــم حوالــي 30 مشــارًكا، مبينــًة أن ضيوف 
وكــرم  حفــاوة  لمســوا  ماتيــرا  مــن  المهرجــان 
العــرب، فــي المهرجــان الــذي أقيــم يــوم أمــس 
األول إذ إن منطقتهــم كان يتواجــد فيها العرب 

بالــذوق  البحرينيــة  األكات  تقديــم  تــم  وكمــا 
اإليطالــي بالمهرجــان، موضحــة “نريــد أن نــرى 
هنــد  الشــيخة  إيطاليــا”.  وأضافــت  فــي  مثلــه 
بنــت ســلمان، أن هنــاك عدًدا من الــدول العربية 
التــي أكدت أنها ســتتواجد مــع الوفد البحريني 
وهــم 12 شــخًصا مــن المغــرب و3 مــن الكويــت 

والسعودية ومصر أيًضا.
 من جانبه، قال رئيس مكتب اليونيدو لترويج 
االســتثمار والتكنولوجيــا فــي البحريــن، هاشــم 

حســين، إنــه تــم البــدء فــي الفعاليــة مــن العــام 
2015 بمنتــدى لتعزيــز االبتكار واإلبــداع للمرأة 
بتنظيــم  فــي البحــر المتوســط جنوًبــا وشــماالً 
مــن مكتــب “اليونيــدو” فــي البحريــن وإيطاليا، 
مبيًنــا أنــه كان هنــاك رؤيــة للعمــل علــى تعزيــز 

االبتــكار فــي كل الــدول العربيــة.  وأضــاف أن 
بالبحريــن  األول  أمــس  أقيــم  الــذي  المهرجــان 
يوضــح االبتكار وريــادة األعمال البحرينية وما 
تــم خــال 4 ســنوات، وفــي منتصــف ســبتمبر 
ســيتواجد وفد بحريني في مدينة ماتيرا لمدة 

4 أيــام لحضــور معرض برعايــة وزير الخارجية 
يشتمل على منتديات ومحاضرات.

 بدوره، قال محافظ محافظة العاصمة، الشيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، إن زيارة الوفد 
هــي فرصــة  اإليطاليــة  ماتيــرا  إلــى  البحرينــي 

لتبــادل الثقافات بيــن البلدين، خصوًصا بعد أن 
تم اختيار ماتيرا لتكون العاصمة الثقافية، وبا 
شــك أن التعاون سيضفي الكثير من االستفادة 
الثقافــة  مــن  وتعلمهــم  األعمــال  لــرواد  ســواء 

اإليطالية وبالعكس.

وزير الخارجية لدى رعايته مهرجان البحرين لإلبداع 

جانب من الحضور

إطالق وثيقة التأمين 
الموحدة للتأمين في 

الربع الثالث

حملة التفتيش على المحالت 

علي الفردان من المنامة

زينب العكري من العدلية | تصوير: رسول الحجيري

إيمــان شــرف... إعالميــة، تحــرص علــى الظهــور علــى شاشــة تلفزيون البحريــن بأجمل إطاللــة، وتهتم بتفاصيــل طلتها المميزة مــن جميع النواحــي، إذ تضع 
مكياجها بنفسها، كما تقوم بتصميم مالبسها، وقد لقيت أصداء إيجابية على تصاميمها. ومن هذا المنطلق دشنت مجموعة أزيائها الخاصة التي تحمل اسم 

“آماليا مودا”، تيمنا باسم يوناني، يعني المحبوبة والناعمة. “البالد” تشرفت بلقائها، فإلى نص اللقاء:

 هل لِك أن تحدثينا عن طبيعة عملِك،  «
ومتى أطلقتيه؟

األخبــار  مركــز  ومراســلة  إعاميــة  أنــا  مبدئيــا   -
بتلفزيــون البحريــن وأطل على المشــاهدين الكرام 
عبر تقارير إخبارية، أحرص حين ذهابي للتغطيات 
وعند ظهوري على الشاشة أن أكون بأجمل إطالة، 
وأن أكون مقتنعة بها تماًما ومن جميع الجهات من 
حيــث المكيــاج والمابــس، فجميــع هذه األمــور أنا 
مــن يقوم بتجهيزها، واســتمتع حيــن أضع المكياج 
مــن  أيضــا  فأنــا  لمابســي،  بالنســبة  أمــا  لنفســي. 
يصممهــا وأقــوم بشــراء األقمشــة وبعدهــا أخيطهــا 
عنــد الخيــاط هــذه كانــت البدايــة إلــى أن أصبــح 
لــدي خيــاط خاص بــي، يخيط لــي لعملــي ولجميع 
إيجابيــة  بــي  المحيطيــن  آراء  كانــت  المناســبات، 
الوســط  فــي  زمياتــي  خصوصــا  ومحفــزة  جــًدا 

اإلعامــي، فهــم كان المشــجع األول لــي لكي أطلق 
مجموعتي الخاصة التي تحمل اســم “آماليا مودا” 
وهو اســم يوناني، ويعني المحبوبة والناعمة، وهو 
يشــتهر عنــد “الجرمــان” بمعنى الشــخصية المجدة 
وذات الهمــة. بالنســبة لطبيعــة عملي أقــوم بتجهيز 
المابــس الجاهــزة للبيــع واألغلــب يتــم تجهيزهــا 
عنــد طلــب الزبونــة. وربمــا مــا يميز تصاميمــي أنها 
لهــا طابــع هنــدي مــن حيــث األقمشــة؛ ألنــي ملهمــة 
جًدا وأعشــق الطراز والنقش الهندي بكل تفاصيله، 
وكوني متحجبة، فأميل للحشــمة في المابس كما 
باإلمــكان أن أجــري تعديــات علــى التصميــم بنــاء 

على طلب الزبونة. 

هل استفدِت من تجربة الجيل السابق في  «
إدارة األعمال؟

- نعــم كثيــًرا، للــه الحمــد كان ســببا فــي نجاحــي 

جــاء  األعمــال  إدارة  مجــال  فــي  دخولــي  وأيًضــا 
نتيجــة لعوامل وأمور هيــأت لدخولي هذا القطاع، 
حيــث إني خريجة المســار التجــاري وحاصلة على 
شــهادة بكالوريوس محاسبة، وهذا ساعدني كثيًرا 
لدراســة مشــروعي، وأن أخطط له جيًدا قبل البدء 

فيه. 

 كيف تديرين عملك الخاص، هل تتواجدين  «
باستمرار أم تضعين الخطط والبرنامج 

للعاملين لديِك، ما أسلوبِك في اإلدارة، 
وكيف تطورينه تماشًيا مع المتغيرات؟

- عملــي الخــاص اعتبــره هوايــة ومتعــة وطريــق 
اســتثمر فيــه وقت فراغــي عند االنتهــاء من عملي 
الرســمي كوني إعامية، بالنســبة إلدارة المشــروع، 
فأنــا مــن يباشــر العمــل بجميــع تفاصيله مــن حيث 
التصميم واختيار األقمشــة. مشروعي هذا وظفت 

فيــه اإلعــام والتصميــم، فعند زيــارة صفحتي في 
المتابعــون  ســيرى   @amaliia_moda االنســتقرام 
بأنــي حريصــة أن أعرض التصاميم بأســلوب أدبي 

وتعبيري وعناوين رئيسة.

 هل تفكرين بتطوير وتوسيع أعمالِك؟ «

- نعــم بالطبــع، أرغــب فــي االنتشــار على المســتوى 
فســبق  والعالمــي،  الخليجــي  ثــم  ومــن  المحلــي 
وأشــرت بــأن مجــال تصميــم األزيــاء ليــس مجــرد 
مشــروع وحســب، بــل مولعة بــه جــًدا، وأبحث عن 

كل جديد ومتميز في تصاميمي.

رأي ورؤيـة
إعداد: أمل الحامد

دراسة المحاسبة 
ألهمتها التخطيط 

الجيد لـ ”آماليا 
مودا”

إيمان شرف... رائدة اإلعالم والموضة
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كشــف الرئيــس التنفيــذي لمجلــس التنميــة االقتصاديــة، خالــد الرميحــي، عــن أن 
االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة إلــى البحريــن زادت لتتجاوز 1.5 مليــار دوالر في 
العــام 2018، بالمقارنــة مــع 1.4 مليــار دوالر فــي العــام الــذي قبله، أي بزيــادة معدل 
تدفــق االســتثمارات لتبلــغ نحــو 6 %، وفًقــا لتقريــر االســتثمار العالمــي الصــادر من 
مؤتمــر األمــم المتحدة للتجارة والتنميــة “األونكتاد” الذي أطلق أمس خالل فعالية 
نظمها مجلس التنمية االقتصادية في البحرين، وجرى خاللها استعراض أوجه نمو 

التجارة الدولية للمملكة. 

االســتثمارات  تدفقــات  التقريــر  ويرصــد 
اتجاهــات  تحليــل  جانــب  إلــى  العالميــة 
التجارة ويضع في اعتباره دور السياســات 
التجــارة  توســيع  إلــى  الراميــة  الحكوميــة 

العالمية.
 وأكد الرميحي - للصحافيين خالل إطالق 
التقريــر- أن نجــاح المملكــة في اســتقطاب 
اســتثمارات بقيمــة 1.5 مليــار دوالر ونمــو 
 %  6 بنســبة  االســتثمارات  تدفــق  معــدل 
المســتثمرين  اهتمــام  زيــادة  إلــى  يعــزى 
التصنيــع  قطــاع  بإمكانيــات  العالمييــن 
لــدى المملكــة كواحــد مــن القطاعــات ذات 
المســاهمة المرتفعــة فــي االقتصــاد. يشــار 
ســتة  أحــد  هــو  التصنيــع  قطــاع  أن  إلــى 

قطاعات ينشط المجلس للترويج لها.
العــام  فــي  شــهدت  المملكــة  أن  وأضــاف   
فــي  عالميــة  اســتثمارات  توســع   2018
القطــاع الصناعــي، ومنهــا شــركة “موندليــز 
انترناشيونال” األميركية وشركة “أريستون 
ثيرمــو” اإليطاليــة اللتان وســعتا عملياتهما 
ومرافقهمــا فــي منطقــة البحريــن العالميــة 
فــي  االســتثمار  جانــب  وإلــى  لالســتثمار. 
قطــاع الخدمــات الماليــة والذي شــهد أكثر 
من مليار دوالر كدعم من خارج المملكة، ال 
تزال البحرين وهي صاحبة أعرق منظومة 
بنكية في منطقة الشــرق األوسط، حاضنة 
لعــدد مــن كبريــات المؤسســات الماليــة في 
قطــاع الخدمــات الماليــة، كمــا أنهــا تنهــض 
بــدور ريادي عالمي في مجال التكنولوجيا 
الماليــة وذلك بفعل الجهــود الهادفة لتعزيز 
البيئة الداعمــة للتكنولوجيا المالية بصورة 

شاملة.

 وتتضمــن هــذه الجهــود إطالق أكبــر مركز 
وهــو  المنطقــة  فــي  الماليــة  للتكنولوجيــا 
الماليــة”  للتكنولوجيــا  البحريــن  “خليــج 
الرقابيــة  للبيئــة  مبــادرة  أول  جانــب  إلــى 
التجريبيــة التــي تتيــح للشــركات الناشــئة 
باختبــار  يقومــوا  أن  األعمــال  ورواد 
منتجاتهــم وخدماتهم الجديــدة والتزامهم 
بتشــجيع أنماط جديدة مــن التعامالت من 
خالل العمالت المشفرة على سبيل المثال، 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  أصــدر  حيــث 
بخصوصهــا تشــريعات شــاملة فــي بدايــة 
هــذا العــام، ليصــب جميــع ذلك فــي القطاع 
التكنولوجي األشــمل والذي شهد ما يقارب 
290 مليــون دوالر مــن االســتثمارات خالل 

.2018
التجزئــة والجملــة   وشــكل قطــاع تجــارة 
ثاني أكبر قطاع مســاهم في االســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة المتدفقة إلــى البحرين 
فــي 2018 والذي شــهد دخول اســتثمارات 
بقيمــة 670 مليــون دوالر هذا العــام، وذلك 
األجنبيــة،  االســتثمارات  مســح  بحســب 
عريــق  بــإرث  البحريــن  تحظــى  حيــث 

كحاضرة تجارية.
ا  نقطــة مهمــة جــدًّ إلــى  الرميحــي   ولفــت 
مّيزت البحرين على مستوى دول المنطقة، 
هي أن نســبة تدفق االســتثمارات األجنبية 
المحلــي  اإلجمالــي  الناتــج  مــع  بالمقارنــة 
االســمي هــي ثانــي أكبــر نســبة بيــن دول 
الخليــج وتبلــغ 4 % من الناتــج المحلي، إال 
أن متوســط النســبة هــو 2 %، مؤكــًدا “أننــا 
فــي مجلــس التنميــة االقتصاديــة ســعداء 
اســتقطاب  فــي  التطــور  هــذا  نلحــظ  بــأن 

ثقــة  البحريــن، وتزايــد  إلــى  االســتثمارات 
نحــن  واقتصادهــا،  بالمملكــة  المســتثمرين 
المملكــة  القتصــاد  الترويــج  فــي  ماضــون 
ومســتمرون فــي تحســين مناخ االســتثمار 
وظروفــه التــي تخــدم المســتثمر المحلــي 
مــن  القادميــن  المســتثمرين  تشــجع  كمــا 
أنحــاء مختلفــة من العالم أيًضــا، وذلك من 
أجل تحســين مســتوى االقتصاد، ومتانته، 
وزيــادة الفــرص أمــام نمو القطــاع الخاص، 
وأيًضــا زيــادة فــرص العمــل ليســتفيد منها 

البحرينيون”.
األمــم  تقريــر  “شــكل  الرميحــي  وتابــع   
المتحــدة تأكيــًدا لمــا حققتــه البحريــن مــن 
جاذبيــة متنامية للمســتثمرين من مختلف 
أنحــاء العالم، حيث بــرزت المملكة كوجهة 

الشــرق  منطقــة  فــي  مميــزة  اســتثمارية 
األوسط وذلك بفضل ما يتميز به اقتصادنا 
مــن مرونــة وتنافســية عاليــة، كمــا أنــه إلى 
جانب تنوعه فإنه يتســم باالســتدامة على 

المدى البعيد”.
األجنبيــة  االســتثمارات  لمســح  ووفًقــا   
العربيــة  المملكــة  حلــت  فقــد  المباشــرة 
فــي  المســتثمرين  فــي صــدارة  الســعودية 
البحريــن، حيــث بلغــت قيمة االســتثمارات 
السعودية في البحرين أكثر من 745 مليون 
دوالر خــالل العــام 2018، في حين تنوعت 
جغرافيــا البلدان األخرى التي تدفقت منها 
االســتثمارات إلــى البحريــن، فعلــى ســبيل 
المثــال حلت المملكة المتحــدة في المرتبة 
الثانية بقيمة استثمارات بلغت 386 مليون 

دوالر، في حين جاءت الجمهورية التركية 
في المرتبة الثالثة باســتثمارات بلغت 297 
مليــون دوالر، بينما حلت االســتثمارات من 
جمهوريــة الهند فــي المرتبــة الرابعة بقيمة 
282 مليون دوالر، ومثل هذه اإلحصائيات 
ال تعطــي داللة فقط على جاذبية االقتصاد 
تؤكــد  وإنمــا  متعــددة  لــدول  البحرينــي 
علــى نجــاح المملكــة فــي بنــاء اقتصــاد ذي 
اســتدامة عاليــة، فاالقتصــاد البحرينــي ال 
يســتفيد فقــط مــن التجــارة اإلقليميــة مــع 
دول الجــوار وإنمــا يســتفيد مــن العالقــات 
التجاريــة الثنائيــة المتطــورة التــي تجمعه 

بكبريات االقتصاديات العالمية.
نمــو  اســتمرارية  “مــع  الرميحــي  وأشــار   
تدفق االســتثمارات العالميــة إلى البحرين، 

فإنــه ينبغــي علينــا أن نرّكز علــى ما يجذب 
المملكــة،  إلــى  العالمييــن  المســتثمرين 
وأعنــي بذلــك إمكانية العمل المشــترك بين 
القطاعيــن العام والخــاص في تعزيز البيئة 
الــذي  األســاس  وهــو  لألعمــال،  الصديقــة 
يســتند عليه اقتصادنا في تحقيق النجاح، 
والــذي ســيواصل لنموه ليكــون في صدارة 
اهتمــام رواد األعمــال والشــركات الناشــئة 

من مختلف أنحاء العالم”.
األجنبيــة  االســتثمارات  مــن  أنــه  وذكــر   
متجــر  افتتــاح  البحريــن،  إلــى  المباشــرة 
تجزئــة لمكتبة جرير الســعودية، ومشــروع 
وينــدر نيــوز الصينيــة فــي قطــاع التقنيــة 
باستثمار نحو 50 مليون دوالر مما سيخلق 

500 وظيفة خالل 3 السنوات المقبلة.

الرميحي: 1.5 مليار دوالر االستثمارات األجنبية المباشرة في 2018
ــي ــم االس ــي  ــل ــح ــم ال ــالـــي  ــمـ اإلجـ ــج  ــات ــن ــال ب مـــقـــارنـــة  ــا  ــه ــق ــدف ت ــة  ــب ــس ن  %  4

الرميحي متحدًثا في المؤتمر الصحافي أمس

جــاءت البحريــن بالمرتبــة السادســة بتدفــق االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة في غرب آســيا وفًقا لتقرير االســتثمار العالمــي الصادر من مؤتمــر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية “األونكتاد” أمس. وقال رئيس وحدة تحليل بيانات االســتثمار والتجارة، اســتريت سولســتاروفا، إن االســتثمار األجنبي المباشــر إلى البحرين 

زاد بنسبة 6.2 % من 1.426 مليار دوالر إلى 1.515 مليار دوالر في العام 2018.

 واســتمرت االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة علــى 
مســتوى العالم في الهبوط في 2018، وذلك بنســبة 
وعــزا  دوالر.  تريليــون   1.3 حجمهــا  ليبلــغ   %  13
االرتفاع البسيط في االستثمار األجنبي المباشر في 
عــام 2018 إلــى ارتفــاع التدفقات إلــى تركيا وزيادة 
فيمــا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  االســتثمار 

احتلت البحرين المرتبة السادسة في غرب آسيا.
االســتثمارات  تدفــق  زيــادة  سولســتاروفا  وتوقــع 
األجنبية المباشــرة 10 % فــي العام 2019 خصوًصا 
فــي االقتصــادات المتقدمــة، لتصــل إلــى نحــو 1.5 

تريليون دوالر.
 وذكــر أن تدفقات االســتثمارات األجنبية المباشــرة 

إلى الدول النامية في 2018، شــهدت تحســًنا طفيًفا 
بلــغ 2 % بالمقارنــة مــع ثباتهــا دون تغييــر فــي العام 
الذي قبله. يذكر أن هذا االرتفاع شّكل ما نسبته 54 
% من مجموع االستثمارات األجنبية المباشرة على 
ا. مستوى العالم، وهو ما اعتبره التقرير رقًما قياسيًّ

 كما بلغت االســتثمارات األجنبية المباشــرة الصادرة 

مــن دول آســيا قرابــة 512 مليــار دوالر فــي 2018 – 
أي أكثــر مــن تلك المســجلة فــي 2017 والبالغة 493 
مليــار دوالر، والتــي تمثــل نحــو 40 % مــن إجمالــي 
فيمــا  العالميــة،  المباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات 

ارتفعت 4 % عن العام 2017.
وارتفــع االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي دول غرب 
آســيا لوحدهــا فــي العام الماضــي بنســبة 3 % ليبلغ 
29 مليــار دوالر ليضــع حــدا لهبوط متواصل اســتمر 
لقرابــة 10 ســنوات. كمــا ارتفــع االســتثمار األجنبــي 
المباشــر مــن الواليات المتحــدة األميركية إلى غرب 

آسيا ليبلغ 500 مليار دوالر.
إلــى أن تركيــا جــاءت فــي   وتطــرق سولســتاروفا 

المرتبــة األولــى لتصبح أكبر دول منطقة غرب آســيا 
التي اســتقطبت االســتثمار، فقد زادت االستثمارات 
إليها من 11.5 مليار دوالر في 2017 إلى 12.9 مليار 

دوالر في 2018.
 وكون المملكة العربية الســعودية إحدى أكبر الدول 
فــي المنطقة التي اســتقطبت االســتثمار، فقد زادت 
االســتثمارات إليهــا مــن 1.4 مليــار دوالر فــي 2017 
إلــى 3.2 مليــار دوالر في 2018. وبالنســبة لإلمارات 
فقد اســتقرت نســبة االســتثمارات المســتقطبة إليها 
مليــار   10.4 نحــو  لتبلــغ  2017 و2018  عامــي  فــي 

دوالر.

البحرين السادسة لالستثمارات األجنبية بغرب آسيا

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية،  «
خالد الرميحي، وجود حاجة ألراض صناعية جديدة 

للمشاريع، وأن تجهيز األرض أو المنطقة للمستثمر 
 أمر مهم.

 وتوقع اكتمال نسبة اإلشغال في المنطقة الصناعية 
في الحد وأيًضا المنطقة اللوجستية خالل عام 

واحد إلى عامين، حيث إن اكتمال نسبة اإلشغال في 
هاتين المنطقتين يمثل تحدًيا، إذ يجب توفر أراض 
جديدة مجهزة بالكهرباء والشوارع والماء..إلخ، نظًرا 
ألن المستثمر يرغب في توفر جميع الخدمات لبناء 

 مصنعه.

 وأشار إلى أن الحكومة على دراية كاملة بالموضوع، 
وتبحث المناطق الجديدة التي سيتم التوسع فيها، 
ووزارة التجارة والصناعة تفكر بجدية في الموضوع 
وعلى استخدام األراضي بطريقة أمثل، الفًتا إلى أن 

الصناعة تتغير، ولذا يجب التفكير في أن تكون المباني 
عمودية، مع التركيز على الصناعات التي حجمها أصغر، 

كما أن هنالك بعض الصناعات ال تتطلب مساحات 
كبيرة، وال تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وال تؤثر 

على البيئة، وفيها رواتب أعلى للمواطنين، مشيًرا 
إلى أن البحرين بحاجة للتفكير في تجهيز األراضي 

الصناعية خالل سنة أو السنتين القادمتين.

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية  «
خالد الرميحي أن مجلس التنمية االقتصادية نجح في 

استقطاب نحو نصف االستثمارات األجنبية المباشرة إلى 
البحرين في العام 2018. وأوضح الرميحي أن “التنمية 

االقتصادية” يمثل نسبة جيدة من تدفقات االستثمارات 
األجنبية المباشرة إلى البحرين إذ بلغت نحو 830 مليون 

دوالر في عام 2018، أي قرابة نصف الـ 1.5 مليار دوالر، 
وهذا يشكل يمثل نسبة جيدة، متوقًعا في العام 2019 

الوصول إلى حجم مماثل في تدفق االستثمارات ونطمح 
للوصول إلى 800 مليون دوالر وأكثر، مؤكًدا أن التعاون 

مع الحكومة سيؤدي إلى الوصول إلى هذه األرقام في هذا 

العام، إال أنه لفت إلى أن تحقيق هذه األرقام يعتمد على 
 النمو االقتصادي والوضع في المنطقة.

 وعن تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى 
البحرين، وذكر الرميحي أن البحرين نجحت في 

استقطاب 1.5 مليار دوالر في عام 2018 و1.4 مليار دوالر 
في عام 2017، في حين أن حجمها في عام 2015 نحو 67 
مليون دوالر ليرتفع إلى 240 مليون دوالر في عام 2016، 

ا نحو 1.5 مليار دوالر، وهذا دليل على استقطاب  وحاليًّ
االستثمار ومقدرة الحكومة في تسهيل اإلجراءات ومنها 

إدخال قوانين جديدة والجهود المشتركة بين الجهات 
التي نتج إلى نمو في استقطاب االستثمارات.

أعلن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية  «
االقتصادية خالد الرميحي أن قانون 

المعامالت المضمونة قيد الدراسة حالًيا من 
 جانب الحكومة.

وأوضح أن القانون الجديد سيمنح ميزة 
لريادة األعمال، والشركات، والمستثمرين 

لالقتراض ورهن المنقوالت، إذ إن القوانين 
الحالية ال تسمح برهن المنقوالت، وال يوجد 

سجل موحد يظهر أن األثاث الذي يمتلكه 
الشخص على سبيل المثال باإلمكان رهنه، 

مؤكدا أن القانون سيحمي البنوك ويشجعها، 
وهذا قانون مهم، حيث يدرس حالًيا القانون 

وطريقة التعامل به والسجل الموحد ومن 
يحتفظ بهذا السجل، وهذا من القوانين 

 المهمة، متوقعا إطالقه في العام الجاري.
وتطرق إلى وجود قوانين كثيرة تدرسها 

الجهات الحكومية، إال أنها لم تصل لمراحل 
متقدمة، وهذه القوانين تتمثل في تسهيل 

اإلجراءات وبإمكانها أن تزيد في وتيرة 
االستثمار في االقتصاد الوطني.

“التنمية” يستقطب نصف االستثمارات األجنبيةتوفير أراض صناعية جديدة خالل عامين

قانون المعامالت المضمونة قيد الدراسة

أمل الحامد من خليج البحرين

أمل الحامد من خليج البحرين | تصوير خليل إبراهيم
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الـمتاح

تـم البيع

الـمحجوز
104 28

33

 موقع
ممتاز

 سـعـر
ممتاز

مساحة
ممتازة 

 خدمات
متوفرة

مداخل
مباشرة

0102030405

1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967 

15358.120 77,092 

16468.320 100,816 

17300.219 61,396 

18300.319 61,416 

21300.219 61,396 

22300.319 61,416 

23300.219 61,396 

24300.319 61,416 

25300.219 61,396 

27300.219 61,396 

28300.319 61,416 

30300.319 61,416 

34403.320 86,822 

35360.520 77,608 

46300.319 61,416 

50300.319 61,416 

52300.319 61,416 

5336020 77,501 

5430620 65,876 

55309.419 63,277 

56309.519 63,298 

57309.419 63,277 

58309.419 63,277 

59309.519 63,298 

60309.419 63,277 

61309.419 63,277 

62309.519 63,298 

63309.419 63,277 

64309.419 63,277 

65309.419 63,277 

66309.519 63,298 

67309.419 63,277 

68309.419 63,277 

70478.920 103,098 

71429.520 92,463 

72300.319 61,416 

75300.319 61,416 

76300.319 61,416 

77300.319 61,416 

78300.319 61,416 

79300.319 61,416 

80300.319 61,416 

81300.319 61,416 

82300.219 61,396 

83300.319 61,416 

84365.720 78,728 

85315.620 67,942 

8631919 65,241 

8731919 65,241 

8831919 65,241 

8931919 65,241 

9031919 65,241 

9131919 65,241 

9231919 65,241 

9331919 65,241 

9431919 65,241 

9531919 65,241 

9631919 65,241 

97409.920 88,243 

98593.520 127,769 

9938019 77,716 

10038019 77,716 

10138019 77,716 

10238019 77,716 

103300.219 61,396 

104300.219 61,396 

105300.219 61,396 

106300.219 61,396 

107300.219 61,396 

108300.219 61,396 

109368.920 79,417 

11036320 78,147 

112300.219 61,396 

113300.219 61,396 

114300.219 61,396 

115300.219 61,396 

116302.419 61,846 

117403.219 82,461 

118333.919 68,288 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

12154719 111,870 

122384.919 78,718 

12345420 97,737 

124362.720 78,082 

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

129505.620 108,846 

130515.220 110,912 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

13430419 62,173 

135366.620 78,922 

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

150300.119 61,375 

152300.119 61,375 

153300.319 61,416 

154300.219 61,396 

155300.319 61,416 

156300.119 61,375 

158300.119 61,375 

159300.319 61,416 

160300.219 61,396 

161300.319 61,416 

162300.119 61,375 

164300.119 61,375 

166300.219 61,396 

167300.319 61,416 

168300.119 61,375 

170418.320 90,052 

171356.620 76,769 

172402.520 86,650 

173361.720 77,867 

175300.319 61,416 

17633819 69,126 

177300.319 61,416 

17837520 80,730 

17943620 93,862 

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

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com
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اعالن بحل وتصفية شركة
شركة نيرماال كمبيوترز ذ.م.م
سجل تجاري رقم 109910

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة نيرماال كمبيوت���رز ذ.م.م المس���جلة بموجب 
 BALA SHOWRI /القي���د رقم 109910، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
BALA SHOWRI REDDY SODAM :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 39845301 )973+(
sodam.reddy058@gmail.com :البريد االلكتروني

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصحاب ش���ركة انترتري���د التجارية ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

119265-1، طالبين تغيير االسم التجاري من: 
من: انترتريد التجارية ذ.م.م

INTERTRADE COMMERCIAL W.L.L
الى: انترتريد لتجارة والخدمات اللوجستية ذ.م.م

INTERTRADE COMMERCIAL AND LOGISTICS SERVICES W.L.L
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري

لشركة انترتريد التجارية ذ.م.م

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

شركة فاس للعالقات العامة شركة تضامن بحرينية

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة هاي بيرفورمانس كونسلتنسي ش.ش.و لمالكها جوليان دوغالس كولفن

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

الس���يدة/ صوفي���ا انبيك���ة  باعتباره���ا المصف���ي القانوني لش���ركة ف���اس للعالقات 

العامة ش���ركة تضامن بحرينية المسجلة كشركة تضامن بحرينية  بموجب القيد 

رق���م 128836-1، طالب���ة  إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 

وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد/ JULIAN DOUGLAS COLVIN  باعتباره المصفي القانوني لشركة هاي 
بيرفورمانس كونسلتنس���ي ش.ش.و لمالكها جوليان دوغالس كولفن المس���جلة 
كش���ركة الش���خص الواح���د  بموجب القيد رق���م 1-103473، طالبا  إش���هار انتهاء 
أعم���ال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 لس���نة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2019 -76203( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

7/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2019 -37965( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
) CR2019 -76002( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فايزة محمود صالح محمد محمود

االسم التجاري الحالي: آرث اند سبيس الستشارت األعمال
االسم التجاري الجديد: االرض والفضاء للمقاوالت 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: صالح طاهر احمد فتيل

االسم التجاري الحالي: والية علي للتنظيفات
االسم التجاري الجديد: والية علي للخدمات 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: احالم فردان جمعة حسين

االسم التجاري الحالي: مطعم وليد الكعبة
االسم التجاري الجديد: مطعم شواطئ اليمن 

قيد رقم: 95327-3

قيد رقم: 30223-12

قيد رقم: 4-74634

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
)CR2019-78912( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلينا وارثة الس���يدة امينة عبدالقيوم محمد لقمان���ي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد عبدالرحمن احمد احمد شاهين

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

1-40862
االسم التجاري

ورشة المعمورة الميكانيكية
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2019 -76916( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي حسن سلمان محمد

االسم التجاري الحالي: موسسة أستر للديكور
االسم التجاري الجديد: أستر للعقارات والمقاوالت 

قيد رقم: 1-83850

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
)CR2017-160492( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلينا الس���يدة المعلنة فاطمة س���لمان علي س���يف بطل���ب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيدة فضيلة محمد حسين السعيد

فعل���ى كل م���ن لدي���ه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

1-86120
االسم التجاري

تايني تو لتجهيزات المواليد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة/ اصحاب شركةش���اهين الذهبي للتج���ارة ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد 

رقم 93752-13، طالبين تغيير االسم التجاري للشركة: 
من: شركة شاهين الذهبي للتجارة ذ.م.م

SHAHEEN ALDAHABI TRADING CO. W.L.L
الى: محالت شاهين ذ.م.م

SHAHEEN STORES W.L.L
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري

لشركةشاهين الذهبي للتجارة ذ.م.م
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إسرائيل تقصف جنوب 
سوريا.. وتشوش إلكترونًيا

أفادت وكالة األنباء السورية التابعة 
للنظام فجر األربعاء أن الدفاعات الجوية 

السورية تصدت لهجوم إسرائيلي 
بالصواريخ على تل الحارة في جنوب 

سوريا وأسقطت عددًا منها.
وأضافت أن “األنباء تشير إلى أن 

األضرار اقتصرت على الماديات وال 
يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة”.
كما أشارت إلى أن “إسرائيل بدأت، بعد 

عدوانها بعدد من الصواريخ، بحرب 
إلكترونية حيث تعرضت الرادارات 

للتشويش”.
وتقع تل الحارة في محافظة درعا، وهي 

من التالل اإلستراتيجية المطلة على 
هضبة الجوالن المحتلة.

تنديد عربي بالجريمة.. والبنتاغون يتحدث عن دور إيران الخبيث

اإلرهاب الحوثي يطول مطار أبها ويوقع مدنيين

فــي واقعــة خطيــرة، أعلنــت ميليشــيات الحوثــي اإلرهابية، أمس األربعاء، اســتخدام صاروخ “كــروز”، ضد مطار دولــي بالمملكة العربية الســعودية، ما يبرز مجددا 
إصــرار الميليشــيات، وداعمتهــا إيــران علــى اســتهدف المدنيين وتهديد أمــن المنطقة، وعلى الفور نــددت دول عربية، بالهجوم اإلرهابي، مؤكــدة وقوفها إلى جانب 
الرياض وتأييدها لكل اإلجراءات التي تتخذها لحماية أمنها. في حين نددت وزارة الدفاع األميركية “البتاغون” بالهجوم، معتبرة أنه “يتوافق مع األدلة على دور 
إيران الخبيث في المنطقة”. وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن عن إصابة 26 مسافرا، بينهم نساء وأطفال، من جراء سقوط مقذوف حوثي 
على صالة القدوم في مطار أبها الدولي، فضال عن إلحاق بعض األضرار المادية. وذكر المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي أن الجهات العسكرية 
واألمنيــة تعمــل علــى تحديــد نــوع المقذوف الذي تم اســتخدامه بالهجوم اإلرهابي، مشــيرا إلى أن الميليشــيات االنقالبية أعلنت عبر أذرعها اإلعالمية مســؤوليتها 
عن االعتداء اإلرهابي وقالت إنه نفذ عبر صاروخ “كروز”. ويعني اإلعالن الحوثي الصريح اعترافا بمسؤولية كاملة باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، األمر 

قد يرقى إلى جريمة حرب، وفق المالكي. وتوعد التحالف العربي بالرد الصارم بشكل عاجل وآني، لردع الميليشيات اإلرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي.

عواصم ـ وكاالت

بيروت ـ وكاالت

واشنطن ـ وكاالتدبي ـ العربية نتدبي ـ العربية نت

أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أن مجموعة إرهابية كبرى، تدعمها إيران، 
تستخدم عمليات تهريب المخدرات في فنزويال لتمويل عملياتها في الشرق األوسط.

وبحســب مجلة “واشــنطن إغزامينر”، تحدث بومبيو عن عمليات ميليشــيات حزب هللا 
في فنزويال خالل جلسة لمجلس الشيوخ، قائاًل “إنها في الغالب مشاريع لكسب المال”.
وأضــاف موضًحــا “هــذا يعنــي أنهــا مصممــة لتوليــد إيرادات لحــزب هللا وأنشــطته التي 
تتم إلى حد كبير في الشــرق األوســط، لمســاعدتهم على دفع الرواتب في جميع أنحاء 
المنطقة”. ولفتت المجلة إلى أن تقييم بومبيو ســاهم في تســليط الضوء على الوجود 
اإليراني في أميركا الجنوبية، مع تخفيف طبيعة القلق بشأن العمليات اإلرهابية هناك.
وقــدم بومبيــو هــذا المنظــور إلى مجلس الشــيوخ حول مراقبــة المخــدرات الدولية، إال 
أن فنزويــال كانــت موضوًعــا متكــرًرا فــي المناقشــات واســعة النطاق. وفي وقت ســابق 
من الجلســة، أشــار بومبيو إلى أن “عمالء حزب هللا ليســوا على رأس القائمة من حيث 
الجهــات الفاعلــة الســيئة مــن حيث حجــم المخــدرات التي يتــم تهريبها 
إلــى الواليــات المتحــدة، لكــن العمليــات التــي يقومــون 
ال  “هــذا  وأضــاف  إحباطهــا”.  للغايــة  يصعــب  بهــا 
علــى  نعمــل  بالتأكيــد  نحــن  نستســلم،  أننــا  يعنــي 
ذلــك، لدينــا أشــخاص يعملــون علــى الحــدود بيــن 
فنزويــال وكولومبيــا، والحــدود البرازيلية، وجميع 
األماكــن التــي يمكننــا الوصــول إليهــا، غيــر أنــه في 
حالــة فنزويــال حيث لم يعد لدينا ســفارة هناك، فمن 

الصعب القيام بذلك”.

أعلــن الرئيــس اإليراني حســن روحاني أن 
طهــران تتعــرض لضغــوط غيــر مســبوقة، 
لكنــه ادعى في نفس الوقــت أن “األوضاع 
العامــة فــي البــالد جيــدة، خالًفا لمــا يروج 
لــه الحاقدون”، وفق تعبيــره. ووفًقا لوكالة 
روحانــي،  أكــد  “إرنــا”  اإليرانيــة  األنبــاء 
األربعــاء،  أمــس  خــالل اجتمــاع حكومــي 
أن “الضغــوط األميركيــة علــى بالدنا بلغت 
أوجهــا، وبالتالي فإن قدرتها شــارفت على 
ســينتهي  فصاعــًدا  اآلن  ومــن  االنتهــاء، 
مفعولها”. وأشار روحاني إلى أن “الضغوط 
األميركيــة ال مثيــل لهــا في التاريــخ، وغير 

قابلــة للمقارنــة حتى مــع العقوبات التي 
فرضتها األمم المتحدة على بعض 

الــدول تحت الفصل الســابع من 
ميثــاق المنظمــة الدوليــة”.  كمــا 

كل هذه شــدد على أنه “رغم 
ج الضغــوط ورغــم ما  و يــر
لــه الحاقــدون فإننا 

نعيــش ظروًفــا جيدة، لكن ليس بمعنى أننا 
ال نواجــه صعوبــات أو أن جميــع المشــاكل 
قــد حلت”، وفق قولــه. وتباينت اآلراء في 
إيــران، خــالل األيــام الماضيــة، ففــي حيــن 
الحــرس  النظــام وقــادة  يســتمر متشــددو 
الثــوري بإطــالق التهديــدات ضــد القــوات 
األميركيــة ودول المنطقة، تحاول حكومة 
روحانــي تخفيــف التوتــر لتمهيــد األجــواء 

للمفاوضات المحتملة.
وكان المرشــد االيرانــي علــي خامنئــي قــد 
قــال إنــه يرفــض التفــاوض علــى القضايــا 
مــا  معتبــًرا  الثــورة”،  “شــرف  تعتبــر  التــي 
اإلعالميــة  “الضجــة  بـــ  وصفهــا 
حــول المفاوضات” تــدور حول 
“التفــاوض مــع أميــركا وتنــازل 
إيــران عــن قدراتها العســكرية”، 
إلــى  “العــودة  حــول  وليــس 
القضيــة  بشــأن  المفاوضــات 

النووية اإليرانية”.

أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس األربعاء، أن األزمة مع إيران تحت السيطرة.
وقال في خطاب توجه فيه إلى أنصاره في أيوا، منتقًدا سياســة اإلدارة الســابقة في ملف 
إيران “اإلدارة السابقة منحت إيران 150 مليار دوالر، كما نقلت ماليين الدوالرات نقًدا عبر 
الطائرات إليها، وكل ما حصلنا عليه في المقابل، اتفاق سيئ”، في إشارة إلى االتفاق النووي 
الــذي أبــرم العــام 2015 بين عدد مــن الدول األوروبية والواليات المتحــدة من جهة، وإيران 
مــن جهــة أخرى. وتابــع قائاًل “بعد التوقيع هتــف اإليرانيون الموت ألميركا”، متســائاًل “كيف 

يوقع مسؤول أميركي اتفاًقا مع أناس يهتفون الموت ألميركا؟!”.
إلــى ذلــك، أضــاف أن هــذا الشــعار لــم يعد يســمع في الوقــت الحالــي، وقال “مــن األفضل أال 

أسمعه”.
يذكر أن ترامب قال في الخامس من يونيو، رًدا على ســؤال عن احتمال الحرب مع إيران: 

“دائما هناك فرصة”، إال أنه استدرك مضيًفا أنه يفضل الحوار.
كمــا أكــد مــن بريطانيــا، األســبوع الماضــي، أن بــالده عازمــة علــى التصــدي ألعمــال إيــران 

اإلرهابية.
وكان التوتر قد تصاعد بين البلدين في األشهر األخيرة، بعد أن 

عززت الواليات المتحدة العقوبات على إيران.
ووصل شينزو آبي، أمس األربعاء، إلى طهران في أول زيارة 
يقــوم بها رئيــس وزراء ياباني للجمهورية اإليرانية منذ العام 

1978. وأعلــن آبــي قبــل توجهــه إلى طهــران أن زيارته 
تهدف إلى تخفيف التوتر في الشرق األوسط.

ترامب: األزمة مع إيران تحت السيطرةروحاني: نتعرض لضغوط غير مسبوقةبومبيو: حزب اهلل يعمل بالمخدرات
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القاهرة ـ وكاالت

الجزائر ـ رويترز

قضت محكمة مصرية، أمس األربعاء، بالسجن المؤبد لـ 32 متهما في قضية محاولة 
اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وعاقبت المحكمة 32 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 29 آخرين، والسجن 
5 ســنوات لـ 81، والمشــدد 3 ســنوات لـ 177، والمشــدد 10 ســنوات لـ 36، والمشــدد 7 
سنوات لمتهم. كما قضت المحكمة ببراءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم 

لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث.
ونســبت النيابــة للمتهميــن “الرصد والتخطيــط الغتيال رئيــس الجمهورية عبدالفتاح 
السيســي مرتيــن”، حيــث كشــفت التحقيقــات أن التخطيط تــم بين خليتيــن أحدهما 

بالسعودية؛ الستهدافه خالل أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة.

أودع قاضــي التحقيــق في الجزائــر، رئيس الوزراء الجزائري الســابق أحمد أويحيى، 
الحبس االحتياطي في ســجن الحراش، عقب االســتماع إلى أقواله في قضايا تتعلق 

بالفساد.
ومثــل رئيــس الحكومــة الســابق أحمــد أويحيــى، ووزيــر النقــل واألشــغال العموميــة 
السابق أيضا، عبدالغاني زعالن، أمام المحكمة العليا في الجزائر على خلفية اتهامات 

بالفساد.
وأشــارت صحيفة “الشــروق” الجزائرية أن أويحيى وزعالن يواجهان تهم “اســتغالل 
الوظائف واالســتفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، لصالح 
رجــال أعمــال بينهــم علي حداد وعائلتا كونيناف وطحكوت، وكذلك اســتغالل النفوذ 
ونهب المال العام، والحصول على عقارات دون وجه حق وجرائم تبييض األموال”.

مصر.. “المؤبد” لمتهمين بمحاولة اغتيال السيسي

الجزائر.. إيداع أحمد أويحيى الحبس االحتياطي

الخرطوم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

نفــى مصدر عســكري رســمي ســوداني حدوث 
محاولــة انقــالب فــي الســودان، وأكــد توقيــف 

ضباط في إطار إجراءات أمنية احترازية.
عــن  تحّدثــت  مؤكــدة  غيــر  مصــادر  وكانــت 
حــدوث محاولــة انقــالب فاشــل، أوقــف علــى 

إثرها 68 ضابًطا.
وقالــت إن المجموعــة التــي حاولــت االنقــالب 
ضبــاط  معظمهــا  العســكري  المجلــس  علــى 
إســالميون، وإن ضباًطا موالين للنظام السابق 

حاولوا االنقالب على المجلس العسكري.
كمــا أفــادت مصادرنــا أنه تم توقيــف مجموعة 
غير عســكرية على صلة بمحاولة االنقالب في 

السودان.
وبحســب معلومات، حاولــت مجموعة يقودها 
عــدد مــن الضبــاط اإلســالميين وآخــرون غيــر 
منتمين تنفيذ انقالب على المجلس العســكري 
قبــل  عنهــا  الكشــف  تــم  أنــه  غيــر  االنتقالــي، 

الشروع في تنفيذها.
وكان مجلــس األمــن الدولــي دعــا، فــي وقــت 

ســابق، كاًل مــن المجلس االنتقالــي وقادة قوى 
الحرية والتغيير للعمل مًعا إليجاد حل لألزمة، 
التــي  العنــف  أحــداث  بشــدة  المجلــس  وأدان 

شهدها السودان مؤخًرا.
وفي بيان صدر باإلجماع، فجر األربعاء، طالب 
مجلس األمن بحماية المدنيين، كما شدد على 
أهميــة الحفــاظ علــى حقــوق اإلنســان، مطالًبــا 

مًعــا  العمــل  فــي  باالســتمرار  جميــع األطــراف 
مــن أجــل إيجــاد حل توافقــي لألزمــة الحالية، 
ومعرًبــا عــن دعمــه للجهــود الدبلوماســية التي 

تقودها إفريقيا.
ويأتــي هــذا النداء من القوى الكبرى في العالم 
بعد أســبوع على منع روســيا والصين مســودة 

بيان مشابهة بشأن األزمة السودانية.

أمــس  األميركيــة،  الخزانــة  وزارة  فرضــت 
األربعــاء، عقوبــات جديدة تســتهدف النظام 
اإليرانــي، فرضتهــا علــى شــركة تتخــذ مــن 
العــراق مقرا لها، علــى عالقة وثيقة بطهران، 

إلى جانب شخصين آخرين.
وأفاد إخطار ُنشــر علــى موقع وزارة الخزانة 
األميركية اإللكتروني، بأن الواليات المتحدة 
فرضــت عقوبــات جديدة تتعلــق بإيران على 

شركة مقرها العراق، وفردين آخرين.
الواليــات  فــرض  مــن  يــوم  بعــد  ذلــك  يأتــي 
المتحــدة عقوبات على شــخصيات وكيانات 
سورية على عالقة بإيران، من بينها شركتان 

مقرهما في لبنان.
والشركتان هما “سينرجي إس إيه إل” و”بي 
إس كومباني”، قالت واشــنطن إنهما يقومان 

باستيراد الخام اإليراني إلى سوريا.
يشــار إلــى أن أميــركا شــددت عقوباتهــا على 
بيع النفط اإليراني، كما اســتهدفت بعقوبات 
البتروكيماويــات  قطــاع  مؤخــرا،  فرضتهــا 

هناك.
أي  بتجميــد  األميركيــة  العقوبــات  وتقضــي 
أصــول محتملــة لألفــراد والكيانــات المعنيــة 
في الواليات المتحدة، وحرمانهم االستفادة 

من النظام المالي الدولي.

انفجار منصة نفط إيرانية قطرية 

ذكــرت وســائل إعــالم إيرانيــة أن انفجارا 

وقــع فــي منصة نفط مشــتركة بيــن إيران 
وقطــر أدى إلــى حرائــق فــي منشــآت فــي 
حقــل “بــارس الجنوبــي”، أمــس األربعــاء، 

دون أن تتضح مالبسات الحادث.
وأفــادت وكالــة “فــارس”، نقــال عــن هيئــة 
أن  عســلوية،  منطقــة  فــي  األزمــة  إدارة 
الحريق ال يزال مســتمرا فــي المنصة رقم 

9 رغم الجهود المبذولة إلطفائه.

من تظاهرات السودان

مقر وزارة الخزانة األميركية

أكــد توقيف ضبــاط في إطــار إجــراءات أمنيــة احترازية تســتهدف شــركة عراقيــة لتعاملها مع الحــرس الثوري
السودان.. “االنتقالي” ينفي محاولة انقالب عقوبات أميركية جديدة تالحق إيران

ترامب يدعم التحالف

ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  أكــد 
مختلــف  تقديــم  بــالده  جيــش  مواصلــة 
الشــرعية،  دعــم  لتحالــف  الدعــم  أنــواع 
بقيادة الســعودية، الذي يحارب ميليشــيا 

الحوثي في اليمن.
وأشــار ترامب في رســالة إلــى الكونغرس 
األميركيــة  المســلحة  القــوات  أن  إلــى 
عســكرية  مشــورة  تقديــم  واصلــت 
ومعلومــات محدودة ولوجســتيات وغير 
ذلــك مــن أوجــه الدعــم للقــوات اإلقليمية 

التي تقاتل التمرد الحوثي في اليمن.

دور إيران الخبيث

الدفــاع  وزارة  باســم  المتحدثــة  قالــت 
األميركيــة “البنتاغــون”، ريبيكا ريباريش، 
األدلــة  مــع  يتوافــق  الحوثــي  “العــدوان 
علــى دور إيــران الخبيــث فــي المنطقــة، 
واســتمرار تجاهلها لقــراري مجلس األمن 

2216 و2231”.
تســتهدف  التــي  “األعمــال  أن  وأضافــت 
البنيــة التحتيــة المدنيــة تــؤدي إلى مقتل 

وإصابة األبرياء”.
مــن جانبــه، أكــد مســاعد وزيــر الخارجية 
األميركــي للشــؤون السياســية العســكرية 
آر كالرك كوبــر أن الهجمــات اإليرانية، بما 
فــي ذلــك الهجــوم الصاروخي علــى مطار 
أبهــا، “يمثــل تطــورا جديــدا على مســتوى 
التهديد الذي تشكله إيران على المنطقة”.

تنديد عربي 

نــددت دول عربيــة، بالهجــوم اإلرهابــي، 
الريــاض  جانــب  إلــى  وقوفهــا  مؤكــدة 

وتأييدهــا لكل اإلجراءات التي تتخذها 
لحماية أمنها.

وأدانــت دولــة اإلمــارات بشــدة الهجــوم 
عســكري  بمقــذوف  الحوثــي  اإلرهابــي 
وكالــة  أوردت  مــا  وفــق  المطــار،  علــى 

األنباء اإلماراتية “وام”.
اإلماراتيــة  الخارجيــة  وزارة  واعتبــرت 
فــي البيــان الهجــوم “دليــال جديــدا على 
التوجهات الحوثية العدائية واإلرهابية 
والســعي إلى تقويض األمن واالستقرار 

في المنطقة”.
اإلمــارات  دولــة  أمــن  “أن  وأضافــت 
العربيــة المتحدة وأمــن المملكة العربية 
الســعودية كل ال يتجــزأ وأن أي تهديــد 
أو خطــر يواجــه المملكــة تعتبــره الدولة 
واالســتقرار  األمــن  لمنظومــة  تهديــدًا 
فــي اإلمــارات”، وأعربــت عــن أمنياتهــا 

بالشفاء العاجل للمصابين.

تصعيد خطير

الخارجيــة  وزارة  أعربــت  كمــا 
الكويتيــة عــن “إدانتهــا واســتنكارها 
اإلجرامــي  لالعتــداء  الشــديدين 
اآلثــم الــذي تعرض له مطــار أبها في 
المملكة العربية الســعودية الشقيقة، 

وأدى إلى إصابة عدد من األبرياء”.
وأوضحت الوزارة أن “هذا االعتداء 
اآلثــم الــذي يســتهدف أمــن المملكــة 
وأمان شــعبها الشقيق يمثل تصعيدا 
خطيــرا وتقويضــا للجهــود المبذولة 
للوصــول إلــى حــل سياســي”، وفــق 
الرســمية  األنبــاء  وكالــة  أوردت  مــا 
الكويــت  وأكــدت  “كونــا”.  الكويتيــة 
“وقوفهــا التــام إلــى جانــب األشــقاء 
في السعودية، وتأييدها ومساندتها 
لهــا فــي كل ما تتخذه مــن إجراءات 

لصيانة أمنها واستقرارها”.

مصر مع السعودية

وفي القاهرة، أدانت الخارجية المصرية في 
بيــان بأشــد العبــارات اســتهداف ميليشــيات 

الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي.
وأكــدت مصــر “وقوفهــا حكومــة وشــعبا مــع 
حكومــة وشــعب المملكة العربية الســعودية 
الشقيقة في مواجهة أي محاولة الستهداف 
أمنهــا واســتقرارها”، مشــددة علــى ضــرورة 
لألراضــي  اســتهداف  ألي  الفــوري  الوقــف 

السعودية.
ســرعة  مصــر  تمنيــات  عــن  البيــان  وأعــرب 
تلــك  مثــل  أن  مؤكــدا  للمصابيــن،  الشــفاء 
الهجمات التي تســتهدف المطارات الدولية، 
القوانيــن  لجميــع  صارخــا  خرقــا  تمثــل 

واألعراف الدولية.
كمــا دعت مصر المجتمــع الدولي للعمل على 
التصــدي لجميــع األعمال اإلرهابية، التي من 

شأنها زعزعة االستقرار في المنطقة.

أضرار االعتداء الحوثي على مطار أبها
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التوحش أو التنمر في المدارس الحكومية تحديدا بلغ حدا فاق التصور 
مــن الضــرورة عــدم الســكوت عنــه أو اعتباره مــن الحــوادث االعتيادية، 
فــأن ينهــال طالٌب متنمر علــى زميله بالضرب المبرح باســتخدام األيدي 
أو ما يقع تحت بصره من أدوات كالكراســي الخشــبية - وهذا ما اتضح 
مــن خــال مقاطــع الفيديو المنتشــرة قبل أيام – نقول مثل هذا الســلوك 
العدوانــي الــذي ال يمــت للطبيعــة البشــرية بأدنــى صلــة كان يفترض من 
اإلدارة المدرســية التدخــل بأقصــى مــا يمكــن لمنعــه أو التخفيــف مــن 
األضــرار الناجمة عنه، لكن المســتغرب والمســتهجن فــي ذات الوقت أّن 
الطالــب المتنّمــر كان يمــارس عدوانيتــه وســط قهقهــات زمائــه الطلبــة 
الذيــن كانــوا يراقبون المشــهد الدموي وكأنهم يتفرجون على مســرحية 

فكاهية. 
طبقــا لما نشــر فــي اإلعام فإّن أحــد الطلبة تعرض إلــى إصابات بإحدى 
المــدارس الثانويــة من قبل مجموعة من الطلبــة ال تتجاوز أعمارهم 17 
عامــا، وتمــت إحالــة أربعــة منهــم للمحاكمة وتــم إخاء ســبيلهم بضمان 
مالــي قــدره مئــة دينــار لكل واحــد منهم... االعتــداء تســبب بإصابة في 

شبكية العين وحدوث عاهة مستديمة.
وســواء كان “التنّمــر” ظاهــرة كما يشــيع الكثيــرون نظرا لتعــرض عدد ال 
يســتهان بــه مــن الطاب لاعتداء في الســنوات األخيــرة، أم أنه يصنف 
كحــاالت فرديــة فــإّن الموضوعيــة تقتضــي القــول إنه كان يجــب اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الرادعة بحق هذه الفئة من الطلبة العابثين بالقيم 
واألنظمة، وإذا كانت العقوبات أو اللوائح المقررة من قبل وزارة التربية 
والتعليــم غيــر كافيــة لــردع هــذه الفئــة فإنه ال مفــر من إعــادة النظر في 
الجزاءات لتكون أشــد صرامة لكي يشــعر جميع الطاب بأنهم في بيئة 

آمنة توفر لهم األمن وبالتالي تتوفر لديهم القابلية للتعلم. 
أما إذا انعدم األمن في البيئة المدرسية وتحولت مدارسنا إلى ساحات 
للمتنمريــن وذوي النزعات العدوانيــة فإننا نحكم على العملية التعليمية 

برمتها بالفشل.

بقيت مالحظة يجب أخذها بعين االعتبار حول الحادثة المشار  «

إليها، فإّن المشاهد أن الطلبة داخل صالة رياضية وهناك غياب 

تام ألي عضو من أعضاء الهيئة التعليمية، األمر الذي جعل 

المتنمرين يتمادون في عدوانيتهم وبطشهم!.

المتنمرون
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يعتقدون أن الهواء سيصير 
ثوبا يستر عوراتهم

المزمنــة  التناقضــات  اليــوم  العربيــة  مجتمعاتنــا  منــه  تعانــي  مــا  أبشــع 
والمتراكمــة واختــاط الحابــل بالنابــل والصحيح بالزائف والخير والشــر، 
والمزابــل اآليديولوجيــة والرجعيــة المتناهيــة، وأولئــك الذيــن يعتقــدون 
أن الهــواء ســيصير ثوبــا ليســتر عوراتهم وما أكثرهــم. تجده يتحدث عن 
العروبــة والديمقراطيــة والعمل الجماعي، وبعــد يومين يكون اتجاهه مع 
الصهاينة ويكون رمزا أساســيا ومن الرموز المعبرة عن منجزات وخطط 
الصهاينــة.. يتحــدث فــي برنامــج تلفزيوني عــن حاالت التعصــب األعمى 
والطائفيــة، وبعــد ســاعات قليلــة مــن انتهــاء البرنامــج تجده في أوســاط 
المتعصبيــن والطائفييــن بــل يعمــل على التنظيــم والتعبئة. تجــده “يلعلع” 
أمامك عن خبث النظام اإليراني والدور الذي يرسمه المالي، ثم تكتشف 
أنــه عميــل ويضع النظارات الصفوية على عينيه وهو ال يقوم أصا إال إذا 

ارتكز على قاعدتهم.
عالمنــا العربــي وبســبب أصحــاب الرجعيــة والزيــف يواجــه نفســه، يقاوم 
المــرارة واليــأس وشــبه الضيــاع، يظل صامتا دون أن يرفع رأســه خشــية 
أن ياحــظ أحــد حــزن عينيــه ولكــن... الخائنــون والمتناقضــون والعماء 

والمتلونــون يتكاثــرون مثــل الفطــر بصــورة تدعــو للخــوف، يعملــون ضد 
أوطانهــم ويشــربون مــن ينابيــع الخيانــة ويحنــون رؤوســهم لـــ “جزمــات” 
الصهاينــة والمالــي وفي النهايــة يخرجون وجوههم من نافذة مكســورة 
الزجــاج ويصرخــون... نحــن وطنيــون وفي الصفــوف األولــى للدفاع عن 

أرضنا.
شــيء غريــب فعا مــا يحصل فــي مجتمعاتنا العربيــة، وال نعرف من أين 
جــاءت عشــبة الخيانــة والســم وهــذه الطلبية مــن “التناقضــات والزيف”، 
بــودك أن تضــع كل أولئــك الخونــة واألفاعــي ومن هم على شــاكلة فيصل 
القاســم فــي قوارير صغيرة وترميها إلى قــاع البحر إلى آخر الزمن، بودك 
أن يتحولــوا إلــى ســيجار لتدخنــه بنفس عميــق لتحرقهم ســريعا، فهؤالء 

سبب الظلمات الحالكة والعبوس األسود والشوك الطالع في القلب. 

“العياذ بالله”... أنامل وعقول تجتهد لضرب األمة العربية وهي تنام  «
وتأكل وتدرس أبناءها في مدنها، شيء يحير األلباب والفكر، وجعل 

حناجرنا مكسورة من الدهشة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

فتاة سترة المنتحرة
في الوقت الذي كانت فيه الفتيات من عمرها في المجمعات التجارية إلنهاء 
مســتلزماتهن الشــخصية اســتعدادًا للعيد، كانت فتاة ســترة تعد مستلزمات 
انتحارها شنقًا في منزلها بسترة، ليصحو الناس قبيل العيد بأيام معدودات 

على فاجعة مازالت تهز مشاعر كل إنسان سمع قصتها.
رحمهــا هللا، رغــم ســنوات عمرهــا القصيــرة التي لم تتجاوز 22 عامــًا، إال أنها 
عانــت الكثيــر فــي حياتهــا، ولم تجد حاً غيــر أن تضع حدًا لتلــك الحياة، لن 
نخــوض فــي حرمــة الحل الذي لجــأت إليه فاألمر مفروغ منــه، لكن علينا أن 
نكــون أكثــر رحمــة بهــا عندمــا نخوض فــي أمرها، وهــي التي طرقــت جميع 
األبــواب الممكنــة، ولم تجــد غير الصدود، ال أبرر فعلتهــا، ولكنها حتى عندما 
لجــأت إلــى الجهات التي توســمت فيهــا إنصافها لم تجد غيــر المماطلة التي 
ساهمت هي األخرى في أن يطول عذابها، واستنزفت تحملها، لتصل إلى ما 

وصلت إليه من يأس دفعها إلى استرخاص روحها. 

أية كرامة ألي إنســان أن يصر على االســتمرار مع شخص يقولها له بصراحة 
“ال أقــوى علــى العيــش معــك”، “أكره البقاء معــك”، “حياتي ال أجدها ســعيدة 
معــك” وأي مــن هــذه العبــارات التي يقولها أحــد الزوجين لآلخــر، كيف تقبل 
على نفسك، قبل أن تقبلها للطرف اآلخر أن تضيع سنوات عمرك مع إنسان ال 
يجد فيك غير التعاســة بعينها؟ فلماذا اإلصرار على عدم التطليق؟ واألهل، 
كيــف ترغمــون أبناءكــم علــى االســتمرار مع شــخص يذيقه كل يــوم صنوف 
العذاب من ضرب، وشــتم، وإهانات؟ أهانت عليكم أنفســكم؟ أليس أبناؤكم 
قطعــة منكــم؟ نعم الطاق ليس بالحدث الســعيد فــي ظاهره، لكنه كذلك إن 

كان مع إنسان ال يحترم إنسانية شريك حياته.

ياسمينة: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان “البقرة 229”. «

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

مــن مكــة والمدينــة خرجــت جحافــل المؤمنين مــن الرعيــل األول لتدك 
حضــارة الفــرس حتــى جعلتهــا قاعــًا صفصفا، وهاهــم األحفــاد يتهيئون 
إلعــادة الكــرة بعــزم حديــدي ال ينخــرم، ظنــوا أن صواريخهــم ســتدمرنا 
وتفرقنــا، وإذا هــي توحد العــرب وتجمعهم في خير بقاع األرض، وبهذه 

الوحدة سنرد كيدهم إلى نحورهم.
إيــران وأذنابهــا لم يعودوا كما كانوا، فالحرب بــدأت بالفعل منذ الحصار 
الــذي أنهكهــم، وهــذا أول الغيــث ثــم ينهمــر عليهــم مطــر الســوء. البيــت 
العربي بدأ يلتحم من جديد وال عزاء للمراهنين على دوام الفرقة بيننا، 

فالشدائد توحدنا وستعيد ترتيب األوراق في المنطقة.
جولة باطل جارة الســوء ســاعة وجولة الحق إلى قيام الســاعة، شــتان 
بين دولة جاء الكل تلبية لدعوتها، وأخرى منبوذة على الشاطئ اآلخر، 
ليتها تجرب دعوة شبيهة أو مضادة لتقف على حقيقة حجمها ومنزلتها.

النظــام اإليرانــي الحالي نظــام عدائي، ومن يســتقرئ تاريخه يقف على 
حقيقــة أن عــداء الفــرس للعــرب عــداء أزلــي، نظــام ال يمكــن التفــاوض 
معــه بعــد أن أثبتــت التجربــة الطويلــة أنه ال يحتــرم القواعــد واألعراف 

الدبلوماسية ومبادئ العاقات الدولية. 

نأمل أن تتحقق انطالقة جديدة تمنع إيران وتدخالتها في المنطقة،  «
فمازالت هناك عراقيل تهدد أمننا القومي وتقف أمام طريقنا نحو 

النجاح.

سالحهم وّحدنا... ووحدتنا ستدمرهم

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

ليست كل “الحمد هلل”... 
“الحمد هلل”

ســاق  وصــوب،  حــدب  كل  مــن  بالمعــارف  الممتلئيــن  المحاضريــن  كحــال 
الدكتــور أحمــد شــمس الديــن الحجاجــي كامه عندمــا كان يحاضرنــا في فن 
الروايــة بجامعــة البحريــن فــي الثمانينــات، وأخذ يشــرح عن معانــي الكلمات 
إذا تســطحت، وفقدانهــا المعانــي التــي ُقــّدت مــن أجلهــا العبــارات والتراكيب 
اللفظيــة، ضاربــًا المثــل بعبارة يومية نســتخدمها مــن دون تعّمق فــي معانيها 
وهــي “صباح الخير”، فنحن نســتخدمها مفتتحــًا لكامنا مع الناس تأّدبًا، لكننا 
ال نعنــي حقيقــة رجائنــا أن يكــون الصباُح صباَح خيٍر على مــن نتحدث إليهم. 
األمر نفســه يصدق على الكثير من العبارات التي نلوكها ونســتنزفها من دون 

تدقيق أو غوص في معانيها.
مــن هــذه العبــارات: “الحمــد للــه”، التــي تأتــي فــي الغالــب إجابــة لســؤال عــن 
األحوال، وغالبية من أرى – وربما أنا منهم شعرُت بذلك أم لم أشعر – يجيب 
علــى الســؤال عــن األحــوال، ســواء عن الصحــة أو العمــل أو الحيــاة بعمومها، 
بقــول “الحمــد للــه” بصيغــة منكســرة ٌأقــرب مــا تكــون إلى االســتياء منهــا إلى 
الحمد الحقيقي لله. بعضهم يضيف إليها “الحمد لله الذي ال ُيحمد على مكروه 

سواه”، بما يوحي باستياء مبّطن.

ولــم أر طيلــة عمري إال صديقًا واحــدًا فقط يعيد الحياة لهذه العبارة الحامدة 
الشاكرة كما ينبغي، فما إن أسأله عن حاله وحال أسرته، حتى يفاجئني بقول 
“الحمــد للــه” مــن أقاصي قلبه ووجدانــه، يوقظني لهذه العبــارة ويلفتني إليها 
استشعاره بها، وكأنه يامس بجوارحه تفاصيل كل حرف فيها، بل كأنه يعدد 
النعــم الربانيــة التــي تحيطــه من كل جانب، والتي لو قيســت بالمــرارات التي 
تلّم بالمرء لغّطتها وفاضت حتى تتضاءل أمامها جميع المنّغصات التي تروح 
وتجيء، بينما يستمتع اإلنسان بما ال يحصى من النعم التي لشّدة ما عايشها 
مــا عــاد يلتفــت إليهــا، بــل يعتبرهــا مــن المســّلمات، بينما هــذه النعــم أيضًا من 
الممكــن أن تــزول كليــًا أو جزئيــًا وحينهــا، ولعــدم القدرة علــى التعايش إال مع 
الســلبيات، ســتزداد النقمــة مــن المنّغصات التي ســتكبر في عين مــن ال يمكنه 

رؤية ما هو أبعد منها.

عدم التمعن في معاني العبارات اليومية، من مثل “الحمد لله” التي ال  «
تقال إال بصيغة العجز واليأس والقنوط، ينسحب أيضًا على المتلقي الذي 

ما عاد يسأل عما وراء هذه اللهجة اليائسة البائسة، وذلك لكثرة ما سمعها 
واستخدمها.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي



Sports
@albiladpress.com

خطوة موفقة من ِقبل 
اللجنة األولمبية بالشراكة 

مع المستشفى العسكري لرعاية 
العبي المنتخبات الوطنية، ما سيشكل 

أثرا إيجابيا كبيرا في بث الراحة 
والطمأنينة في نفوس الالعبين، 

ويسهم في تشجيعهم على تقديم 
أرفع درجات العطاء الرياضي.

اعتماد األندية المحلية على 
الدعم الرسمي من ِقبل وزارة 

الشباب والرياضة أمر غير 
مجد بتاتا؛ فالـ “الرزمة” باتت 

تتقلص تدريجيا وال تسمن 
وال تغني من جوع، بدليل صياح 

البعض من “شح الخزنة”!

شــاركت عضــو اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيس لجنة كــرة القدم النســائية 
باالتحاد البحريني لكرة القدم الشيخة حصة بنت خالد بن عبدهللا آل خليفة، 
بورقــة عمــل بحثيــة بعنــوان “الحاجة إلى رفع مســتوى الرياضة النســائية في 
البحريــن والخليــج العربــي”، وذلــك فــي مؤتمــر “المــرأة فــي المجــال الرياضي 
والتمرين” الذي تستضيفه جامعة سانت ماري بلندن في المملكة المتحدة في 

الفترة ما بين 11 إلى 12 يونيو الجاري.

 وتأتي دعوة الشيخة حصة بنت خالد 
آل خليفة للمشــاركة في هــذا المؤتمر؛ 
وحــازت  دكتــوراه،  طالبــة  لكونهــا 
أطروحتهــا الموســومة بـ “ســبل تطوير 
الرياضة النسائية في منطقة الخليج”، 

شرف الفوز بمستوى النخبة.
الشــيخة  أعربــت  المناســبة،  وبهــذه   
عــن  خليفــة  آل  خالــد  بنــت  حصــة 
ســعادتها بالمشــاركة فــي هــذا المؤتمر 

الذي يعد بمثابة تجمع وفرصة اللتقاء 
المســؤولين الرياضييــن واألكاديميين 
لمناقشــة  والمختصيــن  والخبــراء 
قضايــا المــرأة فــي القطــاع الرياضــي، 
الســيما مع تعاظــم دور المرأة في هذا 
المجال، وتحقيقها لإلنجازات المحلية 
واإلقليميــة والدوليــة، جنًبــا إلى جنب 
ومدربــة  العبــة  الرجــل،  شــقيقها  مــع 

وحكما ومديرة لعبة وإدارية.

البحثيــة  العمــل  ورقــة  أن  وأكــدت   
التــي شــاركت بهــا حــول “الحاجــة إلى 
رفــع مســتوى الرياضــة النســائية فــي 

القــت  العربــي”  والخليــج  البحريــن 
أصــداًء طيبة في أوســاط المشــاركين 
فــي المؤتمــر، إذ منحــت هــذه الورقــة 
الفرصــة للمشــاركين فــي المؤتمــر مــن 
للتعــرف علــى  العالــم  مختلــف أنحــاء 
الجهــود الكبيرة والمبذولــة في مملكة 
البحريــن للنهــوض بالمــرأة في المجال 
بــه  تضطلــع  الــذي  والــدور  الرياضــي، 
لرفــع  العالقــة  ذات  الجهــات  مختلــف 
فــي  النســائية  الرياضــة  مســتوى 
المنطقــة من خــالل تهيئة بيئة تحتفل 
بالرياضيــات وإنجازاتهــن وإبــراز تلــك 
مــن تقويضهــا أو وضــع  بــدالً  اإلنجــاز 

العقبات في طريقها.
بجهــود  الصــدد  هــذا  فــي  ونّوهــت   
المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة 
بنــت  الملكــي األميــرة ســبيكة  الســمو 

العاهــل  قرينــة  خليفــة،  آل  إبراهيــم 
المفدى رئيسة  المجلس األعلى للمرأة 
حفظــه هللا، الــذي يعلــن كل عــام عــن 
تخصيص يوم في ديسمبر من كل عام 
لالحتفــاء بالمــرأة البحرينيــة فــي أحد 
البحرينيــة  المــرأة  وكانــت  المجــاالت، 
محــور هــذا اليوم فــي العــام 2012، إذ 
احتفلــت المملكــة تحــت شــعار “المرأة 
والرياضــة: إرادة.. إنجــاز.. تطلعــات”؛ 
البحرينيــة  للمــرأة  وعرفاًنــا  تقديــًرا 
بدورها المشرف في المجال الرياضي.

 وأوضحت ســعادتها خالل مشــاركتها 
فــي المؤتمر أن مملكــة البحرين آمنت 
بقــدرات المرأة البحرينيــة في المجال 
الالزمــة  الثقــة  ومنحــت  الرياضــي، 
أثمــر  مــا  وهــو  قدرهــا،  علــى  وكانــت 
تحقيــق المــرأة للعديد مــن اإلنجازات، 

كان آخرهــا تحقيــق منتخــب البحرين 
الوطنــي للســيدات المركــز الثانــي فــي 
البطولة السادسة لغرب آسيا للسيدات 
لكــرة القــدم التي أقيمت فــي البحرين 
ينايــر المنصــرم، وذلــك ألول مــرة فــي 
تاريــخ المنتخــب، كمــا حصلــت خــالل 
البطولــة ذاتهــا إحــدى الالعبــات علــى 

جائزة أفضل العب. 
 كمــا شــّددت على أهميــة الجهود التي 
المجــال  فــي  المــرأة  لتواجــد  تحقــق 
الرياضــي اســتدامته، وذلــك من خالل 
التركيــز على تطوير منظومة الرياضة 
كصناعــة قائمــة بذاتهــا، وزيــادة ســبل 
الشــراكة مع اإلعالم والشركات لزيادة 
الالعبــات  وتحفيــز  االســتثمار  فــرص 
الرياضــي  المجــال  فــي  للمواصلــة 

وتحقيق اإلنجازات.

اللجنة اإلعالمية

ــي ــرب ــع ــي الـــبـــحـــريـــن والـــخـــلـــيـــج ال ــ ــة ف ــي ــائ ــس ــن ــة ال ــاضـ ــريـ ــع مـــســـتـــوى الـ ــ رفـ

ا بتطوير المنظومة حصة بنت خالد: حضور المرأة رياضيًّ

حصة بنت خالد 

االتحــاد  ادارة  مجلــس  رئيــس  أعــرب 
البحرينــي للســيارات الشــيخ عبدهللا بن 
عيســى آل خليفــة عــن فخــره واعتــزازه 
بهــا  حظــي  التــي  الواســعة  باالشــادة 
رياضــة  )منظمــي  البحريــن  مارشــالز 
تغطيــة  خــالل  البحرينييــن(  الســيارات 
ونقــل وقائــع ســباق جائــزة كنــدا الكبرى 
الماضــي  األحــد  يــوم  واحــد  للفورمــوال 
عبــر قنــاة أم بــي ســي أكشــن التــي تنقل 
ســباقات الفورموال واحد للوطن العربي 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، 
حيث جاءت االشــادة مــن قبل المعلقين 
المتميزيــن فــراس النمــري وخليل بشــير 
عنــد وقــوع حــادث أثنــاء ســباق كنــدا، 
فــي  هنــاك  المارشــالز  تأخــر  كان  حيــث 
المتصادمتيــن،  الســيارتين  اســتخراج 
والعمود األســبوعي لالعالمي المخضرم 

محمد لوري ليوم أمس.
آل  عيســى  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  وأكــد 

أصبــح  البحريــن  مارشــالز  أن  خليفــة 
كالعالمــة العالمية وأثبــت أبناء البحرين 
كفاءتهــم وجدارتهم من خالل تنظيمهم 
واحــد  الفورمــوال  لســباقات  وادارتهــم 
األخــرى  الدوليــة  والســباقات  العالميــة 
حلبــة  مضمــار  علــى  تقــام  التــي  ســواء 
رياضــة  موطــن  الدوليــة  البحريــن 
الســيارات فــي الشــرق األوســط أو فــي 
ســباق  وأبرزهــا  العالــم  بلــدان  مختلــف 
الفورموال واحد بالهند وسباق الفورموال 
العالميــة  والجوائــز  بأذربيجــان  واحــد 

التــي حصدتهــا المملكــة بفضــل األيــدي 
بــكل  ونعتــز  “نفتخــر  وقــال  البحرينيــة، 
مــا يوصف بــه المارشــالز البحريني الذي 
يقــدم كل عطاءاتــه من أجل رفعة اســم 
وطننــا الحبيــب فــي مختلــف المحافــل 
بأننــا  الجميــع  ونعاهــد  ونعــد  العالميــة، 
مســتمرون بــكل مــا نقدمــه مــن أفضــل 
الخدمــات مــن قبــل االتحــاد البحرينــي 
للســيارات ومن قبل كل منتسبيه ونحن 
على أتم الجاهزية لتنظيم أي سباق في 

عبدالله بن عيسى أي وقت وأي مكان”.

مارشالز البحرين

عبداهلل بن عيسى: أبناء البحرين أثبتوا كفاءتهم وأصبحوا بمثابة العالمة العالمية

إشادة معلقي “MBC Action” بمارشالز البحرين
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رعــى وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد النعيمي الحفل الــذي أقامته إدارة التربية الرياضية والكشــفية 
والمرشــدات لتكريــم المــدارس الفائــزة بكــؤوس وزير التربيــة والتعليم للتفوق الرياضي والكشــفي 
واإلرشادي، والمدارس الفائزة بالبطوالت المدرسية، وذلك بصالة مدرسة المعرفة الثانوية للبنات.

وبهــذه المناســبة، هنــأ الوزيــر المــدارس المكرمــة على 
مــا حققتــه مــن إنجــازات، مؤكــًدا حــرص الــوزارة على 
األنشــطة  فــي  المســتمر  والنوعــي  الكمــي  التوســع 
دور  مــن  لهــا  لمــا  واإلرشــادية،  والكشــفية  الرياضيــة 
وتعزيــز  الطالــب،  شــخصية  بنــاء  فــي  كبيــر  إيجابــي 
والتعايــش  التعــاون  علــى  القائمــة  الوطنيــة  الــروح 
الرياضيــة  واالتحــادات  األنديــة  ورفــد  والتســامح، 
بالمواهــب الطالبيــة المتميــزة، مشــيًرا إلــى أن الوزارة 
قــد نجحــت فــي توظيــف مثــل هــذه األنشــطة ضمــن 
مشــروع المدرســة المعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان، 

مما أســهم في تحقيقه ألهدافه اإليجابية في الميدان 
التربوي، والتوسع في تطبيقه ليشمل جميع المدارس. 
ثــم تــم تتويج المدارس الفائــزة بكؤوس وزير التربية 
والتعليــم للتميــز الكشــفي واإلرشــادي للعــام الدراســي 
الحالي، إذ حصلت عليها في المجال الكشــفي مدرســة 
أحمد العمران الثانوية للبنين، وفي المجال اإلرشــادي 
مدرســة قرطبة اإلعدادية للبنات، أما المدارس الفائزة 
بكــؤوس التفــوق الرياضــي لجميع المراحــل التعليمية 
وهي: مدرســة أحمــد العمران الثانوية للبنين، مدرســة 
عثمــان بــن عفــان اإلعداديــة للبنيــن، مدرســة اإلمــام 

الديــن  صــالح  مدرســة  للبنيــن،  االبتدائيــة  الطبــري 
للبنــات،  الثانويــة  ســترة  مدرســة  للبنيــن،  االبتدائيــة 
مدرســة القيــروان اإلعداديــة للبنــات ومدرســة زبيــدة 

االبتدائية للبنات.
المســابقات  فــي  الفائــزة  المــدارس  تكريــم  تــم  كمــا 
للبنيــن  الحالــي  الدراســي  للعــام  المدرســية  الرياضيــة 
والبنــات، والجهــات المتعاونــة وهي الصحــف المحلية: 
أخبــار الخليج واأليام والبــالد والوطن، وكذلك برنامج 
المنشــآت  وإدارة  الرياضيــة،  البحريــن  بقنــاة  الملعــب 
بــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة، ومدرســة المعرفــة 

الثانوية للبنات.
وفــي لفتــة معبرة، تم تكريم المرحوم ســلمان الحايكي 
معلــم التربيــة الرياضية المتقاعــد، وحضر التكريم ابنه 
محمد، علمًا بأن الفقيد وافاه األجل المحتوم في ليالي 
شــهر رمضان المبارك، وهو من أعالم التربية الرياضية 

في مملكة البحرين.
هــذا وقــد نجحــت إدارة التربيــة الرياضيــة والكشــفية 
والمرشــدات خــالل العــام الدراســي 2018/ 2019 فــي 
والبرامــج  والفعاليــات  األنشــطة  مــن   )1466( تنفيــذ 
الرياضيــة والكشــفية واإلرشــادية، اســتفاد منهــا )55( 
ألف طالٍب وطالبة، حيث نظم قســم التربية الرياضية 

)65( مســابقة رياضية في األلعــاب الجماعية والفردية 
واللياقــة البدنيــة والعــروض الرياضيــة، شــاركت فيهــا 
)215( مدرســة حكوميــة وخاصــة، واســتفاد منهــا مــا 
يقــارب )25000( طالــب وطالبــة، كما تــم تفعيل مراكز 
اللياقــة البدنيــة الصباحيــة بالمدارس بمشــاركة )102( 

مركز. 

اللجنة اإلعالمية

الـحـفـل الخـتـامـي إلدارة التربـيـة الـرياضـيـة

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

تواصــل اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة اســتعداداتها لتنظيــم اليــوم األولمبي 
لهــذا العــام والــذي ســيقام عصــر يــوم الســبت الموافــق للتاســع والعشــرون 
مــن الشــهر الجــاري بمرافق الحديقــة المائية الواقعة علــى مقربة من مجمع 

السيتي سنتر بالعاصمة المنامة.

مــن  المنبثقــة  اللجنــة  التقــت  حيــث 
ممثلــي  مــع  العليــا  المنظمــة  اللجنــة 
االتحــادات الرياضيــة الســتة المعنيــة 
بالفعاليــات التــي ســتقام خــالل اليــوم 
الدفــاع  اتحــادات  وهــي  األولمبــي 
 – البحريــة  الرياضــات   – النفــس  عــن 
الســباحة – العاب القوى وفنون القتال 
المختلطــة وتم خــالل االجتمــاع الذي 
تراســه الســيد مادن الوناس المشــرف 
الفنــي العــام علــى الفعالية اســتعراض 
وأماكــن  للفعاليــات  العامــة  المرئيــات 
اقامتهــا وفــي مجملها رياضــات مائية 

الميــاه  فــي  الســباحة  بيــن  متنوعــة 
الــى  والشــراع  والتجديــف  المفتوحــة 
جانــب رياضات التايكوندو والكاراتيه 
القــوى  والعــاب  القتاليــة  والفنــون 
المتمثلة في سباق الجري الكالسيكي.
وتــم االتفــاق علــى مخاطبــة الجهــات 
اليــوم  بنجــاح  العالقــة  الرســمية ذات 
الداخليــة  وزارات  مثــل  األولمبــي 
والصحــة وقــوة دفــاع البحريــن وتــم 
الفنيــة مأمــون  اللجنــة  تكليــف عضــو 
مــع  االمــر  هــذا  بمتابعــة  الخطيــب 

الجهات المعنية.

يذكر بأن اللجنة األولمبية البحرينية قد قررت ان تركز فعاليات اليوم  «
األولمبي لهذا العام على الرياضات المائية انطالقا من موقع البحرين 

كجزيرة عرفت منذ القدم بارتباطها الوثيق بالبحر كما ان توقيت 
المناسبة يتزامن مع بداية موسم الصيف وتزايد االقبال على الرياضات 

المائية االمر الذي يزيد من مساحات التفاؤل بتميز هذا اليوم عن 
السنوات الماضية التي كان التركيز فيها على مسابقات الميدان 

والمضمار.

األولمبية تواصل استعدادتها لليوم األولمبي

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

تكريم المدارس الفائزة بكؤوس التفوق الرياضي والكشفي

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  أشــاد 
البحرينية محمد حسن النصف بدعم فندق 
“k hotel” للحركــة الرياضيــة وحرصــه على 

دعم برامج وأنشطة اللجنة األولمبية. 
خالــد  فيصــل  اســتقباله  لــدى  ذلــك  جــاء   
كانــو العضــو المنتــدب لمجلــس إدارة فندق 
اللجنــة  إدارة  مجلــس  “k hotel”عضــو 
األولمبيــة، والــذي قــدم لــه دعما خــاص من 
الفنــدق للجنة األولمبية البحرينية.  ورحب 
النصف بفيصل خالد كانو منوها بإسهامات 
البرامــج  “k hotel” فــي دعــم كافــة  فنــدق 
والفعاليــات الرياضيــة، والتــي تعكس وعي 
مجلــس إدارة الفنــدق بأهمية دعــم الحركة 
الرياضية التي تمثل واجهة مشرفة للوطن 
لمــا يحققــه ابطالها من إنجــازات ونجاحات 

رفعــت راية الوطن بمختلف االســتحقاقات 
الخارجيــة. وثمــن النصــف مبــادرة الفنــدق 
تجــاه اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة وشــكر 
فيصــل خالد كانو على دعــم اللجنة؛ تقديرا 
لمــا تقــوم به من دور مهم فــي دعم ورعاية 
االتحــادات الوطنيــة التي تمثــل الوطن في 
البطــوالت الخارجية، مؤكــدا حرص اللجنة 

األولمبيــة علــى بنــاء شــبكة عالقــات قويــة 
مــع مختلــف شــركات ومؤسســات القطــاع 

الخاص؛ لتحقيق شراكة فاعلة معها.
وأضــاف النصــف أن اللجنــة األولمبية تعمل 
وفــق منهجيــة جديــدة قائمة على الشــراكة 
والتعــاون المثمــر مــع شــركات ومؤسســات 
أنشــطة  ورعايــة  لدعــم  الخــاص  القطــاع 

علــى  والعمــل  األولمبيــة  اللجنــة  وبرامــج 
وتعزيــز  واإلداري  المالــي  الجانــب  تطويــر 
اإليرادات تجســيدا لبرنامج تطوير قطاعي 
الشــباب والرياضة )اســتجابة( لالنتقال الى 
مرحلة جديدة قائمة على العمل المؤسسي 
عبــر  وبــدوره،  الحوكمــة.  نظــام  وتطبيــق 
فيصــل خالد كانو عن اعتــزازه الكبير بدعم 
والتــي  األولمبيــة،  للجنــة   ”k hotel“ فنــدق 
تعتبر أحد أهم الجهات الفاعلة والمهمة في 
المنظومــة الرياضية ولما تشــكله من ركيزة 
أساسية وعصب مهم في الحركة الرياضية 
ولمــا تضطلــع بــه مــن أدوار حيويــة زمهمــة 
في ســبيل تحقيق التفوق الرياضي، مؤكدا 
“k hotel” علــى مــد جســور  حــرص فنــدق 
التعــاون مــع اللجنــة األولمبيــة بمــا يخــدم 
مســيرة الرياضــة البحرينيــة ويقودهــا إلــى 

المزيد من التقدم والنماء.

كانـــو: مـــد جســـور التعـــاون مـــع اللجنـــة ودعـــم الحركـــة الرياضيـــة

“ k hotel” يقدم دعما لألولمبية البحرينية

جانب من اللقاء 

وزير التربية يكرم الفائزين بكؤوس التفوق الرياضي والكشفي واإلرشادي



أكــد رجــل األعمــال مالــك شــركة “مونتريــال للســيارات” إبراهيــم عبدهللا الشــيخ أن “مبادرة ممثــل جاللة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب، رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، إلنشــاء 100 ملعب في فرجــان البحرين بهدف 
توفيــر بيئــة مناســبة للشــباب وفئــات المجتمــع مــن أجــل ممارســة الرياضة في بيئــة مثالية وتأكيــد دور مالعــب الفرجان في دعــم األندية 
الوطنيــة والمنتخبــات وتزويدهــا بكثيــر مــن المواهــب الرياضيــة، تعــد فرصــة ذهبيــة الكتشــاف المواهــب البحرينيــة الشــابة”، مشــيرًا إلى 
“المبــادرات النوعيــة والمتميــزة والخطــط االســتراتيجية لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفة والتي تؤدي بشــكل مباشــر إلــى النهوض 

بالرياضة البحرينية”. 

 وأوضــح الشــيخ أن “المبــادرة تتيــح الفرصــة 
أمام األطفال والناشــئة والشــباب إلى ممارســة 
الرياضــة األمــر الــذي يســهم بشــكل مباشــر في 
اكتشــاف المواهــب والخامــات المتميــزة، وهــو 

مــا يصــب بشــكل مباشــر فــي صالــح الرياضــة 
البحرينية”. 

 وذكــر أن “المبــادرة تترجم حــرص الدولة على 
اســتغالل طاقات الشــباب بصورة إيجابية، كما 

أنهــا تســهم فــي توجيــه الشــباب نحو ممارســة 
النشــاط البدنــي بصــورة عامة وجعــل الرياضة 
أســلوب حيــاة بهــدف تعزيــز الصحــة النفســية 

والجسدية لألفراد”. 

“مونتريــال  شــركة  ومالــك  األعمــال  رجــل   
للســيارات”، أشــار إلى أن “مبادرة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة تعد انطالقــة نوعية 
من أجل اكتشاف المواهب ومن ثم استثمارها 
فــي دعم الرياضــة البحرينيــة بمختلف أنواعها 

وفئاتها”. 
 ودعا الشيخ المؤسسات والهيئات المعنية إلى 
“التعاون من أجل إنجاح تلك المبادرة الرياضية 
الرائــدة”، مشــددًا علــى أن “ذلــك التعــاون يعــد 
واجبــًا وطنيًا، نظرًا للفوائد واإليجابيات الجمة 
والكبيرة والمتعددة التي ســتعود على الشــباب 

البحريني نتيجة لتلك المبادرة الوطنية”.

الشيخ: المبادرة فرصة الكتشاف المواهب

حظيــت مبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة بإنشــاء 100 ملعــب رياضي متعددة 
األغراض في فرجان البحرين لتشــمل أنشــطة مختلفة في مختلف مدن وقرى مملكة البحرين بأصداء إيجابية بين مختلف األوســاط الرياضية والشــبابية بما فيها العبي كرة القدم الذين 

أبدوا مساندتهم وسعادتهم بالمبادرات التي يطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرامية إلى تأصيل دور مالعب الفرجان في احتضان الشباب واكتشاف المواهب الرياضية. 

 وأشــاد عدد من العبي كرة القدم بأهداف مبادرة ســمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة إلقامــة 100 ملعــب مصمــم بطريقة 
فنيــة متنوعــة داخــل قــرى ومــدن مملكــة البحريــن بالشــراكة 
مــع القطــاع الخــاص والحكومــي والراميــة لتنميــة المواهــب 
الشبابية والحفاظ على تحقيق التربية البدنية وبنية األجسام 
الصحيحة لشــباب مملكة البحرين وتشــجيع ممارســة الرياضة 

من خالل توفير مالعب يتحقق فيها ســهولة ومرونة الوصول 
إليها ببساطة. 

 وأكد الالعبون أن مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ا لتخريج العديد  لدعم مالعب الفرجان ســتكون مركًزا أساســيًّ
مــن الالعبيــن المتميزين في مختلف األلعــاب الرياضية وتأتي 
هــذه المبــادرة لوضع خطــة متكاملــة وتصور واضح الســتمرار 

تطويرهــا باعتبارهــا بيئــة خصــة للمواهــب الرياضيــة وكانــت 
تــزود األنديــة البحرينيــة بالمواهب الرياضية الناشــئة ولتكون 
مالعــب الفرجان تحظى بدور أساســي فــي احتضان المواهب 
وتخريجهــا بصــورة مســتمرة كمــا كانــت فــي الماضــي حيــث 
خرجــت العديد مــن الالعبين الذين مثلــوا األندية والمنتخبات 

الوطنية في العديد من المحافل الرياضية. 

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة
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إبراهيم الشيخ

العبــون: غالبية نجوم كــرة القدم البحرينية هم نتــاج مالعب الفرجان

اللجنة اإلعالمية

الحــارس  أشــار  جانبــه،  ومــن   
الدولي الســابق ومــدرب الحراس 
بنــادي الرفاع علي ســعيد بحرص 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة على إعــادة إحياء مالعب 
مبــادرة  إطــالق  عبــر  الفرجــان 
ســموه بإنشــاء 100 مالعــب فــي 
البحريــن  ومــدن  قــرى  فرجــان 
وقــال “نعتز كثيًرا بمبادرات ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
والراميــة إلى خلق أجــواء مثالية 
لتنمية المواهب وإعادة اكتشــاف 
وإنتاج الالعبين ورفد المنتخبات 
الوطنيــة بمواهــب كروية متميزة 
لألنديــة  االنضمــام  علــى  قــادرة 

الوطنية”.
 وأضاف سعيد “سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة استشعر أهمية 
البالــغ  ودورهــا  الفرجــان  مالعــب 
فــي احتضــان الشــباب البحرينــي 
بــدأ  بصــورة عالمــة وخاصــة مــع 

تراجع تلك المالعب في السنوات 
األخيــرة بســبب توســع المشــاريع 
اإلسكانية في العديد من المناطق 
وعــدم  المملكــة  فــي  واألحيــاء 
توفيرها لمســاحات مثالية لتكون 
فيهــا  يتجمــع  للفرجــان  مالعــب 
الالعبــون وتنتج للبحرين مواهب 
االنضمــام  علــى  قــادرة  كرويــة 

لألندية المنتخبات الوطنية”. 
 وبيــن ســعيد “يالحــظ الجميع أن 
معظــم الالعبين بــدأوا من الحارة 
وصانعــة  الفرجــان  ومالعــب 
العبــي  مــن  والعديــد  النجــوم 
مالعــب  مــن  خرجــوا  البحريــن 
الفرجــان والحــواري ونحــن نأمــل 
اجــل  مــن  التكاتــف  الجميــع  مــن 
الشــيخ  ســمو  مبــادرة  إنجــاح 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة والتــي 
وســتكون  المســتقبل  تستشــرف 
لهــا نتائج إيجابية على كرة القدم 

البحرينية”.

 وأشــاد الالعب الدولي الســابق طالل يوســف بمبادرة سمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة في بإنشــاء 100 ملعب في 
الفرجــان وقــال “دائًمــا ما يقدم ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة مبــادرات رائعــة ومتميــزة ســاهمت فــي تطويــر 
الحركــة الشــبابية والرياضيــة ليطلــق ســموه مبــادرة رائــدة 
علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي بإنشــاء 100 ملعب في 

فرجان البحرين بالمدن والقرى”. 
وأضاف يوسف “يدرك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أهمية الدور الذي تلعبه مالعب الفرجان في تعزيز الترابط 
بيــن الشــباب فــي قــرى ومــدن المملكــة وقويتهــا باعتبارهــا 
تحمــل أبعــاًدا اجتماعيــة باإلضافــة إلــى كون تلــك المالعب 
ا لتجميع الشــباب واكتشــاف المواهــب الرياضية  مكاًنــا مهمًّ

وإنتاج الالعبين”. 
 وتابــع يوســف “يقــف ملعــب الفريــج وراء صناعــة العديــد 
مــن العبــي كرة القدم فــي المملكة وهو المــكان الذي انطلق 

منــه نخبــة من العبي كرة القدم في البحرين لالنطالق نحو 
نجوميتهــم فــي عالم كرة القدم واالنضمام لألندية الوطنية 
ومن ثم تمثيل المنتخبات في مختلف البطوالت الكروية”. 

 ومــن جانبــه، قــال الالعــب الدولــي الســابق محمد ســالمين 
“دائًمــا مــا يقــّدم ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
مبادرات متميزة في المجال الرياضي ويقدم سموه مبادرة 
100 ملعــب فــي الفرجــان لتأتــي اســتكماالً لمبادرات ســموه 
الرياضــة واستشــراف  إلــى تطويــر  فــي والهادفــة  الرائــدة 
مســتقبلها عبــر مالعــب الفرجان التي كان لهــا دور كبير في 
تطويــر الرياضــة البحرينيــة بصــورة عامة وكــرة القدم على 

وجه الخصوص”. 

 وأضاف سالمين “مالعب الفرجان كانت مصنًعا  «
للعديد من الالعبين البحرينيين حيث تخرج من 

هذه المالعب نخبة من الالعبين والذين تمكنوا من 
االنضمام لألندية الوطنية والمنتخبات وكان لهم 

حضور متميز ونحن ننظر إلى مبادرة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بعين من اإليجابية باعتبارها 

ستعيد إحياء مالعب الفرجان والتركيز عليها بصورة 
أكبر”. 

 أما الالعب الدولي السابق ومساعد 
مــدرب نــادي الشــباب حســين علــي 
الشــيخ  ســمو  أن  بّيــن  فقــد  “بيليــه” 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة تمكن من 
إطالق مبادرة متميزة على المستوى 
المحلــي واإلقليمي وســتمثل قاعدة 
متميزة لالنطالق نحو بناء مســتقبل 
واعــد للكرة البحرينيــة عبر االهتمام 
تعتبــر  والتــي  الفرجــان  بمالعــب 
المغذي األساســي، وقال “تمكن سمو 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
لكــرة  المســتقبل  استشــراف  مــن 
القــدم وخصوًصــا مــن خــالل إطالق 
فــي  ملعــب   100 بإنشــاء  مبادراتــه 
فرجــان البحريــن باعتبارهم يمثلون 
ــا مــن مواطــن اكتشــاف  موطًنــا مهمًّ
والمواهــب  والقــدرات  الالعبيــن 

الشبابية”. 
 وأضــاف بيليــه “تعتبــر مبادرة ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة من 
تتطلــب  التــي  الوطنيــة  المبــادرات 

مــن الجميــع القطــاع الخــاص والعام 
والشــبابي  الرياضــي  والوســط 
هــذه  إنجــاح  أجــل  مــن  التكاتــف 
األهــداف  إلــى  ووصولهــا  المبــادرة 
التــي وجــدت مــن اجلهــا فــي دعــم 
عامــة  بصــورة  البحرينيــة  الرياضــة 

وكرة القدم على وجه الخصوص”. 
مالعــب  “عاصــرت  بيليــه  وأشــار 
فيهــا  ولعــب  والحــواري  الفرجــان 
مــن  واعتبارهــا  طويلــة  لســنوات 
الالعبيــن  إنتــاج  القــادرة  المالعــب 
والكــرة  الرياضيــة  والمواهــب 
مــن  بالعديــد  تحفــل  البحرينيــة 
والعبيــن  لنجــوم  الملهمــة  القصــص 
واألحيــاء  الفرجــان  مــن  بــرزوا 
قــوّي  حضــور  لهــم  وكان  الشــعبية 
فــي األندية التي لعبــوا لها باإلضافة 
إلــى تواجدهم القــوي مع المنتخبات 
الوطنية وتحقيقهم إلنجازات طبية 
مــع تلــك المنتخبــات فــي العديد من 

البطوالت الرياضية”.   

 أما الالعب الدولي السابق ومساعد 
سيدحســن  األهلــي  النــادي  مــدرب 
عيســى الشهير بـ “حمامة” فقد أشار 
إلى أن ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفة يقدم مبادرات رائدة على 
المســتوى المحلــي ومــن بينها دورة 
ناصــر بــن حمــد لأللعــاب الرياضيــة 
الكتشــاف  مكانــا  كانــت  والتــي 
المواهــب الرياضية ولتكون مبادرة 
الفرجــان  فــي  ملعــب   100 إنشــاء 
ســموه  مبــادرات  قائمــة  ضمــن 
الشــبابية  الحركــة  تجــاه  المتميــزة 

والرياضية البحرينية. 
 وقــال سيدحســن عيســى “فقــدت 
بســبب  بريقيهــا  الفرجــان  مالعــب 
وجــود  وعــدم  المعمــاري  التوســع 
مالعــب  إنشــاء  يمكــن  مســاحات 
الناشــئة  احتضــان  علــى  قــادرة 
حيــث مثلــت مالعــب الفرجــان في 
الســنوات الماضيــة منبعــا للمواهــب 
الوحيــد  المتنفــس  بمثابــة  وكانــت 

للناشــئة من أجل إطــالق إبداعاتهم 
في كرة القدم”. 

ســمو  مبــادرة  “ســتكون  وأضــاف   
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
فرصــة للجميــع لتأكيــد دور مالعب 
البحريــن  بــرز فــي  الفرجــان حيــث 
العديد من النجوم والالعبين الذين 
انطلقــوا مــن الفرجان والحــارة قبل 
أن تنفجــر موهبتهــم فــي عالــم كرة 
القدم ويكونــون جزًءا من الالعبين 
أقرانهــم  بقيــة  مــع  المتميزيــن 
كــرة  فــي  ناصــع  تاريــخ  وليرســموا 

القدم البحرينية”. 
وبيــن ســيد حســن عيســى ســتكون 
مبادرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة فرصة الكتشــاف وإنتاج 
األنديــة  علــى  ويتوجــب  المواهــب 
فــي  الكشــافين  دور  علــى  التركيــز 
الفرجــان الختيــار المواهــب وضمها 
علــى  والعمــل  الوطنيــة  لألنديــة 

صقلها.
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قــال لوكا يوفيتــش، مهاجم ريال مدريد 
الجديــد، أمــس األربعاء، إنه لم ُيفكر في 
العــروض المقدمــة له، حيــن علم بوجود 

عرض من الميرينجي.
المؤتمــر  خــال  يوفيتــش،  وأوضــح 
الصحافــي لتقديمه: “أنا أســعد رجل في 
العالــم، ســعيد لكونــي العًبا فــي أكبر ناٍد 
في العالم.. من دواعي ســروري التوقيع 

لريال مدريد، وسأقدم كل ما لدي”.
وأضــاف: “فــي الحقيقــة لم أفكــر في أي 
عرض آخر.. النوم بقميص ريال مدريد؟ 
صحيــح حين كنــت طفــًا فعلتها، حيث 
منحنــي صديق والدي القميــص حينها.. 
منــذ أن كنــت طفــًا وأنــا أشــجع الريــال، 

ألنه أكبر ناٍد في العالم”.
وتابــع: “أهدافــي مــع الفريــق؟ لــن أقــول 
مــن  ُمعيــن  عــدد  تســجيل  أريــد  إننــي 
األهــداف، لكنــي ســأحاول تقديم أفضل 
مــا لــدي، وإظهــار مــا يمكنني القيــام به.. 
لقــد جئــت إلــى نــاٍد يمكننــي التعلــم فيه 

ومحاولة التحسن”.
وعــن مركــزه المرتقــب فــي الميرينجــي، 
أجــاب يوفيتــش: “لم أتحــدث مع زيدان 
)المــدرب(، وعلــى أي حــال أنــا هنــا لكــي 

أقاتل”.
رونالــدو،  كان  لقــد  “قدوتــي؟  وواصــل: 
آخــر، ألن  أي شــخص  أختــار  لــن  واآلن 
الجميع سيكونون زمائي.. بنزيما واحد 
مــن أفضــل الاعبين في العالــم، وأتمنى 
التعلــم منه كثيًرا.. أعتقــد أننا ملتزمون، 

والقرار سيكون بيد زيدان فقط”.
“الــدوري  الصربــي:  النجــم  وأردف 
اإلســباني واإلنجليــزي همــا األفضــل في 

أوروبا، وأتمنى الظهور بمستوى جيد”.

“الرقم ال يلعب”
وبشــأن رقم قميصه مع ريال مدريد، رد 
بقولــه: “الرقــم ال يلعب، هو أمر غير مهم 

بالنسبة لي”.

وبخصــوص مــا تــردد عــن تفاوضــه مــع 
آينتراخــت  مهاجــم  أجــاب  برشــلونة، 
فرانكفــورت الســابق: “لــم أكــن على علم 
بــأي عــرض آخر، فقد تحدثــت مع وكيل 
أعمالــي وأخبرنــي بعــرض ريــال مدريد، 

ووافقت عليه بسرعة”.
واستكمل: “أتمنى الفوز بدوري األبطال، 
ســأحاول التركيــز علــى اللعــب وتأكيــد 
أحقية التعاقد معي.. المنافســة ستكون 
لكــن بعملــي يمكننــي الحصــول  كبيــرة، 

ســيكون  فشــلت  وإذا  فرصــة،  علــى 
خطئي”.

وعــن التعاقــد مــع إيديــن هــازارد، قــال 
وأحــد  رائــع،  العــب  “هــو  يوفيتــش: 
أفضــل الاعبيــن فــي العالــم، وســيكون 
غرفــة  مشــاركته  ســروري  دواعــي  مــن 

المابس”.
واختتم: “الشــيء الوحيــد الذي أخافني 
خــال التقديــم )كاعــب لريــال مدريــد(، 
أتمنــى  الملعــب..  أرض  إلــى  القفــز  هــو 

أمــام  المســؤولية،  قــدر  علــى  أكــون  أن 
الجماهير التي تهتف باسمي”.

وفــي الســياق نفســه، رّحــب فلورينتينو 
بانضمــام  مدريــد،  ريــال  رئيــس  بيريــز 
المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لصفوف 
الرســمي  التقديــم  خــال  الميرنجــي، 

للصفقة، مساء اليوم األربعاء.
وقــال بيريــز، خــال تصريحــات نقلتهــا 
أن  “نريــد  اإلســبانية:  “مــاركا”  صحيفــة 
نشــارك مــع جميــع العبــي ريــال مدريــد 

بداية مشــروع للموســم المقبــل، ويجب 
أن نعمــل بشــكل ُمكثــف لتحقيــق أحام 

جماهيرنا”.
وأضاف: “لم نمر بالموسم الذي توقعناه، 
لتحقيــق  وعــزم  قــوة  بــكل  وســنتفاعل 
فهــذا  الفــوز،  وهــو  التاريخــي  هاجســنا 
وســنواصل  أبــًدا  يستســلم  ال  النــادي 

العمل”.
بــدوري  ألقــاب  بأربعــة  “الفــوز  وتابــع: 
األبطــال فــي 5 ســنوات هو شــيء فريد 

من نوعه، إنه إنجاز ضخم ونعلم قيمته، 
المدريديســتا  ذلــك بفضــل وحــدة  وكل 
والقــوة االقتصاديــة للنــادي واالســتقرار 

المؤسسي”.
وأردف متحدثــا عــن يوفيتــش: “مهمتنا 
اآلن هي العودة إلى طريق االنتصارات، 
ونحــن ُســعداء بالترحيــب بأحــد هــؤالء 
الاعبيــن الذيــن ســيعملون علــى تنفيــذ 
هــذه المهمــة، والــذي ســيكون جــزءا من 

عائلة ريال مدريد”.
ووجــه بيريــز رســالة للمهاجــم الصربــي: 
بفضــل  مدريــد  ريــال  إلــى  أتيــت  “لقــد 
لقــد  العمــل،  علــى  وقدرتــك  موهبتــك 
قاتلــت للوصول إلــى مدريد وتفعل ذلك 
وأنت في ســن الـــ21 عاما فقــط، وأردت 

أن تكون جزءا من هذه األسطورة”.
وواصل: “لديك تحد كبير في مســيرتك 
الكرويــة، وســوف تكــون ُمحاًطا بمدرب 
رائع وأفضل الاعبين في العالم، للدفاع 

عن شعار ريال مدريد”.
اآلن،  بــك  فخــورة  “عائلتــك  واختتــم: 
ونحــن أيًضــا ألن هــذا هــو القميص الذي 
قيــل لنــا إنــك كنت تذهــب إلى النــوم به 

حين كن صغيًرا”.
مــن جانب آخــر، أعلن نادي ريال مدريد، 
البلجيكــي  للنجــم  تقديمــه  موعــد  عــن 
“ســانتياجو  ملعــب  فــي  هــازارد  إيديــن 

برنابيو” للجماهير ووسائل اإلعام.
ووفًقــا للموقــع الرســمي لريــال مدريــد، 
لوســائل  تقديمــه  ســيتم  هــازارد  فــإن 

اإلعام، اليوم الخميس.
وأشــارت تقاريــر صحافية إلــى أن قيمة 
تشيلســي  مــن  هــازارد  انتقــال  صفقــة 
مليــون   100 تبلــغ  مدريــد  ريــال  إلــى 
يــورو، باإلضافــة إلــى 68 مليــون يــورو 

كمتغيرات.
يذكــر أن ريــال مدريــد تعاقــد حتى اآلن 
مــن  هــازارد  إيديــن  هــم  العبيــن   4 مــع 
ســانتوس،  مــن  ورودريجــو  تشيلســي، 
ولــوكا  بورتــو،  مــن  ميليتــاو  وإيديــر 

يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.

يوفيتش: أنا أسعد رجل في العالم
وكاالت

يبــدو أن مغــادرة جيــروم بواتينــج، لفريــق بايرن ميونيخ باتت أقرب مــن أي وقت مضى، فالعالقة بيــن المدافع ومدربه نيكو 
كوفاتش ليست على ما يرام منذ بداية الموسم وحتى نهايته تقريًبا.

ولــم يعتمــد كوفاتــش، كثيــًرا هــذا الموســم 
على بواتينج، صاحب الـ30 عاًما، خاصة في 

المباريات المهمة.
القلعــة  عــن  الرحيــل  فــي  بواتينــج  رغبــة 
البافاريــة ليســت وليــدة اليوم، بــل كان على 
وشــك االنتقال لباريس سان جيرمان صيف 
العام الماضي، بعد لقائه مع المدرب األلماني 
باريــس ســان جيرمــان  الــذي يشــرف علــى 
يتــرك  لــم  لكــن كوفاتــش  تومــاس توخيــل، 
بواتينــغ ليرحــل رغــم موافقــة إدارة النــادي 

على عرض النادي الفرنسي.
هــذا األمــر أكــده رئيــس مجلــس إدارة بايرن 
ميونيــخ كارل هاينــز رومينيجــه فــي حــوار 
مع صحيفة “شبورت بيلد” األلمانية، بالقول: 
“في 28 من أغســطس 2018 توصلنا بعرض 

من ســان جرمان وأردنــا الموافقة عليه، لكن 
المدرب عارض ذلك”.

وبرر كوفاتش موقفه هذا بأنه بحاجة إلى 3 
مدافعين في الفريق.

ويضيــف رومينيجه “شــعرنا عندها بأن قرار 
كوفاتش لم يعجب بواتينج”.

كمــا أن عــدم اعتمــاد كوفاتــش علــى بواتينغ 
دائمــا كأساســي أثــار حفيظته، مثــل ما جرى 
فــي ثمــن نهائــي كأس ألمانيا الــذي جمع بين 
برليــن، حيــث كان  بايــرن ميونيــخ وهيرتــا 
أمــام  أساســيا  اللعــب  فــي  يرغــب  بواتينــج 
فريق المدينة التي ولد فيها، إال أن كوفاتش 
كان له رأي آخر، بإيداعه على مقاعد البدالء.

وعندمــا أراد المــدرب إشــراكه كبديــل تعمــد 
بواتينــج، علــى مــا يبــدو التأخــر فــي ارتداء 

مــا  الرضــا. وهــو  عــدم  عــن  حذائــه كتعبيــر 
جعــل المــدرب يغير رأيــه ويتراجع عن فكرة 

إشراكه.
كل  فــإن  الموســم،  انتهــاء  وبعــد  اآلن 
المؤشــرات تــدل علــى اقتــراب بواتينــج من 
مغــادرة الفريــق البافــاري بعدمــا قضــى معــه 
9 مواســم، وهــو مــا ألمــح إليه رئيــس النادي 
أولي هونيس بشــكل واضح خال االحتفال 
بالثنائية )لقب الدوري والكأس( في ميونيخ، 

وفق ما نشر موقع “فوكوس” األلماني.
مســتقبل  عــن  فحديثــه  رومينيجــه  أمــا 
بواتينــج كان أكثــر دبلوماســية، عندمــا قال 
“أعتقــد أنــه علينا إيجاد حل عادل ومحترم 
للطرفيــن. وهو أمــر اعتبره ممكنا من حيث 

المبدأ”.

وكاالت

سبب فشل انتقال بواتينج لسان جيرمان

جيروم بواتينج
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“أشرس صراع” على الكرة الذهبية
للمرة األولى منذ أعوام، ال تبدو مالمح المرشح األبرز إلحراز الكرة الذهبية واضحة، حيث 
يتنافس 8 العبين لتحقيق الجائزة الفردية األبرز في العالم، فمن هم هؤالء المرشحون؟

وكان النجــم األرجنتينــي ليونيــل ميســي 
المرشــح األبــرز هــذا الموســم، وذلــك بعــد 
تألقــه الافــت ببطولتــي الدوري اإلســباني 
ودوري أبطــال أوروبــا، قبــل أن “ينهــار” كل 
شــيء بهزيمــة فريقــه برشــلونة التاريخية 
دوري  فــي   0-4 بنتيجــة  ليفربــول  أمــام 
األبطال، ثم خسارته لكأس الملك اإلسباني 

بعدها بأسبوع.
ومع تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا، 
بــرزت أســماء عــدة كمرشــحين حقيقييــن 
للجائزة، أبرزهــم المدافع الهولندي فيرجل 
محمــد  المصــري  والمهاجــم  دايــك،  فــان 

صاح.
ليفربــول،  ونجــوم  لميســي  وباإلضافــة   
مثــل  المعتــادون،  المرشــحون  فهنــاك 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو والفرنســي 

كيليان مبابي.
للكــرة  مرشــحين  العبيــن   8 قائمــة  هنــا 

الذهبيــة نهايــة العــام، وإنجــازات كل منهم 
لتحقيق الجائزة:

ليونيل ميسي

بالرغم من فشــله فــي دوري أبطال أوروبا، 
مرشــحا  يظــل  األرجنتينــي  النجــم  أن  إال 
الذهبــي  الحــذاء  تحقيقــه  بعــد  حقيقيــا 
الهدافيــن  الئحــة  وتصــدره  األوروبــي، 
بالدوري المحلي ودوري األبطال. وستمثل 
بطولــة كوبــا أميركا فــي األرجنتين النقطة 
حيــث  الموســم،  هــذا  لاعــب  المحوريــة 
سيعني تحقيقها مع منتخب باده اقترابه 

كثيرا من الكرة الذهبية.

كريستيانو رونالدو

مــع  رونالــدو  نســبيا قدمــه  ناجــح  موســم 
فريقــه الجديــد يوفنتــوس، حيــث ســجل 
21 هدفــا بالــدوري وحقــق جائــزة أفضــل 

العــب فــي إيطاليا، كما أحــرز بطولة دوري 
األمــم األوروبية “شــبه الودية” مع منتخب 
تكــون  ال  قــد  كلهــا  العوامــل  هــذه  بــاده. 
كافيــة للبرتغالي في ســباق الكرة الذهبية، 
والســبب فشــله فــي دوري أبطــال أوروبــا 
وخسارته للقب الهداف في “السكوديتو”.

كيليان مبابي

الشــاب الفرنســي وصــل لهدفــه رقــم 100 
بعمــر 20 عامــا فقط هــذا العام، وهــو ما لم 
يســتطع تحقيقه كل من رونالدو وميســي. 
تألقه الافت في الدوري المحلي وتسجيله 
33 هدفا خيم عليه ظام الخروج “المذل” 
مــن دوري أبطــال أوروبــا مــع باريس ســان 
جرمــان. فرصــه فــي الكــرة الذهبيــة تبــدو 

بعيدة نسبيا مقارنة ببقية المرشحين.

محمد صالح

النجم المصري قاد ليفربول لتحقيق اللقب 
لتصبــح  عامــا،   14 غيــاب  بعــد  األوروبــي 
العامــة  مصــر  فــي  إفريقيــا  أمــم  بطولــة 

المحوريــة لصــاح فــي موســمه، والتي قد 
تؤدي لتحقيقه الكرة الذهبية للمرة األولى 

بتاريخ الاعبين العرب.

فيرجل فان دايك

المدافــع الهولندي أصبــح األفضل في خط 
الدفــاع بــا منــازع، وحصولــه علــى جائــزة 
أفضــل العــب بالــدوري اإلنجليــزي وضعــه 
نقطــة  الاعبيــن.  كبــار  مــع  منصــة  علــى 
الضعف التي قد تضرب حظوظ فان دايك 
بالكــرة الذهبيــة هــي أن الجائــزة نــادرا مــا 

تمنح للمدافعين.

إيدين هازارد

النجــم البلجيكــي حقق موســما ممتــازا مع 
تشلســي، توجــه بلقــب الــدوري األوروبــي، 
قبــل انتقالــه لريــال مدريد. لو قــدم هازارد 
بدايــة قويــة مــع “الملكــي” الموســم المقبل 
قــد يصبــح ترشــيحه للجائــزة أمــرا واردا، 
خصوصــا أن تاريــخ العبــي ريــال مدريــد 

حافل بالكرات الذهبية.

ساديو ماني

الكثيــرون اعتبــروا أن الســنغالي مانــي 
الموســم  ليفربــول  فــي  األول  النجــم 
الفائــت، خصوصــا بعــد تصــدره قائمــة 
الهدافين بالدوري بالتســاوي مع صاح 
أوباميانــغ.  إيميريــك  بييــر  والغابونــي 
األمــم  كأس  ســتكون  صــاح،  مثــل 
اإلفريقيــة عامــا محوريــا في ترشــيح 

الاعب للكرة الذهبية.

رحيم ستيرلنغ

أصبح النجم اإلنجليزي رحيم ستيرلنغ 
العامــة الفارقة في موســم مانشســتر 
ســيتي االســتثنائي، حتــى حــاز علــى 
جائزة الكتــاب ألفضل العب بالدوري. 
ســتيرلنغ مرشــح للكــرة الذهبيــة، لكــن 
فشــله بــدوري أبطــال أوروبــا وخــروج 
إنجلتــرا المبكــر مــن دوري األمــم قــد 

تبعد الجائزة عن الاعب الشاب.

وكاالت



تســبب ســقوط كيفن دورانت على أرض الملعب في الربع الثاني من المباراة الخامســة لنهائي دوري 
كــرة الســلة األميركــي للمحترفيــن بســبب إصابــة فــي وتــر أخيل األيمــن، بهــزات ارتدادية في ســوق 

االنتقاالت الحرة لهذا الصيف.

وعملــت فرق عدة لســنوات لتجهيز وضعها المالي 
لمحاولــة ضــم  نجــم غولــدن ســتايت  اســتعدادا 

ووريرز الى صفوفها.
وبحســب التقارير، يتحضــر دورانت اآلن لعام من 
العمــل المكثــف الســتعادة كامــل عافيته ولموســم 
إضافي للعودة الى قمة عطائه، ما سيغير دينامية 

الوجهة المقبلة للعديد من الالعبين اآلخرين.
ولــم يهنــأ دورانــت طويــال بعودتــه مــن إصابة في 
شــهر،  قرابــة  ووريــرز  عــن  أبعدتــه  الســابق  ربلــة 
إذ خــاض 12 دقيقــة فقــط ليــل اإلثنيــن، قبــل أن 
يســقط علــى أرض الملعــب مطلع الربــع الثاني من 
المباراة الخامسة التي فاز بها فريقه على مضيفه 
تورونتــو رابتــورز 105-106، ليقلــص الفــارق فــي 

سلسلة النهائي الى 3-2 ويرجئ حسم اللقب.

“شقيقنا”

فجــأة، تغيــر المشــهد في غــرف صنع القــرار تحت 
الــدوري  فــي  للرواتــب  األقصــى  الحــد  قواعــد 
األميركي، ومن المتوقع أن يكون حجر “الدومينو” 

األول الذي سيسقط من صنع دورانت بالذات.
الســؤال المطروح في الوقت الراهن هو هل يفّعل 
الالعــب البنــد الــذي يســمح لــه بالتحــرر مــن عقده 
مــع ووريــرز هــذا الصيــف، أو يرضى بمبلــغ الـ31,5 
مليــون دوالر الــذي ســيتقاضاه عــن عامــه األخير، 
ويفضل أن تكون عملية إعادة تأهيله من اإلصابة 

في محيط مألوف مع زمالء يرون فيه “أخا”؟
ســيصبح  الــذي  طومســون  كالي  مشــاعر  كانــت 
بــدوره العبــا حــرا في يوليــو، صادقة تجــاه زميله 
دورانــت الذي “اشــتقنا اليــه. إنه شــقيقنا. نتحدث 
هنــا عــن أفضــل العــب فــي العالــم. بوجــوده معنا، 

نحن حقا إحدى أعظم الفرق في التاريخ”.
لكــن قــد يقــرر أيضــا عكــس ذلــك إذا ما اعتبــر بأن 
الفريــق اســتعجل عودتــه فــي المبــاراة الخامســة 
المصيريــة لــه ما تســبب بتعرضه إلصابــة جديدة، 
وهــو األمــر الــذي قد يجعلــه يرغــب بالرحيل بحثا 
عــن تحــد جديــد، الســيما أنــه ذاق طعــم التتويــج 
مــع ووريــرز مرتين عامــي 2017 و2018 حين نال 

أيضا جائزة أفضل العب في النهائي مرتين.
ثم هناك سوق أندية الدوري. هل تخاطر بالعرض 
األقصى لضم دورانت المصاب الذي قد ال يستعيد 

أبدا المستوى الذي كان عليه قبل اإلصابة؟
نيويــورك نيكــس، بروكليــن نتــس، لــوس أنجليس 
كليبــرز ولــوس أنجلــوس ليكــرز، هــي مــن األنديــة 
التي عملت لسنوات عدة على ميزانياتها وتقليص 
رواتب العبيها إلفساح المجال أمام هذه اللحظة: 

ضم دورانت.
لكــن تأثيــر األخيــر علــى أرض الملعــب قــد يتأخــر 
لمــدة عــام علــى األقــل إن لــم يكــن أطــول بســبب 

اإلصابة في وتر أخيل.

تأثير على الفرق والالعبين

عندمــا قــرر دورانت الذي يحتفــل بميالده الحادي 
المقبــل، أن يتخلــى عــن  والثالثيــن فــي ســبتمبر 
أوكالهوما ســيتي ثاندر ويفترق عن رفيق الدرب 
لاللتحــاق   2016 موســم  بعــد  وســتبروك  راســل 
بووريــرز، كان يبحــث عــن األلقــاب التــي كان مــن 
الممكــن لفريقــه الســابق أن يحرزهــا لــو بقــي فــي 

صفوفه.
األمــر  بــه  فانتهــى  يحصــل،  لــم  األمــر  هــذا  لكــن 
بالخروج من الدور األول للبالي أوف في المواسم 
الثالثــة األخيــرة بعدما بلغ نهائــي المنطقة الغربية 

في الموسم األخير لـ”كاي دي” مع الفريق.
مجــددا، ســيكون لدورانــت تأثيــره علــى اآلخريــن 
لكــن هــذه المــرة علــى مصيــر العبيــن ووجهتهــم، 
علــى غــرار نجــم تورونتو كواهــي لينــارد الذي قد 
يتخــذ قــرار عــدم تفعيــل عامــه األخيــر مــن العقــد 
وأن يصبــح العبا حــرا هذا الصيف حتى وإن توج 
الفريــق الكنــدي بلقــب الــدوري للمــرة األولــى فــي 

تاريخه.
وســيؤثر دورانــت علــى مصيــر نجوم كبــار آخرين 
مثــل العبــي بوســطن ســلتيكس كايــري إيرفينــغ 
وفيالدلفيــا ســفنتي سيكســزر جيمي باتلــر اللذين 
قــد يصبحــان مــن األهــداف الرئيســية فــي ســوق 
االنتقــاالت الحــرة فــي يوليــو فــي حــال اعتبــرت 

الفرق أن هناك مخاطرة كبيرة في ضم “كاي دي”.
ويتوقــع أن تركــز الفرق بشــكل أكبر علــى محاولة 
ضــم العــب ارتــكاز نيــو أورليانــز أنطونــي ديفيس 
عوضــا عن المخاطــرة بضم دورانت الذي قد تؤثر 
إصابتــه على قرارات العبيــن آخرين مثل إيرفينغ 
الــذي كان يفكــر، بحســب التقاريــر، باالنضمام الى 
نيوجيرزي نتس في حال حصل األخير على “كاي 
دي” ليشــكل معــه ثنائيــا ضاربــا لكن قــد يعدل عن 

قراره بسبب المستجدات األخيرة.
كل مــن طومســون ولينــارد مــن لــوس أنجليــس، 
وقد يعودان الى مســقط رأســهما من بوابة كليبرز 
عوضا عن أن يســعى األخير لضم دورانت، كما أن 
الجــار اللــدود ليكــرز كان يفكــر بضــم أفضل العب 
فــي نهائــي 2017 و2018 وأفضل هداف في بالي 
أوف هذا الموسم )قبل اإلصابة( ليشكل مع ليبرون 

جيمــس ثنائيا مماثال لذلــك الذي قاد ميامي هيت 
)جيمس-دواين وايد في 2012 و2013( وكيفالند 
كافالييــرز )جيمس-إيرفينــغ فــي 2016( الــى لقب 

الدوري.

أعوام من التخطيط

قاعــة  مــن  عكازيــن  علــى  دورانــت  خــروج  مــع 
“سكوشــيا بنك أرينا” في تورونتو اإلثنين، رافقته 
مخططات ســنوات من تقشــف فــي الرواتب لعدد 
مــن الفــرق الفســاح المجــال فــي جداولهــا الماليــة 

لالعب مثل “كاي دي” الذي.
لكن هل يقتنع دورانت بأهمية العالقة الشــخصية 
التــي تربطه بووريرز وزمالئه في الفريق، ويغريه 
ذلــك بالبقــاء ومحاولــة إضافة المزيد مــن األلقاب 

مع فريق المدرب ستيف كير؟

بحســب العــب ووريــزر أندريــه إيغــووداال، فاألمر 
فــي نهايــة المطــاف “أكثــر مــن كــرة ســلة )...( لكــن 
أحــدا ال يريــد أن يفهــم هــذا الجــزء. األمــر أعمــق 
بكثيــر من لعب كرة الســلة من أجــل المال. ال يزال 
النــاس ال يدركــون حقــا مــا نتحــدث عنــه. عندمــا 
نقــول أن األمــر مماثــل لألخــوة الحقيقيــة، فليــس 
لــدى الناس أدنى فكرة ما يعني ذلك وكيف نشــعر 

تجاه بعضنا البعض “.
العبيــن  مــن  ووريــرز  أفــراد  كل  دورانــت  يعــرف 
وطواقــم وإدارييــن منذ انضمامــه كالعب حر في 
2016 و”الحيــاة أهــم بكثيــر مــن ناحيــة االهتمــام 
بالفــرد ومــا الــذي يمــر بــه” بحســب نجــم الفريــق 
ســتيفن كــوري، ألنــه “عندمــا تتعرف على شــخص 
مــا وترى مدى صدقه، فأنــت تهتف لهذا النوع من 

الرجال”.

هزة إصابة دورانت ترتد في سوق االنتقاالت
وكاالت

وكاالتوكاالت

في األمسية التي بلغ فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفه رقم 100 خالل مسيرته، كان البعض يتساءل: متى سيشرع الالعب ذو العشرين 
عاما في إحراز األهداف بقميص ريال مدريد اإلسباني؟

وســجل مبابــي، مســاء الثالثــاء، هدفــا خــالل 
المبــاراة التــي جمعــت منتخــب فرنســا بأندورا 
فــي التصفيــات المؤهلــة ليــورو 2020، ليكســر 
المســابقات  فــي  هــدف  الـــ100  حاجــز  بذلــك 

الرسمية، وعمره ال يتجاوز 20 عاما.
وترافــق الالعــب الشــاب الكثيــر مــن التقاريــر 
اإلعالمية، التي تفيد باقتراب مغادرته باريس 
الفرنســي صــوب ريــال مدريــد  ســان جرمــان 
اإلســباني. إال أن الالعب السابق لموناكو فضل 
عدم الحديث، ليلة الثالثاء، عن مستقبله، بعد 
تلقيــه عددا من األســئلة مــن الصحفيين، وفق 

ما ذكرت صحيفة “ماركا” اإلسبانية.
واكتفــى بالقــول “هــذا ليــس الوقــت المناســب 
دائمــا  أنتــم  مدريــد..  ريــال  عــن  للحديــث 
تســألونني نفــس الســؤال، لكــن الوقــت ليــس 

مناسبا لإلجابة”.
وكانت صحيفة “فرانس فوتبول” الشــهيرة قد 
أكــدت قبــل أســابيع عــزم ريــال مدريــد تقديــم 

عــرض بقيمــة 280 مليــون يــورو )315 مليــون 
يورو( من أجل الحصول على خدمات مبابي.

وتعاقد الفريق الباريســي مع مبابي في صيف 
مــن  قادمــا  يــورو  مليــون   180 مقابــل   2017

موناكو الفرنســي، لكن أنباء انتقاله إلى النادي 
الملكــي لــم تتوقــف مــن وقتهــا، ال ســيما بعــد 
عــودة الفرنســي زين الدين زيــدان إلى تدريب 

الفريق.

يواجه الالعب الغيني نابي كيتا “معضلة” حقيقية قبل انطالق كأس أمم إفريقيا بمصر، قد تؤدي لغضب مدربه في ليفربول اإلنجليزي، يورغن 
كلــوب. ووفقــا لصحيفــة “صــن”، وعــد كيتــا مــدرب منتخب بالده غينيا بأنه سيشــارك مــع المنتخب في كأس أمــم إفريقيا التي تنطلــق 21 يونيو 

الجاري، بالرغم من عدم جاهزيته بسبب اإلصابة.

وتعــرض كيتــا إلصابــة يــوم 1 مايــو، خــالل 
مباراة ليفربول أمام برشــلونة بذهاب نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا، أنهت موسمه مع 

“الريدز”.
 وتبيــن الحقــا أن إصابتــه بالعضلــة الضامــة 
ســتبعده عــن المشــاركة مــع منتخــب بــالده 
بــكأس أمــم إفريقيــا، إال أن العــب الوســط 
الغينــي قــرر المشــاركة مع المنتخــب بالرغم 

من اإلصابة.
النــادي  بيــن  حربــا  أن  الصحيفــة  وقالــت 
والمنتخــب تلــوح باألفق، خاصة مــع الرغبة 
الواضحــة للمــدرب األلمانــي يورغــن كلــوب 
يعــود  حتــى  الصيــف،  خــالل  كيتــا  بإراحــة 

بكاملة جاهزيته للموسم المقبل.
 وقال كيتا: “أرغب بالمشــاركة مع المنتخب 
بالرغــم مــن أننــي لســت جاهــزا بنســبة 100 
 100 بنســبة  للعــب  متحمــس  ولكننــي   ،%

%”. وجــاء قرار كيتا للمشــاركة في البطولة 
مخالفــا لرغبــة كلــوب، الــذي قــال: “ال نرغب 
كان  لــو  المشــاركة  مــن  العــب  أي  حرمــان 

باستطاعته اللعب”.

وأضــاف: “بالنســبة لي أتمنــى أن يكون كيتا 
جاهزا للعب بنســبة 100 % كي يشــارك في 
كأس أمــم أفريقيــا، ولكــن إن لــم يكن جاهزا 

فلن يشارك، هكذا تسير األمور”.

لقطة تجمع نابي كيتا مع كلوبكيليان مبابي

“حرب قادمة” بين كلوب ونابي كيتامبابي منزعج من “سؤال ريال مدريد”
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كيفن دورانت

بيانيتش لن يغادر يوفنتوس
كشف الدولي البوسني، ميراليم بيانيتش، العب وسط يوفنتوس، 
موقفــه مــن الرحيل عن البيانكونيري خالل الفترة المقبلة، في ظل 

اهتمام العديد من األندية بضمه.

خســارة  فــي  بيانيتــش  وشــارك 
إيطاليــا،  أمــام  بــالده  منتخــب 
فــي   )2-1( بنتيجــة  الثالثــاء، 
علــى   ،2020 يــورو  تصفيــات 
معقــل  ســتاديوم،  أليانــز  ملعــب 

السيدة العجوز.
فــي  الالعــب  قــال  ذلــك،  وعــن 
صحيفــة  نقلتهــا  تصريحــات 
ســبورت”  ديللــو  “الجازيتــا 
معتــاًدا  لســت  “أنــا  اإليطاليــة: 
أليانــز  فــي  هنــا  الخســارة  علــى 
بأدائنــا  فخــور  أنــا  ســتاديوم.. 
وجماهيرنا، قدمنا مباراة جيدة، 
وواجهنــا فريًقــا جميــاًل، لــم يكن 
اســتحققنا  لكننــا  ســهاًل،  األمــر 

نقطة على األقل”.
وواصل: “الهدف الذي استقبلناه 

مــع انطــالق الشــوط الثانــي كان 
مؤذًيــا لنا، إيطاليا تمتلك العبين 
مراوغين جيدين، إنه أمر مؤلم”.

“الجانــب  بيانيتــش:  وأردف 
األيســر لديهــم لعب بشــكل جيد 
وجــود  فــي  الخطــوط،  وبيــن 
إيمرســون..  فيراتــي،  إنســيني، 
فــي  الجــودة  مــن  رفعــوا  لقــد 
منظــم،  فريــق  هــم  الملعــب، 
ودفاعهــم يلعــب مًعــا منــذ عــدة 
ســنوات.. إيطاليا لديها مستقبل 
بجــودة  العبيــن  وتمتلــك  رائــع، 

كبيرة”
“أنــا  أجــاب:  مســتقبله،  وحــول 
مــع  عقــد  لــدي  للغايــة،  هــادئ 
يوفنتــوس لمــدة أربــع ســنوات، 
فــي  هنــا..  بخيــر  أننــي  وأشــعر 

بعضنــا  نحــب  نحــن  اليوفــي 
البعــض، النادي جاد معي، وأنا ال 

زال بإمكاني تقديم المزيد”.

أتطــور  “أنــا  بيانيتــش:  وتابــع 
وأريــد أن أعطــي الفريــق كل مــا 
لقــب دوري  أريــد إحضــار  لــدي، 

يوفنتــوس،  إلــى  أوروبــا  أبطــال 
وأتمنــى أن يكون ذلك في أقرب 

وقت ممكن”.

ميراليم بيانيتش

وكاالت
وكاالت

أكَّد تقرير صحافي إســباني، أمس األربعاء، أنَّ البرازيلي فيليب 
كوتينيــو، العــب برشــلونة، يقترب من االنتقال إلى باريس ســان 

جيرمان في الميركاتو الصيفي.

“مونــدو  لصحيفــة  ووفًقــا 
فــإنَّ  اإلســبانية،  ديبورتيفــو” 
أنتيرو هنريكي المدير الرياضي 
لباريــس ســان جيرمــان، التقــى 
عــدة مرات مع كيا جورابشــيان 
وكيــل كوتينيــو فــي لنــدن، مــن 

أجل التفاوض حول الصفقة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم 
عدم تقدم أي ناٍد بعرض رسمي 
كوتينيــو،  لضــم  برشــلونة  إلــى 
ولكــن مســتقبل الالعــب يتجــه 
بقوة نحو تمثيل ســان جيرمان 

في الموسم المقبل.
وأوضحت أن النجــم البرازيلي 
أنــه  بالفعــل  زمــالءه  أخبــر 
يخطــط للرحيــل عن برشــلونة، 

وهنــاك اهتمــام بضمــه مــن قبل 
وباريــس  يونايتــد  مانشســتر 

سان جيرمان.
وأفــادت بــأن عــودة البرازيلــي 
ليونــاردو للعمــل مــرة أخرى مع 
مــن  ستســهل  جيرمــان،  ســان 
رســمي  عــرض  تقديــم  عمليــة 
لضم كوتينيو، ليزامل مواطنيه 
نيمــار دا ســيلفا وتياجو ســيلفا 

وماركينيوس.
يذكــر أن اســم كوتينيــو ارتبــط 
بالرحيــل عــن “كامــب نــو” هــذا 
الصيــف، بعدما قدم مســتويات 
وتعــرض  للغايــة،  متواضعــة 
لصافــرات اســتهجان مــن قبــل 

جماهير البارسا.

كوتينيو والهروب من جحيم برشلونة



اليــوم  كتالونــي،  صحافــي  تقريــر  قــال 
األربعــاء، إن اإليطالــي مينــو رايوال، وكيل 
أعمــال ماتياس دي ليخــت، مدافع أياكس 
أمســتردام، غــدر ببرشــلونة فــي الميركاتو 
“مونــدو  صحيفــة  ذكــرت  فقــد  الصيفــي. 
ديبورتيفــو”، أن رايوال يتواجد في باريس 
لمــدة يوميــن، من أجل التفاوض مع ســان 

جيرمان بشأن صفقة دي ليخت.
وأشــارت إلــى أن ســان جيرمــان ســيقدم 
األقــل،  علــى  يــورو  مليــون   75 ألياكــس 
باإلضافــة إلــى شــيك فــارغ لالعــب البالــغ 
رفــض  أجــل  مــن  وذلــك  عاًمــا،   19 عمــره 

عرض برشلونة.
وأوضحــت الصحيفــة أن كلمــة الســر فــي 
وســان  رايــوال  بيــن  المفاوضــات  تطــور 
جيرمــان، هــي عــودة ليونــاردو للعمــل مــع 
وتمتعــه  أخــرى،  مــرة  الباريســي  النــادي 

بعالقة جيدة مع الوكيل اإليطالي.
يذكــر أن دي ليخــت يتمتــع أيًضــا باهتمام 
مــن قبــل برشــلونة ويوفنتــوس، إال أنه لم 
يكشــف بعــد عــن مســتقبله، وذلــك عقــب 
موســم رائــع مــع أياكــس، علــى الصعيدين 

المحلي واألوروبي.

حلم ميسي
فــي ظــل غيــاب البرازيلــي نيمــار بســبب االصابــة، تتركــز االضــواء علــى األرجنتينــي ليونيل 
ميســي الــذي يحــاول حصد لقبه األول فــي بطولة كوبا أميركا ووضع حــد لخيباته المتتالية 

مع منتخب بالده.

مــرات   5 العالــم  فــي  العــب  أفضــل  يحظــى 
القــدم علــى  بســجل خــارق فــي تاريــخ كــرة 
مســتوى األنديــة مع برشــلونة اإلســباني، لكنه 
يتعلــق  عندمــا  الوصيــف  مركــز  فريســة  يقــع 
األمــر بمنتخــب األرجنتين. 4 ألقاب في دوري 
أبطــال أوروبــا، 10 في الدوري اإلســباني، لكن 
مــع منتخــب “البي سيليســتي” اكتفــى بألقاب 
متواضعــة علــى غــرار ذهبيــة األولمبيــاد فــي 
بكيــن 2008 أو كأس العالــم تحــت 20 عامــا 
فــي 2005. يــدرك ميســي الذي ســيبلغ الثانية 

والثالثين خالل الشــهر الجــاري أن الوقت بدأ 
األميركيــة  “فوكــس”  لشــبكة  وقــال  يداهمــه، 
األسبوع الماضي “أريد إنهاء مسيرتي بإحراز 

أمر ما مع المنتخب الوطني”.
خــاض 4 مباريــات نهائيــة خســرها كلهــا، فــي 
كأس العالــم 2014 و3 مــرات في كوبا أميركا، 
بــركالت  تشــيلي  ضــد  نســختين  آخــر  بينهــا 
الترجيــح، وســيحاول التعويض في النســخة 
األميركيــة  القاريــة  البطولــة  مــن  المقبلــة 
الجنوبيــة التــي تســتضيفها البرازيــل بيــن 14 

يونيــو و7 يوليو. الخســارة األشــد وقعا كانت 
فــي المونديــال البرازيلــي العــام 2014، عندما 
سقط بصعوبة أمام ألمانيا )صفر1- في الوقت 
اإلضافــي( على ملعــب ماراكانا الذي يأمل في 
العودة اليه يوم 7 يوليو المقبل لخوض نهائي 
كوبــا أميــركا، لكــن هــذه المــرة مع أمــل انتزاع 

ميدالية ذهبية وليست فضية.
كان نهائي كوبا أميركا األخير صعبا جدا على 
ميســي مــن الناحيــة النفســية، فأعلــن اعتزاله 
تلــك  عــن  وقــال  عنــه.  يعــود  أن  قبــل  دوليــا 
المرحلــة التــي واجه فيها المنتخــب انتقادات 

حادة “هاجمنا الناس من كل حدب وصوب”.
دام اعتزالــه 6 أســابيع فقــط، وبثالثيتــه فــي 
مرمــى اإلكــوادور، ضمنــت االرجنتيــن تأهلهــا 
الــى نهائيــات كأس العالــم 2018. لكــن، مــرة 
جديــدة، عجز ميســي في المونديال الروســي 
المنتخبــات،  ســاحة  الــى  نجاحــه  نقــل  عــن 
فودعــت األرجنتين من الدور الثاني بخســارة 
المطــاف  بهــا  انتهــى  التــي  فرنســا  أمــام   3-4

بإحراز اللقب.
وعلــى رغــم أنــه غــاب عــن المباريــات الســت 
يتحــدث  لــم  المونديــال،  تلــت  التــي  الوديــة 
أحــد عــن اعتزالــه هــذه المــرة. أوضح ميســي 
أن نجلــه تياغــو “يحــب كثيرا عندمــا ألعب مع 

المنتخب الوطني”.

وكاالت

ليونيل ميسي

وكاالت

وكاالت

“خيانة” رايوال

أعلــن مــدرب المنتخــب التونســي لكــرة القدم الفرنســي أالن جيريس تشــكيلته النهائية مــن 23 العبا لخوض منافســات بطولة كأس 
األمــم اإلفريقيــة 2019 فــي مصــر، والتــي شــهدت عودة النجم يوســف المســاكني بعــد غياب مطول بســبب االصابة واســتبعاد علي 

معلول في آخر لحظة.

ويعود المساكني الملقب بـ”النمس” والمعار 
عــن  غيابــه  بعــد  البلجيكــي،  أويبــن  الــى 
مونديــال روســيا 2018 بســبب قطــع فــي 

الرباط الصليبي.
وأكــد جيريــس فــي تصريحــات اعالميــة 
سابقة أنه ال يريد وضع “حدود” لطموحات 
معتبــرا  إفريقيــا،  بطولــة  فــي  المنتخــب 
يشــكل  النهائــي  نصــف  الــدور  بلــوغ  أن 
“رغبــة وهدفــا واضحــا )...( لكــن لماذا نضع 

حدودا؟”.
معلــول  علــي  الظهيــر  جيريــس  واســتبعد 
لألســباب  ذكــر  دون  المصــري(  )األهلــي 
أن  قــرر  كمــا  العواضــي،  بكريــم  وعوضــه 
دحمــان  أيمــن  المرمــى  حــارس  يرافــق 
)الصفاقســي( المنتخــب الــى مصــر خــارج 
المشــاركة  مــن  االســتفادة  “قصــد  القائمــة 
فــي البطولــة القاريــة خاصــة لما أبــداه من 
جديــة وانضباط في التمارين ولما ينتظره 

من مســتقبل زاهر في مسيرته الرياضية”، 
وفقا لبيان صدر ليلة الثالثاء األربعاء على 

موقع االتحاد التونسي.
اطــار  فــي  العــراق  تونــس  وواجهــت 
التحضيــرات ألمــم أفريقيا وفازت بهدفين 
انتصــارا  حققــت  كمــا  الفائــت  الجمعــة 
علــى المنتخــب الكرواتــي بهدفيــن لهــدف 

الثالثاء.
ويخــوض منتخب “نســور قرطاج” المتوج 
أرضــه،  علــى   2004 عــام  القــاري  باللقــب 
غمــار البطولــة التــي تســتضيفها مصــر بين 
المجموعــة  فــي  يوليــو،  و19  يونيــو   21
الخامســة التي تضم أيضــا منتخبات مالي 

وموريتانيا وانغوال.
في ما يأتي التشكيلة:

بــن مصطفــى  فــاروق  المرمــى:  - حراســة 
شــريفية  بــن  معــز  الســعودي(،  )الشــباب 

)الترجي(، معز حسن )نيس الفرنسي(

- الدفاع: نسيم هنيد )الصفاقسي(، ياسين 
ديــالن  اليونانــي(،  )أولمبياكــوس  مريــاح 
بــرون )الغنتــواز البلجيكــي(، محمــد دراغر 
كشــريدة  وجــدي  األلمانــي(،  )بادربــورن 
)النجم الساحلي(، أيمن بن محمد )الترجي(، 
أســامة الحدادي )االتفاق الســعودي(، كريم 
العواضــي )النجم الســاحلي(، رامي البدوي 
)الفيحــاء الســعودي( - الوســط: الفرجانــي 
إليــاس  المصــري(،  )الزمالــك  ساســي 
غيــالن  الفرنســي(،  )مونبلييــه  الســخيري 
الشــعاللي )الترجــي(، مــارك اللمطــي )بايــر 
المســاكني  يوســف  األلمانــي(،  ليفركــوزن 
)أويبن البلجيكي(، نعيم الســليتي )ديجون 

الفرنسي(
)نيــس  الصرارفــي  بســام  الهجــوم:   -
الفرنسي(، أنيس البدري وياسين الخنيسي 
اتيــان  )الترجــي(، وهبــي الخــزري )ســانت 

الفرنسي(، فراس شواط )الصفاقسي(.

عودة المساكني لتشكيلة تونس

sports@albiladpress.com

الخميس
13 يونيو 2019 
1020 شوال 1440

لــم يتقبــل الجميــع فــوز الواليــات المتحدة القياســي )0-13( علــى تايلند، فــي كأس العالم لكرة القدم للســيدات، يــوم الثالثاء، بصدر 
رحب. وانقسمت اآلراء حول ما إذا كان ينبغي على الفريق أن يكون بهذه القسوة، أمام منافس بائس.

مورجــان  أليكــس  المهاجمــة  وأحــرزت 
خمســة أهداف، ليبــدأ المنتخــب األميركي 
المدافــع عــن اللقــب مشــواره فــي البطولة، 
بأكبر انتصار في تاريخ كأس العالم ســواء 

للرجال أو السيدات.
الســابق  الدولــي  األميركــي  الالعــب  لكــن 
تيلــور تويلمــان، انتقد الفريق على وســائل 
أن  يــرى  حيــث  االجتماعــي،  التواصــل 
احتفاالت العبات منتخب بالده باألهداف، 

كانت زائدة عن الحد.
وكتــب عبــر حســابه على تويتــر “االحتفال 
باألهــداف يترك في فمي مذاقا مريرا مثل 
كثيرين منكم.. يســاورني الفضول لمعرفة 

إن كان أحد اعتذر بعد المباراة”.
الواليــات  مدربــة  إيليــس  جيــل  ودافعــت 

وقالــت  فريقهــا،  أســلوب  عــن  المتحــدة 
كان  الكبيــر،  التقــدم  رغــم  االســترخاء  إن 

سيمثل عدم احترام لتايلند.
“احتــرام  الصحافييــن  إيليــس  وأبلغــت 
المنافــس هــو أن تلعــب بقــوة أمامــه.. إنهــا 
بطولــة يلعــب فيهــا فــارق األهــداف دورا، 
الكثيــر يتعلق ببناء الزخــم، ولذلك كمدربة 
ال أعتقــد أن وظيفتــي هــي كبــح العبــات 
فريقي.. أحترم تايلند وتحدثت إلى بعض 
العباتهــا بعــد المبــاراة، ويجــب أن يشــعرن 

بالفخر، هذا جزء من نمو اللعبة”.
كمــا دافعــت آبــي وامبــاك، صاحبــة الرقــم 
القياســي فــي عــدد األهــداف الدوليــة مــع 
الواليات المتحدة، عن زميالتها السابقات.

وكتبــت وامبــاك، التــي ســجلت 184 هدفــا 

دوليــا، عبــر حســابها علــى تويتــر “لــكل من 
لديــه مشــكلة مــع عدد األهــداف.. بالنســبة 
عالــم  كأس  أول  هــذه  الالعبــات  لبعــض 

ويجب أن يشعرن بالحماس”.
االنتقــادات  كانــت  إذا  عمــا  تســاءلت  كمــا 

تحمل تحيزا ضد المرأة.
وأضافــت “تخيلوا أنكم أنتم الذين تلعبون 
هنــاك، هذا هــو حلمك أن تلعب ثم تســجل 
فــي كأس العالــم.. هــل ســتقولون لفريــق 

رجال أال يسجل أو يحتفل؟”
الــذي  ســتون،  روب  اتفــق  جانبــه،  ومــن 
يقــدم تغطيــة كأس العالــم لشــبكة “فوكس 

سبورتس”، مع رأي تويلمان.
وقــال “األمــر كان مــذال في نقطــة ما، األمر 
تحــول إلــى مجــرد تدريــب علــى تســجيل 

األهداف”.
الواليــات  العــب  الالس،  أليكســي  لكــن 
المنتخــب  عــن  دافــع  الســابق،  المتحــدة 

األميركي.

يواجهــن  أنهــن  مشــكلتهن  “ليســت  وقــال 
فريقــا ضعيفــا، المنتخــب األميركــي ليــس 
ألحــد،  صديقــا  ليكــون  هنــاك  موجــودا 
بــكأس  ليفــوز  هنــاك  األميركــي  المنتخــب 

العالم”.
فيهــا  ســتنطلق  مــرة  كل  “فــي  وأضــاف 
األميركــي  المنتخــب  سيســجل  الصافــرة، 

أكبر عدد ممكن من األهداف”.

وكاالت

جدل الـ “13 - صفر”

من مواجهة الواليات المتحدة وتايلند

وكاالت

وضع ريال مدريد خطة بديلة له، حال فشل في الظفر بخدمات الدولي الفرنسي 
بول بوجبا العب وسط مانشستر يونايتد، خالل سوق االنتقاالت الصيفية.

وبحســب إذاعــة “كادينــا كوبي” اإلســبانية، فإنَّ ريــال مدريد مهتــم بضم تانجي 
ندومبيلي العب خط وسط أولمبيك ليون، لتدعيم صفوفه.

وأشــار التقرير، إلى أنَّ ندومبيلي ســيكون الخيار الثالث في الميركاتو، بعد بول 
بوجبا، وكريستيان إريكسن العب خط وسط توتنهام.

وُيعــد بوجبــا هو الهدف الرئيســي لريال مدريد في ســوق االنتقــاالت، لكن إدارة 
الميرنجي مازالت في انتظار رد إدارة مانشســتر يونايتد، أما إريكســن فلم يكن 

هناك أي اتصال من ريال مدريد لالعب أو إدارة توتنهام حتى اآلن.
واقتــرب ريــال مدريد من حســم أولــى الصفقات الفرنســية، خالل األيــام القليلة 
المقبلة، حيث أصبح فيرالند ميندي الظهير األيســر لليون قاب قوســين أو أدنى 

من ارتداء قميص الملكي.

خطة بديلة

وكاالت

حــاول روميلــو لوكاكــو تعويــض موســمه 
يونايتــد  مانشســتر  مــع  الســعيد  غيــر 
وتســجيل  بلجيــكا  مــع  بقــوة  بالظهــور 
هدفين في الفوز 3 - صفر على أســكتلندا 
فــي تصفيــات بطولــة أوروبــا 2020 لكــرة 
القــدم يــوم الثالثاء ليذكــر مدربي األندية 

بما يستطيع فعله.
ورفعت الجماهيــر البلجيكية الفتة كبيرة 
انطــالق  قبــل  لوكاكــو  بالعمــالق  لإلشــادة 
المبــاراة وكتبــت ”عمــره 26 عامــا وأصبــح 
أســطورة بالفعل“ ووصف المدرب روبرتو 
مارتينيــز هــذا األمر ”بالحــب“ الذي يجعل 

فريقه استثنائيا في أوروبا.
وسجل لوكاكو الهدفين في الدقيقتين 45 
و57 ليحافظ لبلجيكا على سجلها الخالي 
مــن الهزيمــة فــي 4 مباريــات بالمجموعــة 
التاسعة وقال الالعب إن لديه رغبة قوية 
في تعديل الصورة بعد موســم محبط مع 
مانشســتر فقد خالله مكانه وسط حديث 

عن إمكانية رحيله.
وقــال لوكاكــو ”خضت موســما صعبا على 

مســتوى النــادي. فقدت مركــزي ولم ألعب 
حياتــي  فــي  مرحلــة  هــذه  لكــن  كثيــرا. 

وستساعدني في الخطوة المقبلة“.
ولم يرد لوكاكو على ســؤال حول إمكانية 

انتقاله إلى إنترناسيونالي اإليطالي.
وأشاد مارتينيز مدرب بلجيكا بثبات أداء 
لوكاكو أمام المرمى في آخر ثالث سنوات 

حيــث ســاعد بــالده علــى احتــالل المركــز 
2018 وواصــل  العالــم  فــي كأس  الثالــث 
التألــق بتســجيل ثالثــة أهــداف فــي آخــر 
مباراتيــن. وقــال مارتينيــز ”أحيانــا أشــعر 
يســتمتع  روميلــو  أرى  ال  عندمــا  بالحــزن 
فــي كرة القدم. عندما يســتمتع بلعب كرة 

القدم يكون هدافا خطيرا“.

روميلو لوكاكو

معشوق بلجيكا
وكاالت

المفتوحــة  فرنســا  بطــل  نــادال  رافائيــل  قــال 
للتنس إنه كان على وشك إنهاء موسمه بعدما 
تســببت إصابــة فــي الركبــة فــي انســحابه مــن 
قبــل نهائي بطولة إنديان ويلز في مارس لكنه 
لعب رغم األلم في روالن جاروس ليعزز رقمه 

القياسي ويحرز اللقب للمرة 12.
وانســحب نادال أمام روجــر فيدرر في إنديان 
المفتوحــة  ميامــي  بطولــة  عــن  وغــاب  ويلــز 
قبــل أن يعــود إلــى المالعــب ويخوض موســم 
البطــوالت علــى األراضــي الرملية حيث خســر 
ثــالث مــرات متتاليــة فــي الــدور قبــل النهائــي 

قبل أن يفوز بلقبين في روما وباريس.
وقــال نادال لموقع رابطة الالعبين المحترفين 
”من الناحية الذهنية وبعد إنديان ويلز عانيت 

من تراجع حاد.
”فكــرت فــي إنهــاء موســمي لمتابعــة إذا كان 
جســدي ســيتعافى بــدال مــن اللعب وأنــا أعاني 

من إصابة بعد أخرى“.
وأضــاف ”اختيار آخــر كان يتمثل في التحامل 
واللعــب رغــم اإلصابة... كنت متــرددا في قرار 
العــودة. مــن الناحية البدنية، وبســبب مشــكلة 

أخرى في أربطة الركبة وإلى جانب كل العالج 
الــذي تلقيتــه فــي عمليــة التعافــي كنــت فــي 

حاجة للتعامل مع األلم“.
وقــال الالعــب البالــغ عمــره 33 عاما إنــه عانى 
للحفــاظ علــى دوافعــه بســبب األلــم المســتمر 
فــي  قويــة  رغبــة  لديــه  كان  ذلــك  رغــم  لكنــه 

الظهور بشكل قوي في روالن جاروس.
ورفــع نــادال رصيده إلى 18 لقبا في البطوالت 
األربــع الكبرى وبات علــى ُبعد لقبين من فيدرر 
صاحــب الرقــم القياســي. وأعلن نــادال مؤخرا 
أنــه ال ينــوي المشــاركة فــي أي بطولــة حتــى 
يظهر في ويمبلدون التي تنطلق مطلع يوليو.

رافائيل نادال

اعتراف الماتادور
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إعداد: طارق البحار  Toy Story 4

أنه ودع سلسلة  الجمهور  أن ظن  بعد 
“قــصــة لــعــبــة” لـــأبـــد، فـــاجـــأت ديــزنــي 
رابع،  بجزء  السلسلة  بعودة  جمهورها 
الـــذيـــن أحبهم  ــال  يــتــضــمــن كـــل األبـــطـ
وراعــي   ،“ “بــاظ  مثل  والصغار،  الكبار 

البقر “وودي”.
توم  الصوتي  األداء  بمشاركة  الفيلم 

هانكس، وتيم آالن، وكيانو ريفز.

 Godzilla: King of the

 Monsters

يعود الوحش األسطوري 
“جودزيال” من جديد، 

ــمـــرة لن  ــذه الـ ــ وهـ
يــعــود مــنــفــردًا، 
يــصــاحــبــه  إذ 
ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
وحـــــــــــــــــــــوش 
خارقة  أخـــرى 
“مـــــــــــــوثـــــــــــــرا” 

تهدد  و”رودان” 
ــس الــــبــــشــــري  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ

بأكمله.
صدر الفيلم منذ أيام قليلة في 

وهو  السينمائية،  الــعــرض  دور 
وفيرا  واتانابي،  كين  بطولة  من 

فارميجا، وميلي بوبي براون.

 Rocketman

األمريكي  المخرج  يقدم 
فليتشر  دكستر 

رائــــــــــــــــعــــــــــــــــة 
ــة  ــ ــي ــ ــق ــ ــي ــوســ مــ

 Bohemian فيلمه  نجاح  بعد  جديدة 
البوهيمية”،  “الملحمة   Rhapsody
وهي “روكيت مان” الذي يتناول قصة 
صـــعـــود الــمــغــنــي الــبــريــطــانــي 
إلتون جون إلى عالم الشهرة.

ــن بـــطـــولـــة تـــــارون  الـــفـــيـــلـــم مــ
ــادن،  ــارد مــ ــتـــشـ ــرتـــون، وريـ إيـــجـ

وجيمي بيل.

 Dark Phoenix

مسلسل  محبو 
“صـــــــــــــــــــــــــــراع 
الـــــــــــعـــــــــــروش” 
عـــــلـــــى مــــوعــــد 
مـــــــــع مـــــفـــــاجـــــأة 
“عنقاء  بفيلم  ســـارة 
الظالم”، إذ يشاهدون 
ــر الــتــي  ــرنـ ــي تـ ــوفـ صـ
سانسا  بـــدور  عــرفــنــاهــا 
شخصية  ــقــدم  ت ــارك،  ــتـ سـ
“مــاري  الخارقة  المتحولة 

جين” في هذا الفيلم.
جيمس  بطولة  من  الفيلم 
مكفوي، وجينيفر لورانس، 

ومايكل فاسبندر.

 Late Night

كوميدية  مذيعة  قصة  الفيلم  يتناول 
يخبرها  ليلية،  حــواريــة  بــرامــج  تــقــدم 
رؤساؤها ببحثهم عن بديل لها، وعليها 
أن تتحالف مع الكاتبة الوحيدة ضمن 
طاقم عملها، كي تعيد لبرنامجها مجده 

من جديد وتحافظ على وظيفتها.
ــة إيـــمـــا تــومــبــســون  الــفــيــلــم مـــن بــطــول

وميندي كالينج.

Men in Black: 
 International 

تــعــود سلسلة  ــوام  ــ أعـ  7 بــعــد حـــوالـــي 
“رجال في مالبس سوداء” من جديد، 
الفيلم  بطولة  في  يشارك  العام  وهــذا 
بعد  نيسون،  وليام  هيمسورث  كريس 
انسحاب كل من ويل سميث وتوم لي 

جونز.
لعمالء  جديدة  مغامرة  الفيلم  يتناول 
وجود  اكتشافهم  بعد  بــالك”  إن  “مين 

جاسوس يهدد بقاء المنظمة السرية.

 Child’s Play

عــشــاق الــرعــب عــلــى مــوعــد مــع جــزء 
األطفال  لعبة  أفالم  من سلسلة  جديد 

ليهدد  يعود من جديد  الذي  “تشاكي”، 
حــيــاة كــل مــن حــولــه بالخطر، وتــدور 
لعبة  تشتري  أم  حــول  الفيلم  أحـــداث 
تالحظ  أنها  إال  البنها،  جديدة  أطفال 
أن اللعبة تتورط في عدة جرائم قتل. 

الفيلم من بطولة أوبري بالزا

 Spider-Man: Far From

 Home

الحياة  ــى  إل “ســبــايــدرمــان”  عـــودة  بعد 
يواصل  إندجيم”،  “أفنجرز:  فيلم  في 
وهذه  البطولية،  مهامه  الخارق  البطل 
الخارق  الشرير  يواجه  أن  عليه  المرة 

“ميستريو”.
الفيلم من بطولة توم هوالند، وماريسا 

تومي، وجايك جيلنهال.

 The Lion King

إنتاج  إعــادة  عن  ديزني  شركة  أعلنت 
فيلم األنيميشن “األسد الملك” بنسخة 

حية، من تقديم المخرج جون فافرو.
كبار  من  بطولته مجموعة  في  يشارك 
نجوم هوليوود مثل بيونسيه، ودونالد 

جلوفر، وسيث روجان.

 Once Upon a Time in

 Hollywood

يــتــنــاول الــفــيــلــم قــصــة مــمــثــل مــغــمــور، 
يحاول استعادة مجده بمعاونة مؤدي 
ــحــركــات الــخــطــرة الـــخـــاص بـــه، في  ال
تشارلز  فيه عصابة  تهدد  الذي  الوقت 

مانسون هوليوود.
مثل  كبار  نجوم  فيه  فيشارك  الفيلم 

براد بيت، وليوناردو دي كابريو.

عــرض أكبر األفــام المنتظــرة من هوليــوود وأجــزاء جديدة

جديد السينما في صيف 2019

 ،”Avengers EndGame“ تحــدث النجــم  كريــس إيفانــز عــن فيلــم مارفــل
وأنــه يعتبــر آخــر ظهور له بــدور “كابتن أميركا” قائال: “لقــد أعطوني الدرع 

والقبعــة، وســوف أطلــب منهــم الــزي كامــل، أنــا 
كريــس  ولكــن  كامــال،  الــزي  أبــًدا  أطلــب  لــم 
هيمســوورث يملك الزي كامال، ســوف أطلب 

الزي كامال أيضا”.

 وعندما تم سؤاله عن أفضل مشهد 
أثناء  المفضل  ويعتبره  له،  بالنسبة 
أمــيــركــا”،  “كــابــتــن  تــأديــتــه شخصية 

القتال  مشهد  يفضل  أنــه  أكــد 
في المصعد في بداية فيلم” 
 Captain America: The

.”Winter Soldier
ــريـــس” الــبــالــغ   وأضـــــاف “كـ
37 عاًما مجيًبا  العمر  من 
بطله  مـــن  ســـــؤال  عــلــى 

الـــخـــارق الــمــفــضــل، أنــه 
لم يكن من المعجبين 

الخارقين  بــاألبــطــال 
ولكنه  صــغــره،  فــي 
كــــــــــــــــان يــــفــــضــــل 
“باتمان”  شخصية 
شخصية  أي  عن 

أخرى.

آخر ظهور لكابتن أميركا
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أعلنت ABC عن تجديدها المسلســل الكوميدي The Goldbergs لموســم ســابع، ليعرض 
في الموسم التلفزيوني لعام 2019-20.

The Goldbergs من بطولة هايلي أورانتيا، 
وتــــــروي جــنــتــيــلــي، وشـــــون جــيــامــبــرون، 
وويندي ماكليندون-كوفي، وسام ليرنر، مع 

جورج سيجال وجيف جارلين.
الثمانينيات  فترة  في  الكوميديا  وتتركز 
جينك  مدينة  مــن  غــولــدبــيــرغ  عائلة  على 
آدم  األصغر  االبــن  بنسلفانيا،  بوالية  تــاون 
بالفيديو،  )جيامبرون( يصور جنون عائلته 

)أوســوالــت(،  بالغ  كشخص  التعليق  ويقدم 
ــادت العشيرة  الـــســـادس، عـ الــمــوســم  وفـــي 
أجــراس  لتدق  واحــد،  سقف  تحت  بأكملها 

الزفاف.
ويبلغ متوسط مشاهدة الموسم  «

السادس من غولدبيرغ 1.19 في 
التصنيف الديموغرافي للفئة العمرية 
بين 18 و49 بنحو 4.92 ماليين مشاهد.

 Big Little تفتخر النجمة شايلين وودلي بمشاركتها في الجزء الجديد من مسلسل
Lies مع مجموعة من نجمات “هوليوود”، مشــيرة إلى أن دورها في المسلســل يعد 

نقلة نوعية في مشوارها الفني.

ويـــنـــاقـــش الــمــســلــســل مــشــاكــل الــعــنــف 
المنزلي، وتأثيرها على حياة النساء، من 
مأخوذة  والحكاية  اإلنـــاث،  نظر  وجهة 
مـــن روايـــــة لــلــكــاتــبــة لــيــان مــوريــالــتــي، 
إلى وودلي،  العمل، إضافة  ويشارك في 
كل من الممثلة ميريل ستريب ونيكول 

كيدمان وريس ويذرسبون.

وفي لقاء صحافي ُنِظم لطاقم العمل  «
بمناسبة عرض موسم جديد، عّبرت 

الممثالت عن إعجابهن بدور زميلتهن 
وودلي في الموسم الجديد، مشوقات 

الجمهور لرؤية الجزء الجديد، لكونه 
يتضمن مشاهدة مفاجئة وصادمة 

للممثلة.

بيريــن  التركيــة  النجمــة  كشــفت 
عــدة  مؤخــرا  رفضــت  انهــا  ســات 
عــروض تمثيليــة مــن قبــل شــركات 
انتاجية، بســبب المســتوى المتدني 
ال  انهــا  الــى  مشــيرة  بالنصــوص، 
ترغــب فــي الظهور لمجــّرد الظهور، 
علــى  دائمــا  تطــّل  ان  تحــب  بــل 
متنوعــة  بــأدوار جديــدة  الجمهــور 

تضيف الى مسيرتها التمثيلية.

واضافت إلحدى المواقع االلكترونية 
التركية ان سبب اختيارها لمسلسل 
“الــــهــــديــــة” هــــو قـــصـــتـــه الــجــمــيــلــة 
الجمهور.  التي ستجذب  والمختلفة 
وكـــانـــت قـــد انــتــهــت بــيــريــن ســات 
مــؤخــرا مــن تــصــويــر مــشــاهــدهــا في 
الجديد  مسلسلها  من  االول  الجزء 
من  مقتبس  العمل  وهــذا  “الــهــديــة”، 
للكاتب  الــعــالــم”  “اســتــيــقــاظ  ــة  ــ رواي
ســونــغــول بــويــبــاش ويــتــألــف مــن 8 

حلقات فقط.

The Goldbergs تجديد

Big Little Lies سعيدة في سبب رفض بيرين سات

تعتمــد نجمــة تلفزيــون الواقــع باريــس هيلتــون علــى إطــالالت مختلفــة باســتخدام الشــعر المســتعار بألــوان 
وتســريحات مختلفــة. وكشــفت هيلتون خالل برنامــج Entertainment Tonight أنها تمتلك نحو ال800 شــعر 

مستعار بأشكال وأطوال وألوان مختلفة تستخدمها في حال أرادت التخفي في أثناء تجولها بين الناس،

 وقالت: “ألجأ إلى استخدامها حينما أود زيارة ديزني 
األســود  المستعار  الشعر  وأعتمد  أخــرى.  وأماكن  النــد 
أو عندما أرغب  القصير حينما أكون في دولة معينة، 
المستعار  الشعر  هيلتون  تستخدم  كما  التخفي”.  في 
مارلين  ــراء  اإلغــ كملكة  آخــريــن،  بنجوم  تتشبه  لكي 
لتغيير  المثلى  الحلول  أحد  الباروكة،  وتعتبر  مونرو. 
للوقت  توفيرًا  دقائق،  في  واإلطاللة  الشعر  تسريحة 
والمجهود، ولحماية الشعر من التلف الناتج عن الصبغة 

واستخدام مجفف الشعر وأدوات التسريح الساخنة.
الباروكة باستمرار في  اللواتي يعتمدن  والنجمات من 
في  أو  أحــيــانــًا،  المناسبات  فــي  وتــحــديــدًا  إطاللتهن، 
خالل تصوير مسلسل معين، ويتعاملَن معها على أنها 
قطعة اكسسوار أساسية ال غنى عنها إلبراز جمالهن أو 
الشخصية التي يلعبنها في فيلم، لدرجة أننا في بعض 
األوقات ال نستطيع تمييز الشعر المستعار من شعرهن 

الحقيقي. ومن النجمات كيم كارداشيان التي ال 
تثبت على تسريحة شعر محددة، فتارة بشعر 
طويل جذاب وتارة أخرى بإطاللة في الشعر 
إطالالت  في  أيضا  والحال  الجريء.  القصير 
األشقر  باللون  بشعر  تظهر  التي  جينر  كايلي 
بشعر  تستبدله  التالي  اليوم  وفي  البالتيني، 

مستعار طويل باللون المائل إلى الباستيل 
الــهــادئ أو األخــضــر. وهــنــاك أيــضــًا نجمات 
أخريات يعتمدن الباروكة بصفة دائمة، أو 

أحيانا، مثل زيندايا التي لجأت مرة إلى 
شعر مستعار بقصة البيكسي األشقر، 

استغنت  التي  حايك  سلمى  أو 
ــدى الـــمـــنـــاســـبـــات عــن  ــ فــــي إحــ
شعرها األسود الطويل معتمدة 

باروكة باللون األشقر.

سر باروكة باريس هيلتون

أتــم الفيلــم الرومانســي الكوميــدي “Notting Hill” عامــه العشــرين، وهو الذي بدا ك”fairy tale” أو كحكايــة خرافية لقصة حب تجمع بين ممثلة 
ونجمــة عالميــة، ورجــل عــادي جــدًا يمتلــك مكتبــة صغيرة، والــذي كانت بطلتــه نجمة عالميــة محبوبة بالفعل، وهــي جوليا روبرتــس، وأدى دور 

حبيبها، البريطاني هيو غرانت، والذي لم يكن وقتها نجمًا بمقاييس هوليوود بعد.

أن  كورتيس  ريتشارد   ”Notting Hill“ فيلم  لكاتب  النقاد  من  عدد  ذكر 
)ُعطلة  الشهير  هيبورن  أودري  الممثلة  فيلم  مع  ُمتشابهة  الفيلم  فكرة 
ُمتخفية  أميرة  لعبت فيه دور  والــذي   ،1953 الذي صدر عام  رومانية( 
تقع في حب مراسل صحافي في روما، ولكن كورتيس صرح بأنه في 
واقع األمر- لحسن حظه- لم ُيشاهد هذا الفيلم أبدًا. عشرون عاما مرت 
الذكرى  في  النقاد  أعــاد  إذ  الفيلم شيئا،  وعذوبة  لطف  من  تنقص  ولم 
حوله،  الطريفة  المعلومات  وبعض  مشاهده،  أفضل  للفيلم  العشرين 
السعادة في كل مرة يعرض  ُمسببات  التي جعلته سبًبا من  واألسباب 

فيها للجمهور.
ويقول النقاد إن أحد أهم أسباب نجاح الفيلم، وبقائه في الذاكرة إلى 
اآلن، هو ذلك االنسجام الذي بدا ظاهًرا بين كل من جوليا روبرتس في 
دور آنا سكوت وهيو غرانت في دور ويليام ثاكر، فبخالف أن كاًل منهما 
أثر ساحر  له  كان  مًعا  اجتماعهما  أدى دوره بشكٍل صادق ومؤثر، فإن 
وعذب أكثر، فبدا ارتباك ويليام، وخجله، وعفويته، وذلك االنبهار البادي 
في عينيه أغلب الوقت تجاه آنا، حقيقًيا تماًما، وذلك أمام جرأة ولهفة 
آنا، التي تحاول السيطرة على مشاعرها، بينما نرى ذلك الحزن البادي 

طبيعًيا  بدا  الشخصيتين  بين  التناقض  ذلك  الوقت،  أغلب  عينيها  في 
تماًما وعلى قدر هذا التناقض، كانت الجاذبية التي جمعتهما مًعا.

انســجام كبيــر بين مــن جوليــا روبرتــس وهيــو غرانت

“Notting Hill” يطفئ عامه العشرين
ال نســتطيع تمييــز الشــعر المســتعار مــن الحقيقي
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من األجدر أن توافق على المشروع الكبير.

األفضل لك استشارة المقربين منك. 

يعدك هذا اليوم بحلول سريعة ويشير الى تبدالت.

تكون على موعد مهم أو تتحمل مسؤولية مهّمة.

تعاني من أمراض الحساسية بسبب تقلبات الطقس.

 كل ما عليك القيام به هو االلتزام بتعليمات الطبيب.

حاول الخروج في نزهة آخر األسبوع للترفيه.

ال تلتزم إذا كنت غير قادرا على العمل.

الت. تجنب التعرض لعدم االستقرار وخفف من التنقُّ

ال يجوز التأجيل واإلهمال بعد اليوم.

تناور بعض الشيء قبل التقّيد باإلرشادات الطبية.

تقترب من يوم مميز جدا على الصعيد المهني.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

13 يونيو

 1325
 الرحالة ابن بطوطة 

ينطلق في أول 
رحلة له حول 

العالم من 
مسقط رأسه 

مدينة طنجة 
متجًها إلى مكة ألداء 

فريضة الحج.

مازال فيديو كليب 
“God’s Plan” للنجم 

درايك يحصد المزيد من 
النجاحات، بعد طرحه 

في فبراير الماضي، حيث 
تخطت نسبة مشاهدته 

أكثر من مليار عبر القناة 
الرسمية على “يوتيوب”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

يعــودEminem، بعــد حفلــه الماضي الــذي أقامه خالل عطلــة الفورموال 1 
فــي أبــو ظبــي عــام 2012، فــي حفل لن ينســى خالل شــهر أكتوبــر القادم، 

ليؤدي مجددًا في ميدان دو في جزيرة ياس. 

إلــى   Eminem عــودة  ســتكون   
جــزءًا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
مــن جولته للترويج أللبومه الجديد 
Kamikaze. ويعــّد هذا األلبوم الذي 
أطلقــه فــي ســبتمبر مــن عــام 2018 
الــذي   Eminem ل  التاســع  األلبــوم 
يحصــد المرتبــة األولــى علــى قوائم 
تصنيفــات Billboard فــي الواليــات 

المتحــدة األميركيــة، باإلضافــة إلــى 
حصــدت  التــي  الموســيقية  أعمالــه 
 Badو D12 أفضــل التصنيفــات مــع
Meets Evil، وألبوم موســيقى فيلم 
Emi� الشــهير. ســيضم حفل Mile 8
nem القــادم مجموعــة ضخمــة مــن 

أعماله على مر السنين.

EMINeM يعود إلى أبوظبي
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 1930
 التوقيع على معاهدة بريطانية عراقية تقضي بإقامة قاعدتين عسكريتين في العراق.

 1933
أدولف هتلر يصدق على إنشاء جهاز أمن الدولة السري الجيستابو.

 1951
طالئع القوات الدولية تصل إلى عاصمة كوريا الشمالية.

 1957
جالء القوات البريطانية عن األردن.

 1974
انقالب أبيض ضد الرئيس عبد الرحمن األرياني.

22

وســط حضور جماهيري غير مسبوق، اقترب من 6 آالف متفرج، 
أحيت الفنانة اإلماراتية أحالم حفال غنائيا على خشــبة الصالة 
المغلقــة في الجوهرة بمدينة الملــك عبدالله الرياضية في 
جدة، في أول انطالق لموسم الحفالت الغنائية لموسم جدة، 
من تنظيم شركة بنش مارك، وقدمته المذيعة رضوى مزين، 

وقاد الفرقة الموســيقية المايســترو أميــر عبدالمجيد. أحالم 
التــي تغنــي للمرة األولى في جدة، ظهرت على خشــبة المســرح 

منتشية فرحة بإطاللة أبهرت جمهورها الكبير.

تلتقي الفنانة غدير الســبتي الجمهور السعودي بمعية فريق 
عمــل مســرحية “I wish”، التــي بــدأت عروضهــا في جدة، 
وتستمر خالل األيام القليلة المقبلة، معربة عن سعادتها 
بهــذه التجربــة المســرحية، وأكدت أن العمــل حقق ردود 

أفعال طيبة خالل عرضه بالكويت طوال أيام العيد.
وقالــت غديــر، “اآلن نحــن في مهمــة جديدة، حيــث نواجه 

الجمهور الســعودي، وأنا متحمسة لهذا اللقاء، وأتمنى أن تنال 
المسرحية رضاهم”، مشيدة بالمجهود الكبير المبذول في العمل.

احتفلت المطربة مي كساب بتوقيع ألبومها الجديد “أنا لسه 
هنا”، الذي طرحته في األســواق قبل أيام، في أحد الفنادق 
المطلة على النيــل بالقاهرة، وتعاونت مي خالل األلبوم، 
الذي حقــق ردود فعل طيبة، مع عدد كبير من الشــعراء 
والموزعيــن والملحنيــن، منهــم محمــد عاطــف، أميــر 

طعيمــة، نصر الدين ناجــي، أحمد المالكي، حســن عطية، 
أحمد مــرزوق، محمد يحيــى، عزيز الشــافعي، محمدي، رامي 

جمال، مدين.

أنا لسه هناغدير في مهمةأحالم في جدة

تـــوصـــف ال  بــــــصــــــورة  حــــبــــه  فــــــي  ــع  ــ ــق ــ ــت ــ س

عودة ”بيكاتشو” من جديد

كعادتها في تقديم االفالم الحصرية اوال 
في شاشاتها، قدمت شركة دلة )البحرين 
كوميك كون( برعاية مع صحيفة “البالد” 
في ســينما موكتــا الجفير الفيلم المنتظر 
Detective Pikachu الــذي قــدم بصورة 
وبدعــوات  الفيلــم  عشــاق  مــن  جميلــة 
والمدعويــن  االعــالم،  لوســائل  خاصــة 
بالتذاكــر  والفائزيــن  ميديــا  والسوشــال 
مــن حســاب انســتغرام البــالد، وبالطبــع 

استمتعت جدا بمشاهدة هذا الفيلم.
 Detective قد يكون الســبب الذي يميــز
Pikachu هو عنصر الضحك، فالبطل هو 
بيكاتشــو بصــوت مؤدي دور الشــخصية 
المثيــرة لجــدل ديدبــول، والتــي تتنقــل 
هــذا  بسالســة.  ونكتــة  نكتــة  كل  بيــن 
العامــل يجذب الجمهــور، عامل الضحك 

والسخرية من النفس، لينجح في الكثير 
من األعمال. 

ويــؤدي الممثــل األميركي ريــان رينولدز 
صوت شــخصية المحقق بيكاتشــو، الذي 
يظهــر فــي الفيلم يرتدي القبعة الشــهيرة 
هولمــز”،  “شــيرلوك  الخيالــي  للمحقــق 
وينضــم إلــى شــاب فــي محاولــة للعثــور 
على والده، ليكتشــفا مؤامرة كبيرة تهدد 
تــدور  حيــث  بأكملــه،  البوكيمــون  عالــم 
أحــداث الفيلــم فــي عالــم يتعايــش فيــه 

البشر والبوكيمون سويًا.
لعيــة  تاريــخ  الجديــد  الفيلــم  ويــروي 
شــخصية  تشــغل  بينمــا  “البوكيمــون”، 
“بيكاتشــو” دور البطولــة فيه، التي يؤدي 
صوتهــا النجــم العالمــي، رايــان رينولــدز، 
فــي حيــن أخــرج الفيلــم، روب ليترمــان، 

 ، لفتــه أ نيكول ليترمان.و
الفيلــم  أحــداث  وتــدور 
شــاب  حــول  الجديــد 
عــن  تخلــى  تيــم  يدعــى 
أحالمــه فــي أن يصبــح 
“بوكيمــون”.  مــدرب 
عنــد اختفــاء والــده، 
هــاري  المحقــق 
غودمــان، يلتقــي تيم 
ثــم  بيكاتشــو،  بالمحقــق 
ينطلقــان فــي رحلة حــل لغز 

األب المفقود.
المحقــق  “البوكيمــون  يتميــز 
بيكاتشــو” بكونه عمال سينيمائيا 
يابانيــا،  أميركيــا  مشــتركا، 
مــن  كل  بيــن  وتحديــدا 
Legendary Pic� “الشــركات: 

 ”Warner Bros.”و  ”tures

و”Toho”، فــي حيــن اســتوحيت أحداثه 
من سلسلة الكارتون التي سبقته.

جــًدا،  جيــد  الفيلــم  مــن  األول  النصــف 
فحتــى لــو لــم تكــن متابــع لبوكيمــون أو 
لســت علــى درايــة بهــذا العالــم، فســيتم 
وشــرح  طريقتهــم  علــى  بــك  الترحيــب 
قــد  بتفاصيــل  لــك،  البوكيمونــي  الكــون 
تكــون أكثــر مــن الــالزم، لكــن مرحــب بها 
بأي حال. وقد ال يكون الفيلم أحد روائع 
السينما، لكنه أفضل بكثيٍر مما كنا نتوقع، 
لن يفوتك شيء إذا لم تكن تعرف الكثير 
عن عالم البوكيمون لتستمتع بالفيلم، بل 
ستشــعر أنــه عمــٌل مؤثــر وعاطفــي علــى 
نحــو جميــل ومضحك، وســتقع في حب 
بيكاتشــو الوديــع بصــورة ال توصــف! في 
النصــف الثاني، يبدأ التســارع باألحداث، 
العالــم  مــن  تفصيــل  كل  شــرح  فبعــد 
كل  وغيرهــا،  والبوكيمونــات  والقضيــة 
المدينــة  هــذا االهتمــام يتالشــى. حتــى 
رماديــة،  أرصفــة  إلــى  تتحــول  الزاهيــة 
واألكشــن الذي تنتظره في قضية دســمة 
بحســب المحقق بيكاتشــو تنتهي ببعض 
من خيبات األمل. ستصل القصة لمرحلة 

حيث ستتمكن من تخمين نهايتها؟
وأعلنــت شــركة “ليجينــدري” األميركيــة 
لإلنتــاج، عن الجــزء الثاني مــن “المحقق 
لعبــة  علــى  أحداثــه  المبنيــة  بيكاتشــو”، 
اليابانيــة  “بوكيمــون”  كارتــون  وسلســلة 
الشــهيرة، فقد اســتغلت الشركة الحماس 
العالــم حــول  أنحــاء  فــي جميــع  الهائــل 
الفيلــم لتفجيــر المفاجــأة حــول خططهــا 
الفيلــم، ولعالــم  مــن  ثــان  إلطــالق جــزء 
البوكيمــون مالييــن مــن المعجبين حول 
العالــم، وهو ما ظهر فيما ُعرف ب”هوس 
البوكيمــون” عنــد إطالق لعبــة “بوكيمون 

جو” على الهواتف الذكية عام 2016.

طارق البحار



“الثقافة” تشيد بجهود فريق “قاسم حّداد.. هزيع الباب األخير”

»  ”She Is Coming“ طرحت النجمة مايلي سايرس ألبومها الجديد
بعد غياب عامين. ونشرت سايرس عبر صفحتها الخاصة على أحد 

مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو باللون األبيض واألسود 
ترويجًا أللبومها الجديد، الذي ينتظره الماليين من محبيها ومتابعيه، 
وحقق أكثر من 4 ماليين مشاهدة في يوم واحد. وتشارك سايرس في 

 Black“ الموسم الجديد، وهو الخامس من مسلسل الخيال العلمي
Mirror”، مع النجمين أنتوني ماكي والنجم أندرو سكوت.

أشــادت إدارة الثقافــة والفنــون بهيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار بالنتائــج اإليجابيــة التــي حققها 
مؤخــرًا فريــق عمــل فيلــم “قاســم حــّداد.. هزيــع البــاب األخيــر”، حيــث اســتطاع الفيلــم لمخرجــه 
البحرينــي خالــد الرويعــي من الفــوز بجائــزة التمّيــز )Outstanding Achievement Award( في 
الموسم الرابع من مهرجان كالكوّتا الدولي لألفالم، وذلك ضمن االختيارات الشهرية لشهر يونيو 
2019. ويعــزز هــذا الفــوز الحضــور الســينمائي العربــي فــي المهرجان الــذي تتنافس علــى عروضه 
أفــالٌم مــن مختلــف االتجاهــات ومــن شــتى دول العالــم، حيــث يتــم اختيار خمســين فيلمًا شــهريًا 

لعرضها على جمهور السينما. 

وحــول هــذا الفــوز، أكــدت إدارة الثقافــة والفنــون 
علــى أهمية نقل التجــارب اإلبداعية البحرينية في 
شــتى المجــاالت إلــى المحافــل الثقافيــة الدوليــة. 
مشــيرة إلــى ضــرورة إلقــاء الضــوء علــى المواهــب 
إدارة  ونّوهــت  العالميــة.  إلــى  وإيصالهــا  المحليــة 
الثقافــة والفنــون بجهــود المخــرج البحرينــي خالــد 
الرويعــي ومشــاركته الفاعلــة فــي الحــراك الثقافــي 
البحرينــي، متمنية أن يتمكن الفيلم “قاســم حّداد.. 
هزيــع البــاب األخيــر” من تحقيــق أهدافــه وتعريف 
العالم بشــخصية قاسم حّداد األدبية وغنى إنتاجه 

الفكري واإلبداعي. 
التمّيــز مــن  فــوزه بجائــزة  بعــد  الفيلــم  وســيتمكن 
 )Golden Fox( ”التأهــل لجوائــز “الثعلــب الذهبيــة
الحــي  العــرض  فــي حفــل  توزيعهــا  والتــي ســيتم 
الســنوي لـــلمهرجان، الــذي ســيعقد في ُكلكتــا بالهند 

في يناير من العام المقبل.
يذكــر أن فيلــم “قاســم حــّداد.. هزيع البــاب األخير” 
مــن إخــراج وكتابــة ســيناريو خالــد الرويعــي، فيما 
مــن  كل  والغنــاء  الموســيقي  التأليــف  علــى  عمــل 
الفنــان خالــد الشــيخ والفنانــة هــدى عبــد هللا. أمــا 
طاقم التمثيل فكان من أبرز أفراده نسرين شريف. 
وعمــل أشــرف محروس وعبــد هللا عبد المجيد في 
التوزيــع والمكســاج، فيما عمل علــى إدارة التصوير 
أحمد بوجيري وأشــرف علــى اإلضاءة عبد الرحمن 
الرميحي ونور رضا واشــتغل على الصوت يوســف 

الجفن.
المونتــاج  عمليــات  فوكــس  آن  اســتوديو  وشــهد   
التــي صممهــا محمــد  البصريــة  المؤثــرات  وإنتــاج 
ســالم، كمــا عمــل حســين الرفاعي في فريــق الفيلم 

كمنتج إداري.
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في خطوة رائدة جديدة نحو تعزيز ثقافة السالم وخدمة اإلنسانية وإقامة الجسور بين ثقافتنا وثقافات مختلفة بغاية نبيلة 
هدفهــا نهضــة اإلنســان وتقدمــه،  تنطلــق اليــوم الخميــس 13 يونيو في قصر الســالم بمحكمة العــدل الدولية بالهــاي “ هولندا” 
فعاليات المنتدى العالمي لثقافة السالم الذي تقيمه مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بحضور شخصيات سياسية 
وأكاديميــة وثقافيــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وســيناقش المنتــدى محوريــن هما “”تدريــس ثقافة الســالم” و”حمايــة التراث 
الثقافــي العالمــي”” بمشــاركة نخبــة مــن ممثلــي عدد مــن الدول، باإلضافة إلى 17 منهجًا ســتقدمها المؤسســة مــن أجل تدريس 
ثقافة السالم في العالم من الحضانة إلى الجامعة وقد سبق أن حظيت هذه المناهج بموافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة.

وفيمــا يلــي برنامــج المنتــدى والــذي ســيقام 
منذ التاســعة والنصف صباحا لغاية الخامسة 

والنصف مساء.
خطاب االفتتاح سيلقيه فخامة رئيس مالطا 
جورج فيال، ومن ثم ســيتحدث كل من جوك 
برنــدت ممثلــة الحكومــة الهولنديــة ووكيلــة 
وزارة الخارجيــة، وإيريك دي باديتس رئيس 
بهولنــدا،  الســالم  قصــر  كارنيجــي  مؤسســة 
وعبدالعزيز سعود البابطين رئيس المؤسسة، 
وســمو األميــر تركــي الفيصــل آل ســعود مــن 

المملكة العربية السعودية.
 الجلســة األولــى سيرأســها رئيــس جمهوريــة 
الحــارث  األســبق  والهرســك  البوســنة 
ســياليجتش، والمتحدثون هــم: األمين العام 
لمنظمــة التعاون اإلســالمي يوســف بن أحمد 
المغــرب  التحــاد  العــام  واألميــن  العثيميــن، 
خارجيــة  ووزيــر  البكــوش،  الطيــب  العربــي 
اليمــن خالــد اليماني، ورئيس اللجنــة الدولية 
للصليــب األحمــر بيتر مــورر، ورئيــس جمعية 

الهــالل األحمر الكويتي هالل الســاير، وعمدة 
باليرمو لولوكا أورالندو.

رئيــس  نائــب  الثانيــة فيرأســها  الجلســة  أمــا 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة الكويتــي 
األســبق الشــيخ محمد صباح الســالم الصباح، 
رئيــس جمهوريــة  ممثــل  هــم:  والمتحدثــون 
العراق علي الشــكري، ورئيســة هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار الشيخة مي آل خليفة، ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي لجمهوريــة 
اليمــن عبــدهللا لملــس، ووزيــر التعليــم العالي 
العلمــي لحكومــة إقليــم كردســتان  والبحــث 

العراق یوسف كوران.
الجلســة الثالثة يرأســها رئيس المعهد الدولي 
للســالم تيــري رود الرســن، والمتحدثــون هم: 
المالطــي ووزيــر الخارجيــة  البرلمــان  رئيــس 
األسبق مايكل فرندو، ووزير التربية والتعليم 
العازمــي،  حامــد  الكويــت  دولــة  فــي  العالــي 
أفريقيــا  لجمهوريــة  الخارجيــة  ووزيــرة 
الوسطى ســلفي بيبو تيمون، وعضو البرلمان 

التربيــة  ووزيــر  ســيفي،  طوكيــا  األوروبــي 
مــوكاداس  الوســطى  أفريقيــا  لجمهوريــة 
نــوري، ومستشــار اليونســكو للتــراث الثقافي 
منير بوشــناقي. الجلســة الختامية سيرأســها 
عبدالقــوي  الدوليــة  العــدل  محكمــة  رئيــس 
مــن:  أحمــد يوســف، والمتحدثــون فيهــا كل 
ماريــا فرنانــدا إسبينوســا غارســيس رئيســة 
الــدورة 73 للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 

وعبدالعزيز سعود البابطين رئيس المؤسسة، 
مــرزوق  الكويتــي  األمــة  مجلــس  ورئيــس 
أفريقيــا  جمهوريــة  رئيــس  وفخامــة  الغانــم، 
تــوادرا وفخامــة  أركانــج  فوســتن  الوســطى 
لويــز  مــاري  الســيدة  الســابقة  مالطــا  رئيــس 
كوليرو، وفخامة رئيس تركيا السابق عبدهللا 
التونســية  الجمهوريــة  رئيــس  وممثــل  غــل، 
حســان العرفــاوي، والمبعــوث الخاص لرئيس 
ورئيــس  كونمــال  لورنــس  ليبيريــا  جمهوريــة 
تحالــف اإلصــالح واإلعمــار فــي العــراق عمار 
الحكيــم، ويلقــي كلمــة الختــام رئيــس جامعة 

اليدن كارل ستولكر.
ســعود  عبدالعزيــز  المؤسســة  رئيــس  وقــال 
البابطيــن، إن هــذا المنتــدى يأتــي بالشــراكة 
ليــدن  للســالم وجامعــة  الدولــي  المعهــد  مــع 
فــي هولندا ومنظمة الصليــب األحمر الدولية 
وقصــر الســالم فــي محكمــة العــدل الدوليــة، 
وقد دعت المؤسســة إليه شخصيات صاحبة 

قرار سياسي وثقافي وإعالمي ومدني. 
وأضــاف البابطيــن.. يعقــد هــذا المنتــدى فــي 

وقــت هــو أحــوج مــا يكــون فيــه العالــم إلــى 
الســالم وإرساء قواعد التعايش بين البشرية 
التي دخلت في العقد األخير من الزمن أعتى 
حاالتهــا مــن النزاعــات والصراعــات الداخلية 

والخارجية.
يجــدر بالذكــر أن مؤسســة البابطيــن الثقافية 
عقــدت دورتهــا الخامســة عشــر فــي مدينــة 
أكسفورد البريطانية عام 2015 بعنوان “عالمنا 
واحد.. والتحديات أمامنا مشــتركة” والدورة 

العــام  بالمغــرب  مراكــش  فــي  عشــر  الرابعــة 
2014، ودورتهــا الثالثــة عشــر عقدت في مقر 
االتحــاد األوربــي ببروكســل، والــدورة الثانية 
فــي البوســنة بعنــوان “ دورة خليــل مطــران 
ومحمــد علــي مــاك/ دزدار”، والدورة العاشــرة 
والمارتيــن”  شــوقي   “ بعنــوان  باريــس  فــي 
عــام 2006، والثامنــة فــي البحريــن بعنــوان “ 
أبــن المقــرب العيونــي” 2002، والســابعة فــي 
الجزائــر بإســم “ أبــو فــراس الحمدانــي” عــام 
2000، والدورة السادســة في لبنان “ األخطل 
فــي  الخامســة  والــدورة   ،1998  “ الصغيــر 
ابوظبــي بعنــوان “ أحمــد مشــاري العدوانــي” 
القاســم  أبــو   “ الرابعــة  الــدورة   ،1996 عــام 
محمــود   “ الثالثــة  الــدورة   ،1994  “ الشــابي 
سامي البارودي “القاهرة. ناهيك عن مختلف 
البابطيــن  وكراســي  واإلصــدارات  المعاجــم 
الثقافيــة العربيــة وغيرها من األنشــطة  التي 
جعلــت مــن هــذه المؤسســة بحــق رائــدة فــي 

نشر الثقافة وخدمة اإلنسانية.

اليوم انطالق “منتدى مؤسسة البابطين العالمي لثقافة السالم” 
بحضـــور شـــخصيات سياســـية وأكاديميـــة وثقافيـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم

أسامة الماجد من الهاي 

جورج فيال

األمير تركي الفيصلالشيخة مي بنت محمد

فوستن اركانج

عبدالعزيز البابطين

الحارث سيالجيتش

عبدالله غول



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:12

 11:38 

03:04 

06:31

08:01 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

منطاد على شكل قلب يحلق فوق نهر لوفات 
في مدينة فيليكي لوكي الروسية )أ ف ب(

أشـــعـــل نــجــم الـــكـــرة الــمــصــري 
التواصل  مواقع  صــاح  محمد 
السمكة”  “تحدي  بـ  االجتماعي 
على حسابه  نشر صورة  بعدما 
الرسمي في تطبيق “إنستغرام” 
وهو يحمل سمكة طويلة وسط 

البحر.
والــتــقــط صــاح الــصــورة أثناء 
رحـــلـــة صـــيـــد خـــــال إجـــازتـــه 
بمصر،  الــجــونــة  فــي  الصيفية 
منتخب  لمعسكر  انضمامه  قبل 
لبطولة  اســـتـــعـــدادا  ــفــراعــنــة  ال

أمم إفريقيا. وأثارت صورة نجم ليفربول اإلنجليزي تفاعا واسعا على الصفحات 
المنافسة،  خط  على  للدخول  والكرة  الفن  نجوم  من  العديد  دفع  مما  االجتماعية، 

ونشر صور مشابهة.
ومن أبرز المنضمين للتحدي، الفنان المصري آسر ياسين، الذي نشر صورة طريفة 

على “إنستغرام”، وهو يحمل ابنه بنفس الطريقة التي حمل بها صاح السمكة.
وطرح ياسين تصويتا، يطلب فيه رأي الجمهور بشأن الصورة األفضل، قائا: صاح 

أم آسر؟
مصر  ومنتخب  الزمالك  نجم  زكــي،  عمرو  شــارك  المصرية،  الكرة  نجوم  بين  ومن 
عليها  معلقا  األســمــاك،  أنــواع  أحــد  مع  مشابهة  ونشر صــورة  التحدي،  في  السابق، 

بالقول: “البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي”، في إشارة إلى صاح.
الــدوري  توقف  استغل  الــذي  السعيد،  عمر  الزمالك  مهاجم  التحدي  إلى  انضم  كما 
المصري، وذهب في رحلة صيد؛ ليلتقط صورة مع سمكتين صغيرتين جدا، في رد 

طريف على سمكة صاح الضخمة.

صالح يشعل “تحدي السمكة”.. 
ونجوم يدخلون المنافسة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تصديق الشهادات

جاءت خبر “استدعاء إدارة جامعة 
ــمــانــي”  ــبــرل ــحــريــن لــلــتــحــقــيــق ال ــب ال
الــتــغــريــدات األعــلــى تفاعا  ضــمــن 
عــلــى تــويــتــر “الـــبـــاد” أمـــس. وقــال 
العجمي  محمد  عــلــي  الــمــســتــخــدم 
العالي  التعليم  اســتــدعــاء  “أتــمــنــى 
عمليات  أن  الــمــخــجــل  مــن  أيــضــا. 
تأخذ  ال  البلدان  بجميع  التصديق 
كانت  إذا  شهرين  تأخذ  وال  أيــامــا، 
الشهادة من الخارج، وفي البحرين 

تأخذ سنوات”.

حلم “السيارة الغواصة” يقترب
كــشــف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة تيسا 
إيلون ماسك أن شركته لديها تصميم جاهز 
التي  تلك  مثل  الــغــواصــة،  للسيارة  بالفعل 

ظهرت في أحد أفام جيمس بوند.
ليست  الغواصة  السيارة  إن  ماسك  وقــال 
موقع  ذكــر  ما  بحسب  بالمطلق،  مستحيلة 

بيزنيس إنسايدر.
وجــــاءت تــصــريــحــات إيــلــون مــاســك هــذه 
خال االجتماع السنوي لحملة األسهم في 
شركة تسا، وذلك ردا على سؤال بشأن ما 
سيارة  لتطوير  تخطط  الشركة  كانت  إذا 

برمائية.
وقال ماسك “من المضحك أن ذكرت ذلك.. 
نحن بالفعل لدينا تصميم للسيارة الغواصة 
جيمس  فيلم  فــي  ظــهــرت  الــتــي  تلك  مثل 

بوند الشهير الجاسوسة التي أحبتني”.
ــارة لــوتــس  ــيـ ــى سـ ــ ــان مـــاســـك يــشــيــر إل ــ وكـ
سيارة  إلــى  تتحول  التي   ،1976 إسبريت 
ــد فـــي الــبــر  ــون ــا جــيــمــس ب ــادهـ بــرمــائــيــة وقـ
العام  أنتج  الــذي  الفيلم  في  البحر  وتحت 
ذلك  أن  أعتقد  كنت  “لقد  وأضـــاف   .1977

أروع شيء شاهدته في الفيلم”، مضيفا أنه 
يمتلك هذه السيارة اآلن.

أشــتــرى سيارة  بأنه  أفـــادت  تقارير  وكــانــت 
لوتس تلك بحدود مليون دوالر، أو بالضبط 
مــزاد  خــال  وذلـــك  دوالر،  ألــف   997 بمبلغ 

علني في لندن العام 2013.
وقال ماسك في تصريح عقب شرائها “من 
المدهش كيف أن طفا في جنوب إفريقيا 

التي  الجاسوسة  فــي  بوند  جيمس  شاهد 
إســبــريــت..  لــوتــس  يــقــود ســيــارتــه  أحبتني 
تحت  غواصة  إلــى  ويحولها  الــزر  ويضغط 
أمل عندما  بخيبة  “شعرت  الماء”. وأضــاف 
وما سأقوم  تتحول حقيقة..  ال  أنها  علمت 
به هو ترقيتها وتطويرها بواسطة مجموعة 
توليد كهرباء تسا ومحاولة جعلها تتحول 

بالفعل”.

رجل  سرقها  التي  المبالغ  أن  مــن  الــرغــم  على 
إسرائيلي “تحت تهديد الساح” ال تعد ضخمة، 
نجح  فقد  المثيرة.  هي  السرقة  طريقة  أن  إال 
مبالغ  بسرقة  عاما   47 العمر  من  البالغ  السارق 
تعادل 8300 دوالر من بنكين بالتهديد المسلح 
موقع  ذكر  ما  بحسب  أفــوكــادو،  بواسطة حبة 
نفذ  للموقع،  ووفقا  اإلخــبــاري.  نيوز”  “فوكس 

الماضي،  الشهر  السرقتين  باألفوكادو  المسلح 
بئر  مدينة  فــي  البنكين  فــي  الصرافين  مقنعا 
الــســبــع بــأنــه يــحــمــل قــنــابــل يـــدويـــة. وبحسب 
لموظفة  ورقــة  السارق  أظهر  فقد  المعلومات، 
كل  “أخـــرجـــي  عليها  كــتــب  البنكين  أحـــد  فــي 
تضعها  أن  منها  طالبا  الصندوق”،  من  األمــوال 
فــي حــقــيــبــة. وهــــدد الــمــســلــح مــوظــفــة الــبــنــك، 

ونجح  بــســرعــة”.  القنبلة  هــذه  “ســأقــذف  قائا 
من  دوالر   4500 نحو  يــعــادل  مبلغ  سرقة  فــي 
الــمــصــرف األول. وبــعــد أقـــل مــن أســبــوع عــاد 
باألسلوب  ثانية  ســرقــة  لينقذ  نفسه  الــســارق 

ذاته، ونجح في سرقة مبلغ 3800 دوالر.
الــســارق  هــاتــف  تعقب  مــن  المحققون  وتمكن 

الذكي وتحديد هويته.

إسرائيلي ينجح في سرقة بنكين بقنبلة “األفوكادو”

القدرة  “ريجيك”  بـ  الملقب  القط  استعاد 
“شلت”  أن  بعد  جــديــد،  مــن  المشي  على 
في  الــمــاضــي  يناير  فــي  بــحــادث،  حركته 

مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.
صقيع  لضربة  األلــيــف  الحيوان  وتــعــرض 
أطرافه  جمدت   ،2019 الــعــام  بــدايــة  فــي 
ــعــة وأصــابــتــهــا بــالــغــرغــريــنــا. واضــطــر  األرب
أطــراف  لبتر  حينها  البيطريون  األطــبــاء 

“ريجيك” األربعة.
ــاء الــبــيــطــريــون، بــعــد ذلــك،  وتــمــكــن األطــب
ــراف اصــطــنــاعــيــة للقط  ــ مـــن تــصــمــيــم أطـ
بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــتـــصـــويـــر الــمــقــطــعــي 
ــه بــعــد ذلــــك.  وقـــال الــجــراح  وتــركــيــبــهــا ل
هذه  “إن  غورشكوف:  سيرغي  البيطري 
في  القط  تساعد  االصطناعية  األطـــراف 
األساسية  أطرافه  وظائف  على  الحفاظ 
القطط  تقضم  أو  تلعق  وال  الحركة.  في 
عــادة وهــذا مفيد  االصطناعية  األطـــراف 

في الحفاظ عليها.
يذكر أن هذه هي المرة األولى في روسيا، 
ــراف  ــتــي يــتــم فــيــهــا تــركــيــب أربــعــة أطـ ال

اصطناعية لقط دفعة واحدة.

قط يمشي من جديد.. 
اســتطاعت فتاة فلبينية من أصول فلســطينية تدعى غازيني كريستيانا غانادوس أن بأطراف اصطناعية

تتوج بلقب ملكة جمال الفلبين للعام 2019 بعد منافسة مع 40 فتاة أخرى. 

فلسطينية  أصــول  من  غازيني  وتنحدر 
لجهة والدها الذي لم تلتقه، لكنها عبرت 
عن أملها بالفوز في هذه الفرصة ولقائه 

من خال هذه المسابقة.
 23 العمر  تبلغ من  أزيــاء  والفتاة عارضة 
عاما، من مواليد مدينة دابيتان، انتقلت 

فــي عــمــر الــخــمــس ســنــوات إلـــى مدينة 
عرض  في  مهنتها  بدأت  حيث  تاليساي، 
الخامسة  عمر  في  كانت  عندما  األزيـــاء 
عـــشـــرة، وتـــخـــرجـــت مـــن جــامــعــة ســان 
في  وتخصصت  ريكوليتوس   - خوسيه 

السياحة.

ملكة جمال الفلبين من أصول فلسطينية

غانادوس أعربت عن فخرها بأصولها العربية، واختارت وصلة رقص شرقي مرتدية البزة خالل 
المراحل األولى من المسابقة في أبريل الماضي.

السنة الحادية عشرة - العدد 3894 

الخميس
13 يونيو 2019 
10 شوال 1440

H A P P Y  H E A R T S  C O L L E C T I O N

سيارة جيمس بوند التي ظهرت في فيلم الجاسوسة التي أحبتني
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