
أعلن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو أّن إيران “مسؤولة” عن استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان الخميس بعد 
شهر من استهداف 4 سفن، بينها 3 ناقالت نفط. وتعرضت ناقلتا نفط، أمس، لحادثين منفصلين في خليج عمان يجري 

التحقيق بشأنهما، في حين ارتفعت أسعار النفط، بنحو 4 % مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج.

وقالــت البحريــة األميركيــة إن ناقلتــي نفــط 
أصيبتــا بأضرار بحادث فــي بحر ُعمان، وإنها 
تقدم المســاعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم 
في خليج عمان.وذكر األسطول الخامس أنه 
أرســل قــوات بحريــة إلــى المنطقة لمســاعدة 
الســفينتين، مضيفًا: “تلقينا رســالتي استغاثة 

منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان”.
وقالــت الشــركة المالكــة لـ”فرونــت ألتيــر” إن 
الناقلــة تعرضــت لالســتهداف مرتيــن فــي 3 

ساعات.
من جانبها، نقلت الوكالة اإليرانية لألنباء، إن 
فــرق بحــث وإنقاذ إيرانية انتشــلت 44 بحارًا 

مــن ناقلتــي النفــط المعطوبتيــن فــي خليــج 
عمان.

ودان األيمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة 
الهجــوم الذي اســتهدف ناقلتي نفط في بحر 
عمان، معتبرا أنه “دليل على أن هناك أطراف 

إقليمية تحاول إشعال المنطقة”.
المتحــدث  وصــف  األحــداث،  علــى  وتعليقــا 
باســم التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي 
اليمــن، تركــي المالكــي، الهجــوم بـــ “التصعيــد 

الخطير”.
وانضمــت الجامعة العربيــة والتحالف العربي 
عبــرت  التــي  العالــم  دول  مــن  لمجموعــة 

الواليــات  أبرزهــا  كان  للهجــوم،  عــن رفضهــا 
المتحــدة األميركية، التي أكدت أن واشــنطن 

“تقدم المساعدة وتواصل تقييم الوضع”.
وأعلن مجلس األمن الدولي مناقشــة الهجوم 
علــى ناقلتــي النفــط فــي خليــج ُعمــان، فــي 

جلسة طارئة للمجلس.
ونــّدد األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريس، باالعتداءات على ناقلتي النفط.

مــن جانبهــا، دعــت وزيــرة خارجيــة االتحــاد 
األوروبــي، فيديريــكا موغيرينــي، أمــس، إلى 
إبــداء “أقصى درجات ضبط النفس”، وتفادي 

“االستفزازات” في المنطقة.

بأمر ملكي... يوسف الصالح رئيًسا لـ “الجعفرية”
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جاللة الملك

المنامة - بنا

صــدر عن ملك البــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، أمــر ملكي رقم )32( لســنة 
2019 بإعــادة تشــكيل مجلســي األوقاف الســنية 

والجعفرية.
وجــاء فــي المــادة األولــى: ُيعــاد تشــكيل مجلس 

األوقاف الســنية برئاسة راشد الهاجري وعضوية 
10 آخرين.

بينمــا جــاء فــي المــادة الثانيــة أنــه يعــاد تشــكيل 
يوســف  برئاســة  الجعفريــة  األوقــاف  مجلــس 

الصالح وعضوية 10 آخرين.
مــدة عضويــة  تكــون  الثالثــة،  المــادة  وبموجــب 
أعضــاء المجلســين 4 ســنوات، تبــدأ مــن تاريــخ 
صــدور هــذا األمــر. وجاء فــي المــادة الرابعــة أنه 
يعمــل بهــذا األمر مــن تاريخ صدوره، وينشــر في 

الجريدة الرسمية.
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الجلديــة  األمــراض  استشــاري  أشــار 
حســين  التجميــل  واختصاصــي 
الجنســية  األمــراض  أكثــر  أن  جمعــة 
“الثآليــل  هــي  البحريــن  فــي  شــيوعا 
الجنســية”، التــي يتــم انتقالهــا بســبب 
االتصــال الجنســي مــن دون الحمايــة 
وتعــدد العالقــات، فيمــا يأتــي المرض 
فــي  المعدي”الهربــس”  الفيروســي 
مــرض  ويليهــا  الثانيــة،  المرتبــة 

“السيالن” و”السيفلس”، وهما أمراض 
حيويــة  مضــادات  تحتــاج  بكتيريــة 

وعالج لكال الطرفين.
وطالب جمعة بأن يكون هناك تطعيم  
المستشــفيات  فــي  الجنســية  للثآليــل 
الحكوميــة، والتــي تتوفــر حاليا فقط 
والتــي  الخاصــة،  المستشــفيات  فــي 
ســن  منــذ  الشــخص  إعطــاؤه  يجــب 

المراهقة.

قــال نائــب الرئيــس التنفيــذي لغرفة 
عبــدهللا  البحريــن  وصناعــة  تجــارة 
الســادة إن حجــم التبــادل التجــاري 
بين البحرين والهند بلغ مليار دوالر، 
مبيًنا أن حجم الصادرات البحرينية 

إلــى الهنــد بلــغ 313.8 مليــون دوالر، 
فيمــا بلــغ حجــم الــواردات مــن الهند 
وصــل  فيمــا  دينــار،  مليــون   768.5
حجــم إعادة التصدير 4.126 مليون 

دينار.

“الثآليل” أكثر األمراض الجنسية شيوعا

مليار دوالر التبادل التجاري مع الهند

قالــت مجموعــة من ســواق اإلســعاف 
مشــروع  فــي  العامليــن  البحرينييــن 
توســعة مطــار البحريــن الدولي تحت 
مظلــة شــركة خليجية أنهــم يتوقعون 
“تســريحهم” مــن وظائفهم مع اقتراب 

استكمال المشروع.
عبــر  شــكواهم  المجموعــة  ونقلــت 
“البــالد”، آمليــن فــي توظيفهــم ضمــن 
خصوًصــا  الوطنــي  اإلســعاف  أطقــم 
والتدريــب  الخبــرة  يمتلكــون  وأنهــم 
الميدانــي والمهني؛ وذلك ألن الشــركة 
فــي  بــدأت  المشــروع  المشــرفة علــى 
االســتغناء عــن العديــد مــن العامليــن 
علــى  أوشــك  الــذي  المشــروع  فــي 
االنتهــاء ممــا أصابهم بالقلــق، فهناك 5 
سواق إســعاف بحرينيين، إضافة إلى 
عدد آخر من البحرينيين العاملين في 

الوظائف اإلدارية والخدمية.

سواق إسعاف 
بحرينيون يتوقعون 

بنســبة 15 % من تقديرات المصروفــات لـ 7500 موظفالتسريح في “أي لحظة”
مليون دينار

مليون دينار

119

13.5

رواتب األجانب بالحكومة في سنتين

بلغــت تقديــرات رواتــب األجانــب العامليــن في القطــاع المدني بالحكومة فــي الميزانية العامــة للدولة 119 مليــون دينار، من خالل 
تخصيص مبلغ 59 مليون دينارا للسنة المالية 2019 ومبلغ 60 مليون دينارًا للسنة المالية 2020.

عــدد  فيــه  يبلــغ  وقــت  فــي  ذلــك  يأتــي 
العامليــن األجانــب في القطــاع الحكومي 
 7500 حوالــي  الرســمية  األرقــام  وفــق 

موظف.
وتشــير األرقــام إلــى أن تكلفــة الموظفين 
األجانــب فــي هــذا القطــاع مــن إجمالــي 
الميزانيــة  فــي  المصروفــات  تقديــرات 

العامة للدولة تتراوح بين %14 و15%.
وعمــد مجلس النــواب في فبراير الماضي 
بحرنــة  فــي  تحقيــق  لجنــة  تشــكيل  إلــى 

الوظائف في القطاعين العام والخاص.
واســتندت اللجنــة فــي تشــكيلها علــى 3 
المعوقــات  محــاور أساســية دارت حــول 
التــي تحــول دون بحرنــة الوظائــف فــي 
التــزام  مــن  والتأكــد  البحريــن،  مملكــة 

القوانيــن  بتطبيــق  المعنيــة  الجهــات 
والقــرارات واللوائــح الداخلية ذات الصلة 
ببحرنــة الوظائــف، إضافــة إلــى التأكد من 

أوضــاع العمــال غيــر البحرينييــن ونوعية 
األعمــال التــي يشــغلونها، وأســباب عــدم 

بحرنة تلك الوظائف.

أحد اجتماعات لجنة بحرنة الوظائف البرلمانية )أرشيفية(

لـ 303 وحدات بمدينة سلمان

جلســة  فــي  اإلســكان  وزارة  طرحــت 
أمــس  المناقصــات والمزايــدات  مجلــس 
ســكنية  وحــدات   303 لبنــاء  مناقصــة 
اجتماعيــة فــي مدينــة ســلمان بالجزيــرة 
دولــة  منحــة  طريــق  عــن  ممولــة   ،14
الكويــت مــن خــالل الصنــدوق الكويتــي 
للتنمية االقتصادية العربية، تقدم إليها 6 
عطــاءات، أقلها بنحو 13.5 مليون دينار، 
مليــون   16.9 بقرابــة  أكبرهــا  حيــن  فــي 
دينــار. كما طرحت وزارة العمل والتنمية 

وتركيــب  لتوريــد  مناقصــة  االجتماعيــة 
مــواد رياضيــة لمجمــع اإلعاقــة الشــامل 
في عالي بتمويل من الصندوق الكويتي 
للتنميــة االقتصاديــة العربيــة، تقدم إليها 
دينــار.  ألــف   33.4 بنحــو  وحيــد  عطــاء 
وكذلــك طرحــت شــركة طيــران الخليــج 
التموينيــة  الخدمــات  لتقديــم  مناقصــة 
فــي مطار فرانكفورت الدولي تقدم إليها 
عطــاء وحيــد بنحو 1.9 مليــون يورو )ما 

يعادل 793.3 ألف دينار(. )02(

)07()07(

زينب العكري من السنابس

التجديد للهاجري 
رئيًسا لـ “السنية”

أمل الحامد

)10(

الدخان يتصاعد من الناقلة فرنت ألتير في بحر عمان

عواصم ـ وكاالت

إدانــات للتصعيــد الخطيــر.. ودعــوات لضبــط النفــس.. وجلســة طارئــة لمجلــس األمــن

واشنطن: إيران “مسؤولة” عن استهداف الناقلتين بخليج عمان

)14 - 10(

سعيد محمد
سيدعلي المحافظة

مروة خميس

)05(

)11(
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ــاف ــ ــادة تــشــكــيــل مــجــلــســي األوق ــ ــر مــلــكــي... إعـ ــأم ب

الهاجري رئيًسا لـ“السنية” والصالح لـ “الجعفرية”

صــدر عن ملك البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، أمــر ملكي رقم 
)32( لســنة 2019 بإعــادة تشــكيل مجلســي 
األوقــاف الســنية والجعفريــة، و جــاء فــي 

المادة األولى:
ُيعــاد تشــكيل مجلــس األوقاف الســنية من 

السادة التالية أسماؤهم:
الهاجــري  1.الشــيخ الدكتــور راشــد محمــد 

رئيًسا.

2.الشيخ ناصر بن خالد بن أحمد آل خليفة 
عضًوا.

3.محمود أحمد عبدالرحمن عضًوا.
4.فاروق محمود محمود حسين عضًوا.

5.أحمد مبارك النعيمي عضًوا.
6.خليل محمد بوحجي عضًوا.
7.يوسف صالح الدين عضًوا.
8.حسن عيد بوخماس عضًوا.

9.د. عبدهللا يوسف طالب عضًوا.
10.عبدالعزيز عبدهللا الموسى عضًوا.

11.عارف أحمد هجرس عضًوا.

المادة الثانية:
يعاد تشكيل مجلس األوقاف الجعفرية من 

السادة التالية أسماؤهم:
1.يوسف صالح الصالح رئيًسا.

2.عبدالجليل عبدعلي البحارنة عضًوا.
3.عبدالجليل عبدهللا العويناتي عضًوا.
4.محمود ناصر ماجد التوبالني عضًوا.

5.عبدالمجيد الشيخ منصور محمد الستري 
عضًوا.

6.أحمد جعفر الحايكي عضًوا.
7.علي حسن محمود عضًوا.

8.أنور سعيد الحداد عضًوا.
9.رياض عبدالواحد العريض عضًوا.

10.عبدالجليــل إبراهيــم حبيــب آل طريــف 
عضًوا.

11.هاني علي أحمد مهدي النصيف عضًوا.
المادة الثالثة:

تكــون مدة عضوية أعضاء المجلســين أربع 
سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا األمر.

المادة الرابعة:
يعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، وينشــر 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

أكــد عاهــل البالد صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة عمــق عالقــات التعــاون 
والصداقــة التــي تجمــع بيــن مملكــة البحريــن 
نمــو  مــن  تشــهده  ومــا  اليونــان  وجمهوريــة 
الصعــد. جــاء  كافــة  وازدهــار متواصــل علــى 

ذلــك خــالل اســتقبال جاللــة الملــك فــي قصــر 
الصخير أمس وزير خارجية جمهورية اليونان 
جيورجيــوس كاتروغالوس الذي يــزور البالد. 
ورحــب صاحب الجاللة بالوزير اليوناني الذي 
اليونانــي  الرئيــس  إلــى جاللتــه تحيــات  نقــل 

الــوزراء  ورئيــس  بافلوبولــوس،  بروكوبيــس 
الخالصــة  وتمنياتهمــا  تســيبراس  أليكســيس 
لشــعب مملكــة البحريــن بالمزيــد مــن التقــدم 
تحياتــه  بنقــل  جاللتــه  كلفــه  فيمــا  والرقــي، 
وتمنياتــه لفخامــة الرئيــس ولرئيــس مجلــس 

بــدوام  الصديــق  اليونــان  ولشــعب  الــوزراء 
االزدهار والتطور.

ونوه جاللته بالمســتوى المتقــدم الذي وصلت 
إليــه العالقــات البحرينيــة -اليونانيــة، مؤكــدا 
القائمــة  الشــراكات  لتعزيــز  المملكــة  تطلــع 

واالســتفادة من خبرات وإمكانــات البلدين بما 
يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

مــن جهتــه، أعــرب وزيــر الخارجيــة اليونانــي 
عــن تقديــره للــدور المهــم لجاللــة الملــك فــي 
التنســيق  وتعزيــز  الثنائيــة  الروابــط  ترســيخ 

والتعــاون بين البلدين على كافة المســتويات، 
مؤكــدا تطلع بالده إلى تقوية أواصر العالقات 
والتنســيق مــع مملكــة البحريــن فــي المجاالت 
السياسية واالقتصادية والسياحية والثقافية 

لكل ما فيه خير البلدين والشعبين.

الــجــالــة الملك  الــبــاد صــاحــب  بعث عــاهــل 
الــوزراء  آل خليفة ورئيس  بن عيسى  حمد 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
القائد  نائب  العهد  وولــي  خليفة  آل  سلمان 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
الملكي األمــيــر ســلــمــان بن  الــســمــو  صــاحــب 
ملكة  إلــى  تهنئة  بــرقــيــات  خليفة،  آل  حمد 
المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية ورئيسة 
الكومنولث صاحبة الجالة الملكة إليزابيث 
الثانية، بمناسبة االحتفال بذكرى عيد مياد 

جالتها.
تهانيهم  أطيب  عن  البرقيات  في  وأعربوا   
والسعادة  الصحة  بموفور  لها  وتمنياتهم 
إيرلندا  وشمال  المتحدة  المملكة  ولشعب 

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

البلدين بــيــن  الــقــائــمــة  ــات  ــراك ــش ال لتعزيز  المملكة  تطلع  يــؤكــد  الــمــلــك  جــالــة 

العالقات البحرينية اليونانية قوية على جميع األصعدة

البحرين تهنئ بعيد 
02ميالد الملكة إليزابيث

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، فــي 
مكتبــه بالديــوان العــام للــوزارة مــع وزيــر خارجيــة جمهوريــة اليونــان جورج 

كاتروغالوس، الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين.

وزيــر  رحــب  االجتمــاع،  وخــالل   
الخارجيــة بوزيــر خارجيــة جمهورية 
اليونــان وبزيارتــه لمملكــة البحريــن، 
مملكــة  تطلــع  عــن  معاليــه  معبــًرا 
البحرين إلى تعزيز عالقات الصداقة 
القائمة مــع جمهورية اليونان ودفعها 
آلفــاق أرحــب في مختلــف المجاالت 
السياســية واالقتصاديــة والتجاريــة 
يعــود  بمــا  المجــاالت  مــن  وغيرهــا 
بالخير والنفع على البلدين والشعبين 
أهميــة مواصلــة  الصديقيــن، مؤكــًدا 
تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين 

بما يخدم تطوير كافة أوجه التعاون 
الثنائي بينهما.

 مــن جانبــه، أعــرب كاتروغالوس عن 
اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، مؤكًدا 
أن زيارته لمملكة البحرين تأتي ضمن 
حــرص جمهورية اليونان ومســاعيها 
الرامية لتنمية وتطوير العالقات بين 
البلدين على المستويات كافة، منوًها 
بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة 
البحرين في تعزيز األمن واالستقرار 
ا لمملكة البحرين  فــي المنطقة، متمنيًّ

المزيد من التطور واالزدهار.

البلدين مسؤولي  بين  الــزيــارات  تــبــادل  مواصلة  الــخــارجــيــة:  وزيـــر 

تعزيــز عالقــات الصداقــة مــع اليونــان

المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بــن ســلمان آل خليفة وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات تعزية ومواساة إلى 
ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، أعربــوا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواســاتهم 
بوفــاة المغفــور لــه بــإذن هللا تعالى صاحب الســمو األمير محمــد بن متعب 
بــن عبــدهللا بن عبدالعزيز بن مســاعد بن جلوي آل ســعود، ســائلين جاللته 
المولى عّز وجّل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته ورضوانه ويســكنه فسيح 

جناته.
 كما بعث ســمو رئيس الوزراء وســمو ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الوزراء برقيتي تعزية ومواســاة مماثلتين إلى ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بن ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود 

ضمنها سموهما خالص تعازيهما ومواساتهما بوفاة الفقيد الراحل.

البحرين تعزي خادم الحرمين        
في وفاة محمد بن متعب

المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة في قصر الشــيخ حمد أمس صاحب الســمو الملكي 
األمير الحســن بن طالل يرافقه نجله األمير راشــد بن الحســن 
الملــك  للمملكــة. ورحــب جاللــة  زيارتــه  بمناســبة  بــن طــالل 
بصاحب الســمو الملكي األمير الحســن بن طالل، وأشاد بعمق 
العالقــات األخويــة التاريخيــة الوطيــدة التــي تجمــع مملكــة 
البحريــن والشــقيقة المملكــة األردنيــة الهاشــمية، وما يشــهده 
التعــاون والعمــل الثنائــي المشــترك مــن تقــدم وتطــور علــى 
المســتويات كافــة  بمــا يعــود بالخيــر والمنفعــة علــى البلديــن 
والشــعبين الشــقيقين. كما نوه جاللته باهتمام صاحب الســمو 
الملكــي األميــر الحســن بن طــالل بالقضايا الفكريــة والثقافية 
االرتقــاء  إلــى  الهادفــة  ونشــاطاته  واالقتصاديــة  واألدبيــة 
بمســتوى الفكــر العربــي. وأقــام جاللــة العاهــل مأدبــة عشــاء 
تكريمــًا لســمو األميــر الحســن بــن طــالل.  وكان قــد وصل إلى 
البــالد أمــس صاحــب الســمو الملكــي األمير الحســن بن طالل 
يرافقــه نجلــه األميــر راشــد. وكان فــي اســتقبال ســموه وزيــر 
الخارجيــة الشــيخ خالــد بن احمد بن محمد آل خليفة وســفير 
المملكــة األردنية الهاشــمية لــدى مملكة البحريــن رامي صالح 

وريكات ومحافظ المحرق سلمان بن هندي المناعي.

العربي بالفكر  االرتــقــاء  إلــى  تــهــدف  طــال  بــن  الحسن  نــشــاطــات  الــمــلــك:  جــالــة 

عـالقـات تـاريـخـيـة وطـيـدة بـيــن البـحـريــن واألردن

جاللة الملك مستقبال سمو األمير الحسن بن طالل  
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أعلنــت منظمــة األمــم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونســكو” عن فتح باب التقدم للمنافســة على نيل جائزة اليونســكو- 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة الســتخدام تكنولوجيات المعلومــات واالتصال في مجال التعليم في دورتها الحادية عشــرة 
للعــام 2019، والموجهــة لألفــراد والمؤسســات والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى الصعيد الدولــي، وذلك في موعــد أقصاه يوم 

الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019.

المشــروعات  تكريــم  إلــى  الجائــزة  وتهــدف 
والبرامــج الرائــدة علــى الصعيــد الدولــي فــي 
المعلومــات  تكنولوجيــات  توظيــف  مجــال 
للجميــع،  التعليــم  توفيــر  فــي  واالتصــال 
انســجاًما مــع أحــد أهــم أهــداف “اليونســكو”، 
وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل 
للجميــع، وتعزيــز فــرص التعّلــم مــدى الحيــاة 
للجميــع، مــن خــال المنظومــات اإللكترونية، 

حيــث تســلط الجائــزة فــي دورتهــا الجديــدة 
فــي  المتميــزة  المشــروعات  علــى  الضــوء 
توظيف الذكاء االصطناعي والعلوم الحديثة 
التربــوي  الحقــل  فــي  والتطويــر  للتجديــد 
والتعليمــي وتعزيــز مهــارات القــراءة، فضــًا 
عن الممارســات الناجحة في مجال التدريس 
االســتخدام  خــال  مــن  التعليميــة  واإلدارة 

الفعال للوسائل واألدوات الرقمية.

وفــي هذا الصــدد، أكد وزيــر التربية والتعليم 
“اليونســكو”  اســتمرار  أن  النعيمــي  ماجــد 
فــي احتضــان هــذه الجائــزة الدوليــة للــدورة 
الحاديــة عشــرة علــى التوالــي، هــو انعــكاس 
لمــا حققتــه من نجاحات متميزة منذ إنشــائها 
برعايــة ملكيــة ســامية مــن صاحــب الجالــة 
الملــك فــي العــام 2005، علــى صعيــد تحقيق 
األهــداف اإلنســانية للمنظمــة، مشــيًرا إلــى ما 

شــهدته الجائزة منذ إطاقها من إقبال دولي 
كبيــر مــن األفــراد والمؤسســات والمنظمــات 
التــي نفــذت مشــروعات مبتكــرة فــي مجــال 
توظيــف تكنولوجيــات المعلومــات واالتصال 

في التعليم في مجاالت مختلفة، كما يشــرف 
الخبــراء  مــن  لجنــة  الفائزيــن  اختيــار  علــى 
العالــم،  قــارات  مختلــف  مــن  المتخصصيــن 
مشــيًدا بالتعــاون الكبير مــن المنظمة إلنجاح 

هذه الجائزة.
والمؤسســات  األفــراد  المنظمــة  وتدعــو 
إلــى  للتوجــه  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
بلدانهــم  فــي  لليونســكو  الوطنيــة  اللجــان 
ترتبــط  التــي  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  أو 
بشــراكة رســمية مــع “اليونســكو” لاستفســار 
عــن أي معلومــات بهــذا الشــأن وتعبئة نموذج 
الترشــيح اإللكترونــي، حيــث ُتقــدم الطلبــات 
والترشيحات باللغتين اإلنجليزية والفرنسية 

عبر منصة الترشيح اإللكترونية.

ولاطــاع علــى المزيــد من المعلومات بشــأن 
وتقديــم  الترّشــح،  أهليــة  بشــأن  المعاييــر 
باإلمــكان  الترشــيح،  وعمليــة  الطلبــات، 
الســتخدام  اليونســكو  جائــزة  موقــع  زيــارة 
تكنولوجيات المعلومات واالتصال في مجال 
التعليم، حيث ســتجدون أيًضــا مجموعة من 
األســئلة المتكــررة، ومعلومــات عــن الفائزيــن 

السابقين.
وســتجتمع لجنة التحكيم الدولية خال شهر 
نوفمبــر مــن العام الجــاري للنظر فــي األعمال 
والمشــروعات المقدمــة، علــى أن يتــم تكريــم 
الفائزيــن فــي حفل خــاص يقام فــي العاصمة 

الفرنسية باريس خال موعد يحدد الحًقا.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فتح الترشح لجائزة اليونسكو-الملك حمد للتكنولوجيات
وزير “التربية”: نســخة العام تستهدف تشجيع اســتخدام الذكاء االصطناعي في التعليم

المنامة - بنا

أكد وزيــر المالية واالقتصــاد الوطني 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة 
مواصلــة تعزيــز التعــاون االقتصــادي 
واالســتثماري بين البحريــن واليونان 
بمــا يســهم فــي توفيــر فــرص نوعيــة 
البلديــن  تطلعــات  تلبــي  واعــدة 
الصديقيــن وتصب في خدمة أهداف 

التنمية االقتصادية.
جــاء ذلك لدى لقــاء الوزير في مكتبه 
جمهوريــة  خارجيــة  وزيــر  أمــس 
اليونــان جورجيــوس كاتروجالــوس، 

حيــث رحب بالوزيــر اليوناني، منوها 
بالعاقــات الثنائيــة التــي تربــط بيــن 
مملكــة البحريــن وجمهوريــة اليونــان 
ومــا تشــهده مــن تطــور علــى جميــع 

الصعد.
وبحــث الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل 
خليفــة مــع كاتروجالوس ســبل تعزيز 
التعــاون فــي المجــاالت االقتصاديــة 
واالســتثمارية بمــا يســهم فــي زيــادة 
حجم االســتثمارات ويخدم المصالح 

المشتركة بين البلدين الصديقين.

وزير المالية: تعزيز التعاون 
االقتصادي مع اليونان

توفيـر تعليـم عصـري يخـدم احـتـيـاجـات سـوق الـعـمـل
ــة األمـــيـــركـــيـــة ــعـ ــامـ ــجـ ــة والـ ــلـ ــامـ ــشـ ــة الـ ــ ــدرس ــ ــم ــ ــارك يــــــزور ال ــ ــب ــ ــن م ــ مــحــمــد ب

زار نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس المجلــس األعلى لتطوير التعليم والتدريب ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة موقع 
مدرسة سمو الشيخة موزة للبنات الجديدة الشاملة في المحافظة الجنوبية، حيث كان في استقبال سموه وزير التربية والتعليم 

ماجد النعيمي وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وقــام ســموه بجولــة داخــل المدرســة، قــدم فيهــا 
المســؤولون بالــوزارة شــرحا تفصيليــا لســموه عن 
مميزات المدرســة النموذجية الجديدة األولى من 
نوعهــا في تاريــخ التعليم الحكومــي بالبحرين، إذ 
تضــم المراحــل التعليمية الثاث فــي موقع واحد، 
بخدمــات متكاملة، مــع المحافظة على خصوصية 
كل مرحلة دراســية، ويستفيد منها طالبات مدينة 
خليفة ومنطقتي جو وعسكر والمناطق المجاورة، 

المراحــل  فــي  طالبــة   1500 تســتوعب  حيــث 
الهيئــات  إلــى أعضــاء  الثــاث، إضافــة  الدراســية 
اإلداريــة والتعليميــة والفنية.وســتفتتح المدرســة 
في العام الدراسي المقبل 2019 2020-، وصممت 
وفقا لمتطلبات المدارس الحديثة التي تضم بيئة 
تعليميــة جاذبــة وممتعــة مــع االلتــزام بمواصفــات 
المــدارس الخضــراء مــع االلتــزام بتطبيق سياســة 
ترشــيد اســتهاك الطاقــة والميــاه والحفــاظ علــى 
المــوارد، وتضــم إضافــة إلــى الصفــوف الدراســية 

متعــددة  قاعــة  والمرافــق،  اإلداريــة  والمبانــي 
األغراض وفضاءات مخصصة لذوي االحتياجات 
الخاصــة ومنظومــة إلكترونيــة متكاملــة. كمــا زار 
ســموه الجامعــة األميركية بالبحريــن، التي يجري 
حاليــا االســتعداد الفتتاحهــا فــي ســبتمبر المقبــل. 
ضمــن  يأتــي  الجامعــة  إنشــاء  أن  ســموه  وأكــد 
توجهــات الحكومــة فــي تشــجيع االســتثمار فــي 
التعليــم عمومــا، وفــي التعليــم العالــي خصوصــا، 
مشــيدا  التنميــة،  محــركات  أهــم  ضمــن  ليكــون 

اســتقطاب  فــي  العالــي  التعليــم  مجلــس  بجهــود 
الجامعــات الحديثــة ومتابعــة البرامــج األكاديمية 
المقدمة بمؤسســات التعليم العالي، مشــيرا سموه 
إلــى أن الجامعــة تعتبــر إضافــة نوعيــة للصــروح 
التعليميــة فــي البحرين، آما أن تســهم في توفير 
تعليــم جامعــي نوعــي وعصري يخــدم احتياجات 
ســوق العمــل فــي مملكــة البحريــن وفــي المنطقة، 

بمخرجات متميزة ومناهج وبرامج متطورة.
الجامعــة  أن  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  وأوضــح 
ســتقدم عددا من البرامــج والتخصصات المتميزة 
مثــل أنواع الهندســات بمختلف أنواعهــا، والعمارة 

والتصميم وريادة األعمال والضيافة.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

الجزائريــة  الجمهوريــة  رئيــس  تســلم 
الديمقراطيــة الشــعبية عبدالقــادر بــن صالــح، 
فــوق  ســفيرا  البحارنــة  فــؤاد  اعتمــاد  أوراق 
الجمهوريــة  لــدى  للبحريــن  ومفوًضــا  العــادة 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 ونقــل الســفير البحارنــة تحيــات عاهــل الباد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
وولــي  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، إلــى بــن صالــح 

وتمنياتهــم لفخامته بموفور الصحة والعافية، 
وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية 
دوام الرقــي والتقدم. وكلف بن صالح الســفير 
تقــل تحياتــه وتقديــره إلى جالــة الملك وإلى 
ســمو رئيــس الــوزراء وإلــى ســمو ولــي العهــد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلــس الــوزراء، معرًبــا عن اعتــزازه وتقديره 
للعاقــات الثنائيــة واالرتقــاء بهــا لمســتويات 
أرحــب بما يعــود بالخير والمنفعة على البلدين 
ــا للبحريــن مزيدا  والشــعبين الشــقيقين، متمنيًّ
مــن التطــور واالزدهــار ولســعادة الســفير كل 

التوفيق والسداد في مهام عمله.

رئيس الجزائر يتسلم أوراق البحارنة

محمد بن سلمان يـرعى “قمـة العبـاقـرة”
والناشئة األطفال  مهارات  لتطوير  اإلستراتيجية  الخطط  أحــدث  عرض 

برعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ محمد بن ســلمان بــن حمــد آل خليفة ينظم )فيوتشــر 
ماســترز( التعليمــي بالبحريــن قمــة خليجيــة لألطفــال والناشــئة تحــت عنــوان “عباقرة 
األطفال والناشئة الخليجية 2019”، التي ستقام غدا )السبت(، بفندق ذا غروف - جزر 

أمواج.

وتشــتمل القمة على عــدد من أوراق العمل 
يقدمهــا متخصصــون في المجــال التربوي 

واالجتماعي من دول مختلفة.
وقالت رئيسة اللجنة المنظمة العليا رحاب 
شــريف إن القمة ستتضمن عرًضا وتقديًما 
ألحــدث الدراســات والبحــوث األكاديميــة 
والتطبيقية فــي التربية والتعليم، وتقديم 
مــن  والموهوبيــن  المتميزيــن  تجــارب 
األطفــال والناشــئة فــي مجــاالت متعــددة 
وتبــادل الخبــرات فــي جلســات ونقاشــات 
مــن  والناشــئة  األطفــال  بيــن  ومناظــرات 
جهــة والقــادة التربوييــن مــن جهــة أخرى، 
الخطــط  أحــدث  اســتعراض  إلــى  إضافــة 

اإلســتراتيجية لتطويــر وتنميــة المهــارات 
تذليــل  وطــرق  والناشــئة،  األطفــال  لــدى 
المعوقــات والتحديات التي تواجه تطوير 
الطفولــة المبكــرة علــى المســتوى المحلــي 
واإلقليمــي، وأثــر التكنولوجيــا والتقنيــات 
الحديثة واإلعام االجتماعي الرقمي على 

األطفال والناشئة.
تشــتمل  القمــة  أن  شــريف  وأضافــت 
مــن  لنخبــة  العمــل  أوراق  مــن  عــدد  علــى 
حيــث  التربوييــن،  والقــادة  المتحدثيــن 
أدهــم شــرقاوي  المتميــز  الكاتــب  ســيقدم 
من دولة فلســطين ورشــة بعنــوان )التربية 
وســيقدم  قــراء(،  جيــل  لنشــأة  اإليجابيــة 

االستشــاري األكاديمــي والتربــوي فيصــل 
الشــويخ ورقة بعنوان )سر انجذاب الطفل 
إدمانهــا(،  مــن  الطفــل  وحمايــة  للتقنيــات 
وسيقدم االستشاري في الموهبة واإلبداع 

عدنــان القاضي مــن البحرين ورقة بعنوان 
األطفــال  لــدى  التفكيــر  مهــارات  )تنميــة 
والناشــئة(، وســتقدم المستشــارة التربوية 
فائــزة بوجيــري من البحريــن ورقة بعنوان 
األبنــاء  مــع  للتعامــل  النفســية  )األســس 
وأثرهــا علــى الســلوك(، كمــا ســتقدم آمنــة 
السليطي ورقة بعنوان )المناهج المدرسية 

وأثرها في االرتقاء باألطفال والناشئة(.
مــن جانب آخر، قال رئيس لجنة التنســيق 
إنهــا  رشــيدي  يونــس  بالقمــة  والمتابعــة 
ســتتضمن فعاليــات مصاحبــة متميــزة، إذ 
ســيتم توفيــر جلســات تربويــة استشــارية 
بيــن  ومناظــرة  األمــور،  ألوليــاء  مجانيــة 
واألطفــال  جهــة  مــن  التربوييــن  القــادة 
والناشــئة من جهة أخرى تحت عنوان )أثر 
التكنولوجيا والتقنيــات الحديثة واإلعام 
مؤيــد  بيــن  والناشــئة:  األطفــال  علــى 

ومعارض(.

سمو الشيخ محمد بن سلمان

المنامة - بنا

شباب يتطوعون في “إخصاء الكالب الضالة”
المؤيد يشيد بجهود مروة بنت عبدالرحمـن وطاقم إدارة المشروع الرائد

تفقــد وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمــن المؤيد مقر برنامــج إخصاء الكالب 
الضالــة، الــذي تشــرف عليــه جمعيــة حمايــة الحيــوان والبيئــة، بحضــور رئيــس 

الجمعية الشيخة مروة بنت عبدالرحمن آل خليفة، والنائب محمود البحراني.

واســتمع المؤيــد إلــى شــرح مــن الشــيخة 
المشــروع؛  عــن  عبدالرحمــن  بنــت  مــروة 
بوصفــه الطريقــة الوحيــدة لحــل مشــكلة 
الشــباب  الوزيــر  الضالة.والتقــى  الــكاب 
البحرينــي المتطــوع واألجانــب والعاملين 
فــي المشــروع واســتمع إلــى تفاصيــل عن 
عملهــم ومــا يقومــون بــه مــن جهــود فــي 
ســبيل إنجــاح المشــروع، كمــا اطلــع علــى 
اإلحصاءات المتوافرة، حيث يشرف على 
المقــر عدد مــن الشــباب المتطــوع، إضافة 
إلــى 12 طبيبــا متطوعــا مــن جميــع أنحاء 

العالم يقومون بإجراء بين 15 و30 عملية 
يومــا كمــا ســيقوم الطاقم الطبــي بتدريب 
عــدد من األطباء والشــباب البحريني على 

أن تنتهي الحملة بعد أسبوعين.
وأعــرب عن تقديــره للجهــود الكبيرة التي 
تقــوم بها الشــيخة مروة بنــت عبدالرحمن 
والراميــة الحد من مشــكلة الــكاب الضالة 
والرفــق  الــكاب  تلــك  علــى  يحافــظ  بمــا 
بهــا، مشــيدا بجهــود أعضاء مجلــس إدارة 
جمعية حمايــة الحيوان والبيئة وتعاونهم 

المثمر مع الجميع إلنجاح البرنامج.

المتطــوع  الشــباب  دور  أهميــة  وأكــد 
فــي  العامليــن  واإلدارييــن  واألطبــاء 
المشــروع، والذيــن يقومون بجهــود كبيرة 
التــي  األهــداف  إلــى  للوصــول  ومتميــزة 
وجدت من أجلها هذه الحملة، مشــيرا إلى 

أن الشباب البحريني دائما ما يحرص على 
التطــوع فــي العديــد مــن الفعاليــات التــي 
تقــام بالمملكــة، األمــر الــذي يجعــل منهــم 
عنصــرا مهم فــي إدارة وتنظيــم الفعاليات 

المختلفة.

وزير شؤون الشباب والرياضة يتفقد مقر البرنامج

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة
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البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد  تفّقد 
أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير 
آل خليفة عدًدا من وحدات قوة دفاع 

البحرين.
العام  القائد  استمع  الزيارة  بداية  وفي 
إلى إيجاز عن مراحل سير العمل بتلك 
جهوزيتها  على  اطلع  بعدها  الوحدات، 
ــهــا  الــقــتــالــيــة واإلداريــــــــة واســتــعــدادات
ــدث  ــى أحـ ــعــســكــريــة، كــمــا وقــــف عــل ال
الخطط  ــم  وأهـ العسكرية  تجهيزاتها 
التطويرية والبرامج التدريبية في تلك 
بالمستوى  معاليه  مــشــيــًدا  الــوحــدات، 
الطيب الذي وصلت إليه هذه الوحدات 
على  قــدرة  من  منتسبوها  يمتلكه  ومــا 
بــاحــتــراف  والــعــمــل  المسئولية  تحمل 
ــطــيــب ويــقــظــتــهــم  ــم ال ــ ــه ــ مــهــنــي، وأدائ
ــات  ــواجــب ال جــمــيــع  أداء  فـــي  الـــدائـــمـــة 

المنوطة بهم.
البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  وأكد   
دفــاع  قـــوة  أن  التفقدية  زيــارتــه  لـــدى 
ــّل ثم  الــبــحــريــن بــعــون مــن هللا عـــّز وجـ
البالد  لعاهل  الحكيمة  القيادة  بفضل 

الملك  الجاللة  صــاحــب  األعــلــى  القائد 
حمد بن عيسى آل خليفة سائرة بخطى 
راسخة في مسيرة التحديث والتطوير 
أعلى  وفق  والفني  واإلداري  العسكري 
المستويات، لتمكين هذه القوة الوطنية 
من تحقيق النتائج الطيبة في مختلف 

في  إليها  الموكلة  والــواجــبــات  المهام 
مختلف المواقع وكافة الظروف.

 وأعرب عن تقديره واعتزازه “بما يقوم 
البواسل  البحرين  دفــاع  قوة  رجــال  به 
يقدمون  مــا  دائــًمــا  الــذيــن  المخلصين 
الــكــثــيــر مــن الــتــضــحــيــات فــي مــيــاديــن 

الــقــتــال والـــفـــداء ومـــا يــقــومــون بــه من 
وعزيمة  شجاعة  بكل  سامية  واجبات 
القوة  هــذه  أصبحت  حتى  وانــضــبــاط، 
العزيز  وطننا  لحماية  المنيع  الحصن 
والحفاظ على منجزاته ودعم مسيرته 

الحضارية ووحدته الوطنية”.

الرفاع - قوة الدفاع

رجالــنا البواسل على يقظة دائمة
القائــد العــام: “الدفــاع” الحصــن المنيع لحمايــة الوطن

الرفاع - قوة الدفاع

فعاليات  البحرين  دفــاع  بقوة  اختتمت 
 Neon-19( المشترك  البحري  التمرين 
نــّفــذه سالح  الـــذي  أمــس   )  Response
بمشاركة  البحريني،  الملكي  البحرية 
وحدة هندسة الميدان الملكية والقوات 
إطار  ضمن  التمرين  ويأتي  األميركية، 
ــمــرســومــة الــتــي  ــخــطــط ال الـــبـــرامـــج وال

ــهـــدف إلــــى تــطــويــر ســبــل الــتــدريــب  تـ
والتأهيل وتبادل الخبرات ورفع كفاءة 
حيث  التمرين،  فــي  المشاركين  جميع 
العسكرية  التمارين  تم تطبيق عدد من 
ــاورات الــتــكــتــيــكــيــة  ــ ــن ــ ــم ــ والـــبـــحـــريـــة وال
القتالية  التقنيات  بــأحــدث  المختلفة 

المتطورة.

ختام فعاليات التمرين البحري المشترك

مي بنت محمد تعرض جهود البحرين في الحفاظ على التراث
ــام بـــاهـــاي ــ ــس ــ ــي الـــمـــنـــتـــدى الـــعـــالـــمـــي لــثــقــافــة ال ــ ــارك ف ــ ــش ــ “الـــثـــقـــافـــة” ت

شــاركت رئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة في “المنتدى العالمي لثقافة الســام” والذي أقيم 
أمس في قصر الســام بمحكمة العدل الدولية بمدينة الهاي، بتنظيم من مؤسســة عبدالعزيز ســعود البابطين الثقافية وتعاون مع 

جامعة ليدن، مؤسسة كارنيجي، اللجنة الدولية للصليب األحمر والمؤسسة الدولية للسام.

وشــهــد الــمــنــتــدى مــشــاركــة وحــضــور عـــدد من 
رفيعة  والــثــقــافــيــة  الــســيــاســيــة  الــشــخــصــيــات 
الــمــســتــوى مــن حـــول الــعــالــم مــن رؤســــاء دول 
ــانـــات ومـــديـــري  ــمـ ــرلـ ورؤســـــــاء حـــكـــومـــات وبـ
مــنــظــمــات عــالــمــيــة مــعــنــيــة بــالــتــراث الــثــقــافــي 
التي  الشخصيات  ومــن  وأكاديميين.  العالمي 
مركز  إدارة  مجلس  رئــيــس  المنتدى  حــضــرت 
اإلسالمية  والــدراســات  للبحوث  فيصل  الملك 
الفيصل  تركي  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
إدارة  مجلس  رئيس  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن 
الثقافية  البابطين  سعود  عبدالعزيز  مؤسسة 
مؤسسة  البابطين.واختارت  سعود  عبدالعزيز 
هما:  للمنتدى  رئيسين  مــحــوريــن  “البابطين” 

تدريس ثقافة السالم وحماية التراث الثقافي 
العالمي، حيث جاء هذان العنوانان في صدارة 
عبر  المشاركون  بحث  حيث  المنتدى،  أعمال 
جلسات شارك فيها نخبة من ممثلي عدد من 
ثقافة  وتنمية  الــثــقــافــي  حــمــايــة  ســبــل  ــــدول  ال

السالم.
قّدمت  قــد  محمد  بنت  مــي  الشيخة  وكــانــت 
مداخلة في الجلسة الثانية من برنامج المنتدى 
الــعــراق  فــي  الثقافي  الــتــراث  “حماية  بعنوان 
الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ترأسها  واليمن” 
ــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي األســبــق الشيخ  ــ ووزي
محمد صباح السالم الصباح، وشارك فيها ممثل 
وزيــر  الشكري،  علي  الــعــراق  جمهورية  رئيس 
التعليم العالي والبحث العلمي لجمهورية اليمن 

والبحث  العالي  التعليم  ووزير  لملس،  عبدهللا 
العلمي لحكومة إقليم كردستان العراق یوسف 

كوران.
وأشارت إلى أن المواقع األثرية والتراثية في 
عدد من الدول العربية تواجه أوضاعا كارثية 
ذاكرتها  صعيد  وعــلــى  المحلي  الصعيد  على 
“التي تفقد رويــدا رويــدا جــزءا مهما  الثقافية 

من مالمحها”. 
درجــات  أقصى  أولينا  البحرين،  “فــي  وقــالــت: 
االهتمام للتراث الثقافي والطبيعي، وال يقتصر 
ذلك على الصعيد المحلي، حيث تلتزم المملكة 
بجميع االتفاقات الموقعة مع اليونسكو لحماية 
وحفظ التراث الثقافي المنقول وغير المنقول، 
المادي وغير المادي، بل تهتم البحرين بالتراث 

المتواجد  وباألخص  العالمي  والثقافي  المادي 
ما  الــتــعــاون  أن  موضحة  الــعــربــي”،  العالم  فــي 
بين البحرين واليونسكو والهيئات االستشارية 
اإلقليمي  المركز  إنــشــاء  إلــى  أدى  لها،  التابعة 
العام  لليونسكو  التابع  العالمي  للتراث  العربي 

.2012
إعــداد مشروع  المركز ساهم في  أن  وأضافت 

ــقــديــمــة فـــي الــيــمــن،  حــمــايــة لــمــديــنــة زبـــيـــد ال
المعرضة  العالمي  التراث  قائمة  في  المدرجة 
للخطر، عالوة على استضافة المملكة للمؤتمر 
البحرين  متحف  في  سقطرى  لجزيرة  الدولي 
الوطني العام 2018؛ بهدف الحفاظ على موقع 
كبيرة  أعــــدادا  يــضــم  ــذي  الـ اليمني  األرخــبــيــل 
في  الــنــادرة  والحيوانية  النباتية  األنـــواع  مــن 

المركز  العالم. وفي سياٍق متصل حول جهود 
على  للحفاظ  العالمي  للتراث  العربي  اإلقليمي 
العراق، أشارت  الثقافي والطبيعي في  التراث 
إلى أن المركز أقام عددا من التدريبات لمديري 
المواقع والخبراء لدعم جهود ترشيح وحماية 
بالتعاون  بابل  ومدينة  العراقية  األهــوار  موقع 

مع صندوق اآلثار العالمي.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين  «
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 

في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس سفير 
الواليات المتحدة األميركية لدى المملكة 

جاستن سيبريل، وذلك بحضور وزير شؤون 
الدفاع الفريق الركن عبدالله النعيمي.

 وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع  «
البحرين بسفير الواليات المتحدة األميركية 

لدى المملكة، مشيًدا بعالقات الصداقة 
القائمة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركية وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور 

على مختلف األصعدة خاصة ما يتعلق منها 
بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.

 حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء  «
الركن حسن محمد سعد، ومساعد رئيس هيئة 

األركان لإلمداد والتموين اللواء الركن بحري 
يوسف أحمد مال الله، وقائد سالح الجو الملكي 
البحريني اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد 
الله آل خليفة، ومدير التعاون العسكري اللواء 

الركن بحري محمد هاشم السادة، ومساعد 

رئيس هيئة األركان للعمليات اللواء الركن غانم 
الفضالة، وعدد من كبار الضباط.

كما حضر من الجانب األميركي الملحق  «
العسكري األميركي لدى مملكة البحرين العقيد 

ديفيد والن.

تعزيز التعاون الدفاعي مع أميركا

المنامة - بنا

لدى  البحرين  حضرت سفيرة مملكة 
الجشي ودوقية  بهية  بلجيكا  مملكة 
لدى  وممثلتها  الكبرى،  لوكسمبورغ 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي وحـــلـــف شــمــال 
األطــلــســي، فــعــالــيــة بــعــنــوان “عــدالــة 
تقييم  والــقــانــون:  االجتماعي  النوع 
بين  المساواة  على  المؤثرة  القوانين 
الجنسين في منطقة الدول العربية”، 
والتي نظمها بيت األمم المتحدة في 
وكــاالت  عــددا من  بروكسل، وضمت 
عن  ممثلين  بحضور  المتحدة،  األمم 
من  ومسؤولين  المعتمدة،  السفارات 
ــــي،  األوروب بــاالتــحــاد  الــتــعــاون  إدارة 
باالتحاد  الخارجية  الشؤون  ووكالة 

األوروبي. 
من  جوانب  المتحدثون  واستعرض 

التقارير الوطنية لثمانية عشرة دولة 
البحرين،  مملكة  ضمنها  مــن  عربية 
المتحدة  األمــم  هيئة  أعدتها  والتي 
لــلــمــرأة بــالــشــراكــة مــع بــرنــامــج األمــم 
األمــم  وبــرنــامــج  اإلنــمــائــي،  المتحدة 

ــم  ــجــنــة األمـ ــســكــان، ول ــل ــمــتــحــدة ل ال
واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة 
في  التقارير  نشرت  إذ  آســيــا،  لغرب 
النوع  “عدالة  بعنوان   2018 ديسمبر 
االجتماعي والقانون: تقييم للقوانين 
المؤثرة على المساواة بين الجنسين 
على  الــعــربــيــة”،  الــــدول  منطقة  فــي 
إقليمي  تقرير  في  تجميعها  يتم  أن 
العام  من  األخير  الربع  خــالل  شامل 

الجاري.
كــمــا أشـــاد الــمــتــحــدثــون بــالــخــطــوات 
اإليجابية التي اتخذتها البحرين في 
مثمنين  المرأة،  حقوق  ضمان  مجال 
عاليا التقدم المحرز في مجال تعليم 
العمل  ســوق  في  ومشاركتها  الــمــرأة 

في المملكة.

المتحدثون يشيدون بخطوات البحرين في ضمان حقوق المرأة

استعراض تقرير البحرين الوطني بفعالية أممية

المنامة - وزارة الداخلية

الشمالية  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ  رحـــب 
والتنسيق  بــالــتــعــاون  الــعــصــفــور  عــلــي 
ــقــائــم بــيــن الــمــحــافــظــة واألكــاديــمــيــة  ال
الذي  بــالــدور  مشيًدا  للشرطة،  الملكية 
بـــه األكــاديــمــيــة فـــي تحقيق  تــضــطــلــع 
مبيًنا  بعناية،  لها  المرسومة  ــداف  األهـ
لتسجيل  أبوابها  فتحت  المحافظة  أن 
في  الراغبين  مــن  وطالبة  طالب   200
الملكية  األكاديمية  بمعسكر  االنــخــراط 

للشرطة الصيفي.
الــمــعــســكــر، يــعــد إحـــدى  ــح أن  ــ  وأوضــ
ــة لــتــعــزيــز  ــي ــوطــن ــخــطــة ال مــــبــــادرات ال
االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة 
التي أطلقها وزير الداخلية الفريق أول 
آل خليفة،  عــبــدهللا  بــن  راشـــد  الــشــيــخ 
للشرطة  الملكية  األكــاديــمــيــة  وتنظمه 

من  الفترة  فــي  “تمكين”  مــع  بالتعاون 
2019م،  يوليو   11 ولــغــايــة  يونيو   23
ويسعى إلى تحقيق أهداف نوعية من 
شأنها خدمة الفرد والمجتمع وذلك من 
خالل تحصين النشء وتقليل مستوى 

ــاإلضــافــة إلــى  ــراف والــجــريــمــة ب ــحـ االنـ
تعزيز األمن الفكري والمجتمعي.

يعمل على  المعسكر  أن  المحافظ  وأكد 
ــشــبــاب الــبــحــريــنــي،  تــوجــيــه طـــاقـــات ال
بالنفع  الوطن  وعلى  عليهم  يعود  فيما 
المواطنة  روح  لديهم  ويعزز  والفائدة 
واالنـــتـــمـــاء والـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة، 
القدرات االنضباطية  تنمية  إلى  إضافة 
ــعــمــل عــلــى صــقــل هــذه  والــقــيــاديــة وال
من  فراغهم  أوقــات  واستثمار  القدرات 
واألنشطة  البرامج  من  مجموعة  خالل 
التحديات  مواجهة  مــن  تمكنهم  الــتــي 
ــا بــــأن الــمــحــافــظــة  ــًم الــمــســتــقــبــلــيــة، عــل
الشمالية تستضيف مجموعة من طلبة 
مبنى  في  خــاص  برنامج  في  المعسكر 

المحافظة.

علي العصفور بهية الجشي

ــاء الــوطــنــي ــم ــت ــعــصــفــور: مـــبـــادرة لــتــعــزيــز االن ال

فتح التسجيل لـ 200 طالب بأكاديمية الشرطة

دانــت وزارة الخارجيــة الهجوم اإلرهابي الذي اســتهدف ناقلتي نفط 
فــي خليــج عمــان، في عمــل عدائي متكــرر يحمل تهديــًدا خطيًرا على 
أمن وسامة حركة الماحة البحرية واالقتصاد العالمي وعلى األمن 

والسلم الدوليين.

ــيـــة  ــارجـ الـــخـ وزارة  وشـــــــــددت 
المجتمع  تــحــمــل  ضـــــرورة  عــلــى 
الــدولــي مــســؤولــيــاتــه فــي اتــخــاذ 
ــراءات الــالزمــة لضمان  ــ كــل اإلجـ
البحرية  المالحة  سالمة وحماية 
الضروري  األمــن  وتوفير  الدولية 
الطاقة  ممرات  في  النقل  لحركة 
بالمنطقة والتصدي لهذه األعمال 
اإلرهــابــيــة وكــل مــن يقف ورائــهــا 
ويدعمها؛ صوًنا لألمن واالستقرار 

في المنطقة والعالم ككل.

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تدين الهجوم 
اإلرهابي على الناقلتين

“الخارجية” 
تدعو المجتمع 

الدولي لتحمل 
مسؤولياته في 
اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة
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أطلــق مستشــفى الملــك حمــد الجامعي، في مجمع األفينوز أمس، المرحلة األولــى من الحملة الوطنية األولى 
للكشــف المبكر لســرطان القولون والمســتقيم، برعاية رئيس المجلس األعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفــة، وبحضــور محافــظ المحــرق ســلمان بن هنــدي، والرئيــس التنفيذي للهيئــة الوطنيــة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية مريم الجالهمة، والوكيل المســاعد للصحة العامة مريم الهاجري، وكبار المســؤولين في 

وزارة الصحة.

وتعــد الحملــة األولــى على مســتوى 
والمنطقــة،  والخليــج  البحريــن 
األولــى  مرحلتهــا  فــي  وتســتهدف 
5000 مــن مواطني المحرق، وتوفر 
150 ألــف عينــة فحــص وتبــدأ يــوم 

16 يونيو الجاري.
األعلــى  المجلــس  رئيــس  وأشــار 
القولــون  ســرطان  أن  إلــى  للصحــة 
ٔانــواع  ٔاكثــر  ثانــي  هــو  والمســتقيم 
مملكــة  فــي  انتشــارا  الســرطان 
إلــى  برنامــج  ويهــدف  البحريــن، 
الكشــف المبكــر عــن المــرض، لزيادة 
األعبــاء  وتقليــل  الشــفاء  فــرص 
ٔان  قبــل  المرضــى  لعــاج  الماديــة 
وانطاقــا  المــرض،  لديهــم  ينتشــر 
الملــك  مستشــفى  فــٕان  ذلــك،  مــن 
حمد الجامعــي وبالتعاون مع وزارة 
اللجنــة  مــع  وبالشــراكة  الصحــة 
الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة 
غير الســارية يطلق الحملة الوطنية 
للكشــف المبكر عن سرطان القولون 

توفيــر  طريــق  عــن  البحريــن  فــي 
ٔاجهــزة لتقييم عينة من المشــاركين 
فــي الفحص لتحديــد الحاالت التي 
لوجــود  تشــكل نســبة خطــر عاليــة 
سرطان القولون ٔاو اللحميات وذلك 
عــن طريــق تحليــل مخبــري عالــي 
الدقــة ومعتمــد دوليــا، ومــن ثم يتم 
عمــل منظــار القولون للحــاالت التي 

تتطلب ذلك.

التطبيــق  مراحــل  تبــدأ  وأشــار، 
5 آالف  أولــى تشــمل  كمرحلــة  أوالً 
شخص من محافظة المحرق، تليها 
دراســة آليات التنسيق بين الجهات 
المشتركة واســتعداد كل القطاعات 
الصحية الستقبال المرضى لتدشين 

الحملة في مراحلها التالية.
وأشــاد الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا 
بجهــود كل الجهــات التــي شــاركت 

فــي المبــادرة الوطنية، ودعــا جميع 
أفراد المجتمع من الفئة المستهدفة 
لاطمئنــان  الحملــة  فــي  للمشــاركة 
حاثــا  وصحتهــم،  ســامتهم  علــى 
الجميع لدعم الحملة كاً من موقعه 
لنشر الوعي والفائدة في المجتمع.

مــن جهته، أعــرب محافــظ المحرق 
ســلمان بــن هندي عن ســعادته ببدء 
أن  مؤكــدا  المنطقــة،  مــن  الحملــة 
تجــرى  ال  الفحوصــات  هــذه  مثــل 
تقدمــا،  األكثــر  البلــدان  فــي  حتــى 
والنــواب  المحافظــة  أن  إلــى  الفتــا 

والمجلس البلــدي يعملون على نقل 
هذه الصورة المشرفة لحث الجميع 
المبكــرة  الفحوصــات  إجــراء  علــى 
المحافظــة  وســتتخذ  لضرورتهــا، 
المشــاركة  لتســهيل  إجــراءات 

والدعم.

“حمد الجامعي” يطلق حملة الكشف المبكر عن سرطان القولون
مــحــرقــي آالف   5 وتـــشـــمـــل  ــوز”  ــ ــي ــ ــن ــ “األف ــن  ــ م ــدأ  ــبـ تـ ــى  ــ ــ األولـ الـــمـــرحـــلـــة 

دعـــوة شـــركات األدويـــة لجعـــل مصلحـــة المريـــض أوال
العلمية األبــحــاث  في  المصالح  لتضارب  ــورا  ص تستعرض  الطب”  “أخالقيات  ــدوة  ن

أقام مستشــفى الملك حمد الجامعي الندوة الســنوية ألخالقيات مهنة الطب للعام الســابع على التوالي، 
تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.

وركــز موضــوع نــدوة هــذا العــام 
ومــا  المصالــح”  “تضــارب  علــى 
علــى  طياتــه  فــي  ذلــك  يحملــه 
جوانــب متعددة فــي مهنة الطب 
النبيلة، فقوام مهنة الطب إنساني 
بالدرجــة األولــى، ويصــب اهتمام 
أفضــل  تقديــم  علــى  األطبــاء 
الخدمات الصحية لمرضاهم على 
الــدوام وذلــك مــن أهــم األهــداف 
كل  عليهــا  يركــز  التــي  الرئيســة 
الصحــي،  القطــاع  فــي  العامليــن 
ولكن هناك أمور كثيرة قد تشوب 
واقعــا  العاقــة  هــذه  صفــو طهــر 
أم ظاهــرا، بمعنــى أنــه قــد تكــون 
هنــاك دوافــع أخــرى مــن نصيحــة 
طبية أو إشــراك مريض في بحث 
طبــي ترتكز علــى تحقيق أهداف 
أو  المــادي  التربــح  مثــل  ثانويــة 
المصلحــة  أو  األكاديمــي  الترقــي 

الشخصية.
وعلى أي حال، فاألطباء بشر في 

آخــر المطاف وقــد يتفاوتون في 
أولوياتهم وقناعاتهم الشخصية، 
أعرافــا  هنــاك  أن  الثابــت  ولكــن 
الطــب،  مهنــة  أخاقيــات  تحكــم 
األطبــاء  إليــه  يســتند  مــا  وهــي 
والعامليــن فــي القطــاع الصحــي 
لتفادي االنسياق خلف أي أهداف 
ثانويــة وإعادة الدفــة إلى األصل 

أال وهو مصلحة المريض أوالً. 
وليــس كل تعــاون أو تواصــل مع 
الشــركات ســلبيا بالتاكيــد، فهناك 
األدويــة  شــركات  مــن  الكثيــر 
وشــركات تصنيع األجهزة الطبية 
التــي تهــدف للتعاون مــع األطباء 
يمكــن  حيــث  إيجابــي،  بشــكل 
أن  واضحــة  اشــتراطات  تحــت 
ينجــح األطباء بالتعــاون مع هذه 
الجهات في دعم األبحاث الطبية 
كلفــة  تغطيــة  أو  التكلفــة  عاليــة 
الترويج للصحة وأسلوب الحياة 
الصحيــة، ويكــون التعــاون ناجح 

غالبــا فــي وجــود جهــات رقابيــة 
تتأكــد مــن أن الشــركات الداعمــة 
تلتــزم بالدعــم مــن دون الترويــج 
أو  مباشــر  بشــكل  لمنتجاتهــا 
التدخــل بشــكل مباشــر في وضع 
منهجيــة األبحــاث أو التدخل في 
ســبيل  علــى  مخرجاتهــا  عــرض 

المثال. 
وتم خال الندوة استعراض صور 
متعــددة لتضــارب المصالــح فــي 
مجــال األبحــاث العلميــة، وعاج 
المرضى، وتعارض المصالح على 
المســتوى األكاديمي فــي التعليم 

الطبي.
هــذا  الضــوء علــى  وتــم تســليط 
أســبابه  لتوضيــح  الموضــوع 
الشــبهات  مواطــن  واســتعراض 
لتجنبهــا والمجتمــع اآلن مفتــوح، 
علــى  المريــض  أصبــح  بحيــث 
اطــاع ودراية بكثير من أشــكال 
التواصــل بيــن األطباء وشــركات 

ممــا  الطبيــة،  واألدوات  األدويــة 
هــذه  مثــل  اســتعراض  يجعــل 
التفاصيــل مــن أصــول الشــفافية 
ومــن  المرضــى  يســتحقها  التــي 
التــي يحتاجهــا  التوعيــة  أصــول 
األطباء؛ ليبقوا على بينة تحميهم 

من أي إجراءات قانونية في حال 
تم الخروج عن ما هو مسموح به 

وفق أسس أخاقيات المهنة. 
ودعــا المتحدثــون خــال النــدوة 
والمؤسســات  الرقابيــة  الجهــات 
إلــى ســن اللوائح؛ لتحديــد ما هو 

مســموح من التعاون مع شــركات 
األدويــة والمنتجــات الطبيــة وما 
كل  تبقــى  بحيــث  مرفــوض  هــو 
أوجــه التعاون واضحة وإيجابية 
لتصــب دائمــا وأبــدا فــي مصلحة 

المريض أوال.

محمد بن عبدهللا: 
سرطان القولون 

والمستقيم ثاني 
ٔاكثر ٔانواع السرطان 
انتشارا في البحرين

دراسة آليات 
التنسيق واستعداد 
القطاعات الصحية 

الستقبال المرضى 
في المراحل التالية

محرر الشوون المحلية من المحرق

بدور المالكي

المنامة - وزارة الصحة

دعت اللجنة التنســيقية ألعمــال بعثة الحج 
الطبيــة بــوزارة الصحــة الراغبين فــي تأدية 
مناســك الحــج لهــذا العــام 1440هـــ/ 2019م 
مراجعــة المراكــز الصحيــة التابعــة لمنطقــة 
بهــا  الموصــى  التطعيمــات  ألخــذ  ســكنهم؛ 
للحــج، واســتام الكتيــب الصحــي الخــاص 
بالحــج والعمــرة وقراءة ما به من إرشــادات 
اللجنــة  وأكــدت  مهمــة.  وتعليمــات صحيــة 
توفــر التطعيمــات الازمــة للحج فــي جميع 
التطعيمــات  وتعطــى  الصحيــة،  المراكــز 
للراغبين في تأدية مناسك الحج طوال أيام 
األســبوع في الفترتين الصباحية والمسائية 
الرســمية.  واإلجــازات  العطــات  أيــام  عــدا 
أخــذ  فيمكنهــم  للحجــاج،  المخالطــون  أمــا 
التطعيمــات طوال أيام األســبوع في الفترة 
الصباحيــة عــدا أيــام العطــات واإلجــازات 
الرســمية، وفي يوم اإلثنين فقط في الفترة 
المســائية. كما أكدت اللجنــة على المصابين 
وارتفــاع  الســكري  كــداء  مزمنــة  بأمــراض 

وأمــراض  القلــب  وأمــراض  الــدم  ضغــط 
الجهــاز التنفســي المزمنــة بضــرورة مراجعة 
طبيب العائلة لاستشــارات الطبية الخاصة 
بحالتهــم الصحيــة، وأخذ كميــات كافية من 
األدويــة الازمــة لهــم فتــرة تواجدهــم فــي 
الديــار المقدســة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة 
أخــذ الوصفــات العاجيــة الخاصــة بهــم من 
الطبيب المعالج؛ ليتسنى متابعتهم ومعرفة 
وصفاتهــم العاجيــة عنــد مراجعتهــم للبعثة 
الطبية أثناء تواجدهم في الديار المقدسة.

“الصحة” تدعو الحجاج ألخذ التطعيمات

إبراهيم عبيد

“الثآليل” أكثر األمراض الجنسية شيوعا في البحرين
االستـشـاري جمـعـة يطالب بتوفيـر التطعيـم في المستشفـيـات الحكـوميـة

أشــار استشــاري األمــراض الجلديــة واختصاصــي التجميــل حســين جمعــة أن أكثر 
األمــراض الجنســية شــيوعا فــي مملكة البحرين هــي “الثآليل الجنســية”، والتي يتم 
انتقالهــا بســبب االتصــال الجنســي مــن دون الحمايــة وتعــدد العالقــات، فيمــا يأتــي 
المــرض الفيروســي المعدي”الهربــس” فــي المرتبــة الثانيــة، ويليهــا مرض “الســيالن” 
و”السيفلس”، وهما أمراض بكتيرية تحتاج مضادات حيوية وعالج لكال الطرفين.

وقــال جمعــة: عــاج المــرض الجنســي يكــون 
عبــر تنــاول أقراص حبوب مضــادة للفيروس، 
وتجنــب العاقــات المشــبوهة، علــى أن يتــم 
اكتشــاف الثآليــل وأعــراض المــرض والعــاج 
بهــا مبكــرا. وطالــب بــأن يكــون هنــاك تطعيــم  
للثآليل الجنسية في المستشفيات الحكومية، 
والتــي تتوفــر حاليــا فقــط فــي المستشــفيات 
الخاصــة، والتــي يجب إعطاؤه الشــخص منذ 

ســن المراهقة. وبين أن الثآليل التناسلية هي 
أحد أشــهر أنــواع العــدوى المنقولــة باالتصال 
الجنســي، وأن النســاء أكثــر عرضــة بشــكل ما 

لإلصابة بالثآليل التناسلية من الرجال.
وأفــاد أن عامــات وأعــراض بثــور األعضــاء 
التناســلية تظهــر عبر تورم صغيــر بلون الجلد 
أو باللــون الرمــادي فــي المنطقــة التناســلية، 
وعــدة بثــور قريبــة مــن بعضهــا البعــض تأخــذ 

بالحكــة  إصابــة  مــع  القرنبيــط،  يشــبه  شــكل 
وأردف  التناســلية.  بالمنطقــة  ارتيــاح  وعــدم 
أن ســرطان عنــق الرحم ارتبــط ارتباطا وثيقا 

البشــري  الحليمــي  الــورم  فيــروس  بعــدوى 
التناســلي، وترتبــط أيضــا أنــواع معينــة مــن 
بســرطان  البشــري  الحليمــي  الــورم  فيــروس 

األعضاء التناسلية.
الحليمــي  الــورم  فيــروس  عــدوى  بــأن  ونــوه 
البشري ال تؤدي دائًما إلى اإلصابة بالسرطان، 
ولكن من المهم بالنســبة إلى النســاء أن يقمن 
بإجــراء اختبارات عنق الرحم بشــكل منتظم، 
خصوصــا إذا تمــت اإلصابة مــن جانب بأنواع 
البشــري،  الحليمــي  الــورم  فيــروس  عــدوى 

فتكون بذلك أكثر عرضه للمخاطر.
ولفــت إلــى أن ثآليــل األعضــاء التناســلية قــد 
الحمــل ويمكــن أن  أثنــاء  المشــكات  تســبب 
التبــول صعبــا،  الــذي يجعــل  تتضخــم، األمــر 
وتأثــر بشــكل ســلبًا فــي حــال الحمــل والتمدد 

والتي قد تسبب نزيفًا.

حسين جمعة

مروة خميس

رئيس المجلس األعلى للصحة يرعى الندوة السنوية ألخالقيات مهنة الطب للعام السابع على التوالي

رئيس المجلس األعلى للصحة يطلق الحملة في مجمع األفينوز



المنامة - بنا

القضيبية - مجلس النواب

يشارك المدير العام لوكالة أنباء البحرين )بنا( عبدهللا بوحجي، ورئيس التحرير والمراسلين ناصر الذوادي في المؤتمر الدولي السادس 
التحاد وكاالت األنباء الذي تستضيفه صوفيا في الفترة ١٣ إلى ١٥ يونيو الجاري.

وقال بوحجي: “إن المؤتمر العالمي السادس 
يعتبر من أهم ملتقيات وكاالت األنباء على 
الصعيد الدولي، الذي تشارك فيه الوكاالت 
لتأكيد  لنا  فرصة  وهو  والعالمية،  الوطنية 

تواجدنا في هذا المحفل الدولي”.
تساهم  المؤتمرات  هــذه  مثل  أن  وأضـــاف 
وتعزيز  الخبرات،  تبادل  في  فاعل  بشكل 
دورها  وإبــراز  األنباء  وكــاالت  بين  التعاون 
المحوري في تعزيز مسيرة العمل اإلعالمي 
التكنولوجيا  مــن  واالســتــفــادة  ــدول،  الـ بين 

المتطورة في مجال عملها.
وأكـــــد أن هــــذه الـــمـــشـــاركـــة تـــؤكـــد حــرص 
البحرين على المضي قدًما بخطى متطلعة 
على مختلف صعد  والمواكبة  التجدد  نحو 
رؤية  ضوء  في  اإلعالمي  العمل  ومجاالت 
الشاملة  التنموية  المسيرة  ضمن  واضحة 

لمملكة البحرين.
الــعــالــمــي عــبــر جلساته  الــمــؤتــمــر  ويــتــنــاول 
خالل  مــن  المالية  الــمــوارد  تنمية  الرئيسة 
المصادر الجديدة واألخبار المزيفة، والذكاء 

االصــطــنــاعــي، وغــيــرهــا مــن الــمــوضــوعــات. 
إضافة إلى عدد من ورش العمل والنقاشات 
المستضيفة  ــة  ــدول ال الخــتــيــار  والــتــصــويــت 

للمؤتمر العام ٢٠٢٢.

نــددت لجنــة الشــؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنــي بمجلس النواب 
بالعمــل اإلجرامــي الــذي اســتهدف ناقلتــي نفــط فــي ميــاه خليــج عمــان، 
وأعربــت اللجنــة علــى لســان رئيســها محمــد البوعينيــن عــن اســتنكارها 
وشجبها الشديدين لسلسلة الهجمات المتواصلة ضد مصالح دول الخليج 

العربي واستهداف حركة المالحة البحرية.

األعــمــال  تلك  إن  البوعينين  وقـــال 
استهدفت  التي  المتكررة  اإلرهابية 
مؤخرا ناقالت ومنشآت نفطية في 
إيـــران  ضــلــوع  إلـــى  تشير  المنطقة 
وأذرعها في تلك الهجمات المتزامنة 
مــع فـــرض الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة 
على صادراتها النفطية، في محاولة 
ــي أســـــواق  ــات فــ ــ ــراب ــطــ لــخــلــق اضــ
الضغط  ومــمــارســة  العالمية  النفط 

باستهداف إمدادات النفط.

ــــى أن الـــــدور الــتــخــريــبــي  وأشـــــار إل
ــران وعــمــالؤهــا  ــ ــ ــذي تـــمـــارســـه إي ــ الـ
فــي اســتــهــداف نــاقــالت الــنــفــط في 
عمان  وخليج  العربي  الخليج  مياه 
بإغالق  تهديداتها  سياق  في  يأتي 
وشل  اإلستراتيجي  هــرمــز  مضيق 
العالمية،  الــنــفــط  إمـــــدادات  حــركــة 
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات 
صارمة ورادعة ضد إيران وعمالئها 
حركة  سالمة  لتأمين  المنطقة؛  في 

مصالح  وحماية  البحرية  المالحة 
دول المنطقة.

“بنا” تشارك في المؤتمر الدولي السادس لوكاالت األنباء في صوفيا   

محمد البوعينين

الــدول بيــن  اإلعالمــي  العمــل  مســيرة  تعزيــز  بحــث 

العمليــات فــي  وأذرعهــا  إيــران  ضلــوع  إلــى  تشــير  الهجمــات 

“بنا” تشارك في المؤتمر الدولي لوكاالت األنباء “خارجية النواب” تندد باستهدف 
ناقلتي نفط في خليج عمان

مــن منطلــق الحــرص علــى تلقــي مالحظــات المواطنيــن والعمــل 
علــى إيجــاد الحلــول الفورية لها، ذكــرت رئيس العالقــات العامة 
واإلعــالم ببلديــة المنطقــة الجنوبيــة غادة أبو الفتــح، أن البلدية 
الــواردة، و18 % قيــد  قامــت بالــرد علــى 82 % مــن الشــكاوى 
التنفيــذ، حيــث أنجــزت 429 شــكوى فــي الفتــرة مــن ينايــر حتــى 

أبريل 2019.

وبالنسبة لإلحصائية التفصيلية 
لألشهر، فقد بلغ عدد الشكاوى 
99 شــكــوى  يـــنـــايـــر  فــــي شـــهـــر 
 103 ومــــارس   ،119 وفــبــرايــر 
خالل  شكاوى   108 تلقي  وتــم 
شهر أبريل، منها 15 شكوى في 
شكاوى  و5  المحلية  الصحف 

واردة من اإلذاعة.
ــيــة الــشــكــاوى  ــب وتــخــتــص غــال
ــابـــة  بـــأعـــمـــال الـــنـــظـــافـــة والـــرقـ

والــتــفــتــيــش عــلــى الــمــخــالــفــات 
أقــل  وأن  الـــطـــريـــق،  وإشـــغـــال 
للشكاوى هي  األقسام استالما 
ــرادات.  ــ تــراخــيــص الــبــنــاء واإليـ
ــم إيــصــال  وأن أكــثــر وســيــلــة ت
عبر  كانت  خاللها  من  الشكوى 
برنامج تواصل والهاتف النقال.

وأوضحت أنه في شهر يناير تم 
82 شــكــوى مــن أصل  الـــرد على 
إنــجــاز  بنسبة  التنفيذ  قــيــد   17

في  أنــه  وأضافت   .% 82 بلغت 
ــر، فــقــد بــلــغــت عــدد  ــراي شــهــر فــب
119 شكوى، حيث تم  الشكاوى 
منها، و25  94 شكوى  الــرد على 

قيد التنفيذ بنسبة 78 %.
ــــى أن  ــو الــفــتــح إل ــ وأشــــــارت أب

مارس  شهر  في  تلقت  البلدية 
 41 الــرد على  103 شكاوى، تم 
التنفيذ  قيد  شكوى  و62  منها، 
المختص  الــقــســم  جــانــب  مـــن 
بلغت عدد  35 %. فيما  بنسبة 
شهر  فــي  المستلمة  الــشــكــاوى 

أبريل نحو 108 شكاوى، حيث 
فيما  شكوى،   55 على  الــرد  تم 
العمل  جـــاري  شــكــوى   53 بقت 

على تنفيذها.
وتــابــعــت “كــمــا يــتــم الــتــواصــل 
الدائم مع أصحاب المالحظات 

المحلية  الصحف  في  ــواردة  الـ
وعـــــبـــــر مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
االجــتــمــاعــي الــمــخــتــلــفــة وعــبــر 
واالتصال  الشخصي  الحضور 
أصدقاء  خالل  من  أو  الهاتفي 
المشكالت  الحـــتـــواء  اإلذاعـــــة 

والــمــقــتــرحــات الــتــي تــرد منهم 
وأخـــذهـــا فــي االعــتــبــار، حيث 
ــديــة جـــهـــدا في  ــل ــب ال ال تـــدخـــر 
تقديم أفضل الخدمات البلدية 
لــلــمــواطــن والــمــقــيــم عــلــى حد 

سواء”.

الرفاع - بلدية الجنوبية

بلدية الجنوبية تنجز 429 شكوى في الربع األول 2019

مصدر الشكوى الربع سنوي للعام 2019 الشكاوى التي تم إنجازها في الربع األول

“سواعد إيجابية” يزور مركز المحرق للرعاية االجتماعية
الفلسطيني ــر  ــســفــي ال ــرم  ــ ح ــور  ــض ــح ب الــمــســنــيــن  ــى  ــل ع ــرور  ــ ــس ــ وال ــهــجــة  ــب ال أدخــــل 

على  إيجابية”  “سواعد  فريق  من  حرصا 
الفئات  تــجــاه  المجتمعي  الــوعــي  تنمية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــخــتــلــفــة الســـيـــمـــا فــئــة 
مركز  إلــى  بــزيــارة  الفريق  قــام  المسنين، 
المحرق للرعاية االجتماعية بحضور حرم 

عبدالقادر  رحـــاب  فلسطين  دولـــة  سفير 
ومتطوعين من جهات مختلفة.

ــار سعي  ــ ــارة فـــي إطـ ــ ــزي ــ ــذه ال ــأتـــي هــ وتـ
المسؤولية  مفهوم  تعميق  نحو  الفريق 
االجــتــمــاعــيــة وتـــرســـيـــخ قــيــم ومـــبـــادئ 

االهتمام بالمسنين.
ــزيــارة على  كما اطــلــع الــمــشــاركــون فــي ال
ــمــركــز، وتــبــادلــوا الــحــديــث مع  مــرافــق ال

المسنين، ووزعوا الهدايا وقدموا عروضا 
ــفــرق شــعــبــيــة؛ بــهــدف إدخــــال الــســعــادة  ل

والفرح على وجوههم الطيبة.

من الزيارة

تقــّدم يــوم أمس ســتة نواب، بطلــب برلماني ُرفع لرئيســة المجلس 
فوزية زينل، وذلك لتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة االقتراحات برغبة 

التي وافقت عليها الحكومة منذ بدء الفصل التشريعي الحالي.

 ويهدف الطلب في الوقوف 
عـــلـــى كــــافــــة الـــمـــقـــتـــرحـــات 
سيتم  والتي  عليها  الموافق 
من  ا،  حكوميًّ عليها  الموافقة 
بتحركات  تــهــتــم  لــجــنــة  قــبــل 
ــر هـــــذه الــمــقــتــرحــات  ــريـ ــمـ تـ
ــزة والــــــــــوزارات  ــ ــهـ ــ ــي األجـ فــ
ــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــكـــومـ الـــحـ
سالسة  وضمانة  المختصة، 

العثرات  كل  وإزالــة  تنفيذها، 
دون  تــحــول  الــتــي  والعقبات 
ــا لــلــمــصــلــحــة  ــًق ــي ذلــــــك، تــحــق

الوطنية.
 تجدر اإلشارة إلى أن الطلب 
تقّدم من قبل النواب: إبراهيم 
النفيعي، محمد عيسى، أحمد 
األنــصــاري، علي زايــد، محمد 
السيسي، عبدالرزاق حطاب.

ا لجنة لمتابعات االقتراحات الموافقة عليها حكوميًّ

06local@albiladpress.com
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ــام ــع ال خــــال  ــل  ــم ــك ــت ــس وي  %  70 ــت  ــغ ــل ب ــاز  ــ ــج ــ اإلن ــة  ــب ــس ن

فوزية  الــنــواب  مجلس  رئــيــس  تفقدت 
زيــنــل، يرافقها وزيــر األشــغــال وشــؤون 
بجولة  العمراني  والتخطيط  البلديات 
توسعة  لمشروع  أمــس  صباح  تفقدية 
على  لالطمئنان  الــنــواب؛  مجلس  مبنى 
بحضور  الــمــشــروع،  تنفيذ  أعــمــال  سير 
ــنـــواب راشـــد  األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الـ
ــن الـــعـــام الــمــســاعــد  ــ ــي بــونــجــمــة، واألمــ
المال، ومدير  يحيى  والخدمات  للموارد 
المشروع، إلى جانب ممثلين عن مقاول 

واستشاري المشروع.
ــالع عــلــى  ــ ــ ــالل الـــــزيـــــارة، تــــم االطـ ــ وخــ
الــمــشــروع،  اليها  الــتــي وصــل  الــمــراحــل 
الذي تم البدء فيه منذ الفصل التشريعي 
السابق، وقد بلغت نسبة اإلنجاز فيه 70 

األعمال  باقي  تنفيذ  حاليا  ويجري   ،%
النهائية.

بضرورة  المشروع  مقاول  توجيه  وتــم 
استكمال األعمال المتبقية من المشروع 
العام  واإلســـراع في تنفيذه خــالل هــذا 

الجاري.
يــأتــي ضمن  الــمــشــروع  إن  وقـــال خلف 
تقديم  إلــى  الساعية  الحكومة  سياسة 
ــاء بـــــاألداء  ــقـ أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لـــالرتـ
بما  النواب  مجلس  لمنسوبي  الوظيفي 
اإلنتاجية  مــســتــويــات  رفـــع  فــي  يسهم 
والـــكـــفـــاءة وتــعــزيــز قـــنـــوات الــتــواصــل 
خالل  من  العمل  وانسيابية  والتنسيق 

توفير بيئة مالئمة ألعضاء المجلس.
وأشار إلى أن تصميم المبنى مستوحى 

تم  كما  القديمة،  البحرينية  العمارة  من 
المباني  ومواصفات  متطلبات  مــراعــاة 
سياسة  وتطبيق  المستدامة  الخضراء 
ترشيد استهالك الطاقة والمياه للحفاظ 

مضيفًا  الطبيعية،  والموارد  البيئة  على 
ــمــبــنــى ســيــعــتــمــد عــلــى الــطــاقــة  بــــأن ال
الــشــمــســيــة فـــي اســتــخــدامــهــا كــطــاقــة 

كهربائية لإلضاءة.

زينل وخلف يتفقدان توسعة مبنى “النواب”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

محرر الشؤون المحلية

محرر الشئون المحلية

غادة أبوالفتح



قالت مجموعة من سواق اإلسعاف البحرينيين العاملين في مشروع توسعة مطار البحرين الدولي تحت مظلة شركة 
خليجية أنهم يتوقعون “تسريحهم” من وظائفهم مع اقتراب استكمال المشروع.

ــقــلــت الــمــجــمــوعــة شــكــواهــم عبر  ون
ضمن  توظيفهم  فــي  آملين  ــبــاد”،  “ال
أطــقــم اإلســـعـــاف الــوطــنــي خــصــوًصــا 
والــتــدريــب  الــخــبــرة  يمتلكون  وأنــهــم 
الميداني والمهني؛ وذلك ألن الشركة 
ــدأت في  الــمــشــرفــة عــلــى الــمــشــروع بـ
العاملين  مــن  العديد  عــن  االستغناء 

ــروع الـــــذي أوشـــــك على  ــشـ ــمـ فـــي الـ
 5 بالقلق، فهناك  االنتهاء مما أصابهم 
سواق إسعاف بحرينيين، إضافة إلى 
عدد آخر من البحرينيين العاملين في 

الوظائف اإلدارية والخدمية.
“نحن  قــالــوا:  شكواهم،  معرض  وفــي 
ــنــظــر في  ــيــة ال ــداخــل ــر ال ــ نــنــاشــد وزيـ

توظيفنا  يتم  أن  ونتمنى  أوضــاعــنــا، 
ــاف الـــوطـــنـــي  ــ ــعـ ــ ــقــــم اإلسـ ــمـــن أطــ ضـ
خصوًصا وأنــنــا أصــحــاب خــبــرة.. لقد 
البشرية  الـــمـــوارد  مــديــر  مــع  تحدثنا 
المشروع  على  المشرفة  الشركة  في 
المبارك  رمضان  شهر  بعد  أنه  وأبلغنا 
سيتم االستغناء عن عدد من العاملين 

اآلن  نفعله  اإلســعــاف، ومــا  فــي قسم 
هو انتظار كلمة “مع السامة”، فنحن 
أسرية  الــتــزامــات  علينا  تعلمون  كما 
وهـــذا  ــيــة،  مــال والـــتـــزامـــات  معيشية 

الوضع مقلق جًدا بالنسبة لنا”.
شركة  فــرق  ضمن  المجموعة  وتعمل 
خليجية، حيث تم توظيفهم قبل أربع 
يحملون  وهم  المشروع،  في  سنوات 
اإلســعــاف،  فــي  متخصصة  شــهــادات 
واقــتــرحــوا عــلــى الــمــســؤولــيــن إيــجــاد 

وظائف لهم في شركة مطار البحرين 
قوبل  الطلب  أن  إال  لها،  وترشيحهم 
وظائف  وجــود  عــدم  بحجة  بالرفض 

شاغرة.
وأشارت المجموعة إلى أن األمل كبير 
بمشكلتهم،  المسؤولين  اهتمام  فــي 
حيث قدموا بالفعل أوراقهم للتوظيف 
فــي بــرنــامــج اإلســعــاف الــوطــنــي، كما 
وإلى  المستشفيات  إلى  أيًضا  تقدموا 
وزارة الصحة دون جدوى حتى اآلن.

بلغت تقديرات رواتب األجانب العاملين في القطاع المدني بالحكومة في الميزانية العامة للدولة 119 مليون دينار، وذلك من 
خالل تخصيص مبلغ 59 مليون دينارا للسنة المالية 2019 ومبلغ 60 مليون دينارًا للسنة المالية 2020. يأتي ذلك في وقت يبلغ 

فيه عدد العاملين األجانب في القطاع الحكومي وفق األرقام الرسمية حوالي 7500 موظف.

تــكــلــفــة  أن  إلـــــى  األرقـــــــــام  وتـــشـــيـــر 
القطاع  هذا  في  األجانب  الموظفين 
المصروفات  تــقــديــرات  إجمالي  مــن 
تتراوح  للدولة  العامة  الميزانية  في 

بين 14 % و15 %.
ــواب فـــي فــبــرايــر  ــ ــن ــ ــمـــد مــجــلــس ال وعـ
في  تحقيق  لجنة  تشكيل  إلى  الماضي 
العام  القطاعين  فــي  الــوظــائــف  بحرنة 

والخاص.

على  تشكيلها  فــي  اللجنة  واســتــنــدت 
حــول  دارت  أســاســيــة  ــاور  ــحـ مـ ــاث  ــ ث
بحرنة  دون  تــحــول  ــتــي  ال الــمــعــوقــات 
والتأكد  البحرين،  مملكة  في  الوظائف 
بتطبيق  المعنية  الــجــهــات  الــتــزام  مــن 
الداخلية  واللوائح  والقرارات  القوانين 
إضافة  الــوظــائــف،  ببحرنة  الصلة  ذات 
ــعــمــال غير  ــاع ال ــ ــتــأكــد مـــن أوضـ إلـــى ال
ــال الــتــي  ــمـ الــبــحــريــنــيــيــن ونــوعــيــة األعـ

تلك  بحرنة  عــدم  وأســبــاب  يشغلونها، 
ــوظــائــف. وســبــق أن أكـــد مــســؤولــون  ال
ــي أحــد  ــيــة فـ ــمــدن بـــديـــوان الــخــدمــة ال
اجتماعات اللجان البرلمانية أن الديوان 
إضافية  ميزانية  رصــد  إلــى  يحتاج  ال 
لتنفيذ مشروع إحال البحرينيين، كما 
أنه تم إنشاء مجمع تدريبي لكل وزارة 
إحالهم  أجــل  من  البحرينيين  لتأهيل 

أحد اجتماعات لجنة بحرنة الوظائف البرلمانية )أرشيفية(مكان الموظفين األجانب.

رواتب األجانب بالحكومة في سنتين
ــف ــوظ م  7500 ـــ  ــ ل الـــمـــصـــروفـــات  ــرات  ــ ــدي ــ ــق ــ ت ــن  ــ م  %  15 ــة  ــب ــس ــن ب

فــي انتظــار بــت مجلــس الــوزراء في المقتــرح المرفوع من وزارة شــؤون الشــباب 
والرياضــة بشــأن منــح مكافــآت مالية ألعضــاء مجالــس إدارات األنديــة والمراكز 
الشــبابية، وهــو واحــد مــن المقترحــات التــي اعتمدتها قمــة الرياضة التــي نظمتها 
الــوزارة فــي شــهر فبرايــر 2019، فإن األســرة الشــبابية والرياضية توائــم بين هذا 

المقترح، وبين آفاق االرتقاء بهذا القطاع الحيوي.. كيف؟

للقائم  صحفي  تصريح  إلى  بالعودة 
بــأعــمــال الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــرقــابــة 
سلمان  بن  صقر  الشيخ  والتراخيص 
آل خليفة، “أن وزارة شؤون الشباب 
على  للعمل  دائــًمــا  تسعى  والــريــاضــة 
والفنية  ــة  اإلداريــ المنظومة  تطوير 
في األندية الوطنية عبر دخولها في 
عالم العمل االحترافي والمنظم، األمر 
القطاعين  وصـــول  فــي  يسهم  الـــذي 
ــى مــرحــلــة  ــ ــي إل ــاضـ ــريـ ــابــي والـ ــشــب ال
متطورة من العمل المؤسسي المنظم، 
الوطني  الــبــرنــامــج  ــمــبــادرات  ل ــا  وفــًق
والرياضي  الشباب  القطاع  لتطوير 
اآلخر،  الجانب  على  أما  )استجابة(”، 
والــمــراكــز  األنـــديـــة  عــلــى  فللقائمين 
الشبابية مرئيات تساند هذا المقترح 
األعباء  منها  أوجــه  عــدة  على  ترتكز 

المالية وانحسار العمل التطوعي.

تراجع المتطوعين

النعيم  مــركــز شــبــاب  ــيــس  رئ ــرى  ــ وي
المضي  ضـــرورة  عبدالمحسن  غــازي 
أرض  على  المقترح  هــذا  بــلــورة  فــي 
الفكرة،  مع  فيقول:”أنا  وأكثر،  الواقع 
كمقترح  الرياضة  قمة  في  وقدمتها 
مــن مــركــز شــبــاب الــنــعــيــم نــيــابــة عن 
مجلس اإلدارة ولله الحمد تم األخذ 
منها  أسباب  عــدة  ذلــك  في  ولنا  بها، 
تراجع أعداد المتطوعين في مجالس 
والـــمـــراكـــز  ــة  ــ ــدي ــ األن فــــي  اإلدارات 
الشبابية، بدليل أن من هم في العمل 
ــهــم لم  مــنــذ ســنــوات طــويــلــة هــم ذات

يتغيروا!”.
وأضـــــــاف: “وفـــــي هــــذا عـــــزوف عن 
هناك  أن  ذلــك  إلــى  أضــف  المشاركة، 

األعباء على عاتق أعضاء  جملة من 
ــى األعـــبـــاء  ــاوة عــل ــعـ الـــمـــجـــالـــس، فـ
الـــمـــالـــيـــة، يــلــتــزم رؤســــــاء مــجــالــس 
في  بــالــمــشــاركــة  واألعـــضـــاء  اإلدارة 
تنظمها  التي  الشبابية  الفعاليات  كل 
الوزارة والحكومة، فهذا يتطلب وقًتا 
وجــهــًدا وعــمــًا والــتــزاًمــا فــي أوقــات 

مختلفة”.

يدفعون “من جيبهم”

ــق عــبــدالــمــحــســن،  ــم ســـبـــب، وفــ ــ وأهـ
اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  أن  ــا  وجــدن
- يضطرون  الــمــالــي  الــدعــم  ولــقــلــة   -
ــوال أســرهــم لكي  لــاقــتــطــاع مــن أمــ
ال  العاملين،  بعض  رواتـــب  يدفعون 
سيما في العامين الماضيين حين لم 
للمراكز(،  الــوزارة )قرًشا واحــًدا  تدفع 
وهذا ما دفع األعضاء لتغطية بعض 
الـــديـــون مـــن مــالــهــم الـــخـــاص، وأود 
الــجــمــعــيــات  قـــانـــون  أن  أضـــيـــف،  أن 
الجمعية  عــلــى  يـــفـــرض  ــتــعــاونــيــة  ال
العمومية توزيع 5 بالمئة من أرباحها 
فــإذا  اإلدارة،  مجالس  أعــضــاء  على 
الوضع في مؤسسة ربحية  كان هذا 
اإلدارة  مجالس  بــأعــضــاء  بــالــك  فما 
الذين  الشبابية  والمراكز  األندية  في 
االلتفات  يوجب  ما  اإلنسان”  “يبنون 

لهم.
 ويـــســـوق مـــثـــًا فـــي بــعــض الــــدول 
الخليجية التي تفرغ رؤساء مجالس 
األنـــديـــة خــصــوًصــا إذا انــضــمــوا إلــى 
تفرغهم  حيث  األولــومــبــيــة،  اللجنة 
لذلك  رواتبهم،  دفــع  مع  تاًما  تفريًغا 
تجد قطاع الرياضة والشباب متطور 
فــاألعــضــاء  لــنــا  بالنسبة  أمـــا  لــديــهــم، 

سواء  األعــبــاء  من  الكثير  يتحملون 
في محيط العمل الشبابي والرياضي 
المجتمعي أو األســري، ولهذا نرى  أو 
أولــى”  “خطوة  الخطوة هي  هــذه  أن 
ــاء الــمــجــالــس  ــ وال تــفــي بــحــق رؤســ
وأعــضــائــهــا، ونــتــمــنــى أن يــتــم أيــًضــا 
تــعــديــل قـــانـــون الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة 
التفريغ  ليشمل  المجالس  ألعــضــاء 
هو  كما  للترقيات  مميزات  ومنحهم 
البحرين  مثًا في جامعة  به  معمول 
لألساتذة  امتيازات  منح  يتم  حيث 
المجتمع،  خدمة  في  نشاطهم  وفــق 
ــع بعض  ــد تــحــدثــت شــخــصــًيــا مـ وقــ

النواب للمضي في هذه الفكرة.

ال يصنعه واحد

الـــزالق  مــركــز شــبــاب  رئــيــس  ويعتبر 

ــذا الــمــقــتــرح  ــ ــري هـ ــ ــدوسـ ــ مـــفـــتـــاح الـ
ذلك  الصحيح”،  الطريق  في  “خطوة 
مجلس  بها  يقوم  التي  األعــمــال  ألن 
اإلدارة ليست كما السابق، فالعمل في 
ليس فقط  الشبابي  المركز  أو  النادي 
وتنفيذ  تخطيط  فهناك  وألعاب،  كرة 
ــبـــح رئـــيـــس الــمــركــز  ــعــة، وأصـ ــاب ومــت
يــعــمــل ويــحــمــل الــكــثــيــر مــن األعــبــاء 
ــك،  ــزامـــات، بــاإلضــافــة إلـــى ذل ــتـ وااللـ
ليست  التطوعي  للعمل  النظرة  فــإن 
كما كانت في سابق عهدها، والسعي 
ــوادر والــاعــبــيــن  ــ ــكـ ــ الســـتـــقـــطـــاب الـ
والتحاور  اإلقناع  في  قــدرة  يتطلب 
ــتــشــجــيــع لـــلـــدخـــول فـــي الــعــمــل،  وال
المجالس،  مــن  الكثير  هــنــاك  أن  ثــم 
بالمكافآت  تحظى  اخــتــافــهــا،  على 
مجالس  تستثنى  فــلــمــاذا  ألعضائها 

إدارات األندية والمراكز؟”.

ويـــزيـــد قـــولـــه: “أؤيـــــد الــمــقــتــرح وال 
المعايير  تطبيق  فــي  أبــــًدا  مشكلة 
المتفق عليها، فأنا على سبيل المثال 
البحرين  جامعة  فــي  كأستاذ  أعــمــل 
أخرى  التزامات  ولدى  المساء،  حتى 
في عدة مؤسسات أهلية مطلوب منا 
والخطط  خطة،  وفق  فيها  نعمل  أن 
يعد  لم  والوقت  متابعة  إلــى  تحتاج 
االقتصادية  الــقــاعــدة  ووفـــق  كــافــًيــا، 
نريد  ال  فنحن  الجهد”،  مقابل  “المال 
باب  من  هو  بل  الجهد،  مقابل  المال 
ــاء عــلــى جــهــودهــم  مـــكـــافـــأة األعــــضــ
و”تــفــريــحــهــم” وتــقــديــر دورهــــم، مما 
يــخــلــق أجـــــواء الــمــنــافــســة فـــي هــذا 
في  البحرين  وبادنا  المهم”،  القطاع 
يصنعه  ال  دائــًمــا،  واإلنــجــاز  عيوننا، 

شخص واحد.

دراسة الفكرة 

مــركــز شباب  رئــيــس  رأي  ويــخــتــلــف 
الشاخورة علي سبت الذي يذهب إلى 
الشبابية  المراكز  في  االستثمار  دعم 
واألنـــديـــة بــــداًل مـــن مــنــح مــكــافــآت، 
فاالستثمار يحتاج إلدارة متخصصة، 
ونحن طالبنا الدولة بتكريم مجالس 
لهم  تقديًرا  أوسمة  بمنحهم  اإلدارات 
عمل  من  سيما  ال  للوطن،  لخدمتهم 
والثاثين  العشرين  تقارب  لسنوات 
ومنطقتهم  لوطنهم  وقــدمــوا  عــاًمــا، 
المكافآت  أمــا  الخدمات،  من  الكثير 
العمل  تقييم  ــاس  أسـ عــلــى  فتعتمد 
ــمــتــطــوعــيــن أو  وكــيــفــيــة تــقــيــيــم ال
ستكون؟  وكــيــف  وآليتها  ــيــن  اإلداري
فــابــد مـــن إيـــجـــاد مــعــايــيــر وأنــظــمــة 
والجهة التي ستتولى عملية التقييم.
أال يكون  ويؤكد سبت على ضــرورة 
الــمــوضــوع “لــاســتــهــاك اإلعـــامـــي” 
وإنـــمـــا يــتــوجــب إخــضــاعــه لــدراســة 
مكافآت  ــرار  إقـ تــم  فقد  مستفيضة، 
للمجالس التنسيقية في المحافظات 
على سبيل المثال، منذ ما يقارب من 
5 سنوات، لكن لم يتم صرفها! وهنا، 
ــة الفكرة  بــمــكــان دراســ مــن األهــمــيــة 

بشكل أوسع لوضع آلية التنفيذ.

“نيطــان” لقيــادات المراكز الشبابية.. تأييـد وتحفـظ

مفتاح الدوسريعلي سبتغازي عبدالمحسن

ــوات ــن ــذ 5 س ــن ــمــحــافــظــات لـــم تــصــرف م ــال ــس الــتــنــســيــقــيــة ب ــال ــج ــم ــآت ال ــاف ــك م

الشركة المشرفة 
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سيدعلي المحافظة

الوطني اإلســعــاف  أطــقــم  ضــمــن  توظيفهم  ــي  ف الــنــظــر  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ مــنــاشــدة 

سواق إسعاف بحرينيون يتوقعون التسريح في “أي لحظة”

سعيد محمد

محرر الشؤون المحلية

119
دينار مليون 



رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئنافات 5 عمال آسيويين، 
تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 33 و54 عامــا، مدانين بــإدارة محل لممارســة القمار 
فــي أحــد المنازل بمنطقــة المحرق والمقامــرة فيه، واالعتداء علــى أحد أفراد 
الشرطة، وأيدت معاقبة األول بالحبس لمدة 3 سنوات عن تهمة االعتداء على 
الشــرطي، إضافة إلى حبســه واثنين آخرين عاوناه في ارتكاب الجريمة لمدة 
ســنة واحــدة إلدارتهــم جميعــا محال لممارســة القمار، كمــا عاقبت المســتأنفين 
اآلخريــن بالحبــس لمدة 3 أشــهر فقط، وأمرت بمصــادرة المضبوطات وبإبعاد 

جميع المتهمين نهائيا عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

حســبما  القضيــة  تفاصيــل  وتتمثــل 
أن  فــي  الدعــوى  بملــف  وردت 
الضبــاط  إلــى أحــد  معلومــات وردت 
عبر مصادر سرية موثوق بها، مفادها 
أن المستأنف األول يقوم بإدارة محل 
للعــب القمــار فــي عــدد مــن المنــازل 

الكائنة بمنطقة المحرق.
وبتكثيــف التحريــات حــول الواقعــة، 

ثبت فعال وجود أحد المنازل يســتغل 
فــي هذه األعمال، وتم الحصول على 
عنوانه، وتبين أنه يتم فيه إدارة لعب 
القمار فيما بين الجالية التي ينتســب 
إليهــا هــذا المتهــم، فتم إجــراء عملية 
المراقبة المستمرة للمنزل المشار إليه 
فــي أيــام وفتــرات مختلفــة مــن قبــل 
شــرطيين، إذ اتضح أنه مكان مفتوح 

للعامة الدخول إليه.
وشــاهد الشــرطيان المراقبــان للمكان 
اآلســيويين  األشــخاص  مــن  عــددا 
يدخلون للمنزل من دون تمييز بينهم 
وبعــد مرور مدة مــن الزمن يخرجون 
منــه فــي أوقــات مختلفــة، خصوصــا 
وأن المنــزل ال يوجد به باب خارجي، 

ويمكن ألي شخص الدخول إليه.
وباستمرار مراقبة المكان تمكن أفراد 
الشــرطة مــن تحديــد الوقــت الفعلــي 
اتضــح  والتــي  القمــار،  أعمــال  لبــدء 
أنهــا تبــدأ عنــد الســاعة 10:00 مســاء 
الســاعة  حــدود  فــي  فجــرا  وتنتهــي 
أن  التحريــات  أســفرت  كمــا   ،3:00
المســتأنف األول يحضــر يوميــا فــي 
آخر الوقت الستالم حصته في إدارة 

المحل للعب القمار الممنوعة قانونا.
وفــي يــوم ضبــط المدانيــن توجهــت 

قــوة مــن أفــراد الشــرطة إلــى المنــزل 
المشــار إليه، والذي كان بابه مفتوحا، 
لذلــك،  الالزمــة  األذون  أخــذ  وبعــد 
أرســلوا مصــدرا ســريا ليدخــل للمكان 
ويتأكــد بنفســه، وبالفعل دخل وخرج 
المــن  المســتأنفين  بوجــود  وأبلغهــم 
الثانــي وحتى الخامــس وهم يلعبون 
القمار، فدخلوا المنزل وكان فيه فعال 
المســتأنفين األربعة يمارسون القمار، 
إذ شوهدت أمام كل منهم مبالغ مالية 
وورق اللعب، فتم ضبطه جميعا، فتم 
القبــض عليهــم وتحريــز ورق اللعــب 

والمبالغ التي كانت على الطاولة.
وبســؤالهم عمــن يدير المــكان اعترف 
هــو  األول  المســتأنف  أن  أحدهــم 
مــن يديــر المحــل للعــب القمــار، فتــم 
االتفــاق معــه على مســاعدة الشــرطة 
فــي ضبــط األخير، فاتصــل به وطلب 

منه الحضور للمكان، فأبلغه األول أنه 
قريب من المكان.

عندها خرج إذ استجاب له المستأنف 
األول وحضــر فعــال دون أن يعلــم أن 
والذيــن  بانتظــاره،  الشــرطة  أفــراد 
تمكنــوا من القبض عليــه بعد مقاومة 
شــديدة أبداهــا تجاههــم وضرب أحد 

أفراد الشرطة.
الضابــط والشــرطة للبحــث عن األول 
فــي الجوار، حيث شــاهده أحد أفراد 
الشــرطة وتوجــه إليــه وعــرض عليــه 
لــه  فاســتجاب  العســكرية،  هويتــه 
المســتأنف وسار معه مسافة بسيطة، 
إال أنــه باغتــه وفر هاربــا واختبأ خلف 
الشــرطي،  فطــارده  الجــدران،  أحــد 
المســتأنف  بجانــب  وصــل  وعندمــا 
دفعه األخير بيده ما تســبب بســقوط 

الشرطي في حفرة.

الشــرطي  أن  المحكمــة  وأضافــت 
نهــض وواصــل مطاردتــه للمســتأنف 
األول وأمســكه من رجله، لكن المدان 
بهاتفــه  اليمنــى وضربــه  يــده  دهــس 
اليمنــى،  عينــه  مــن  بالقــرب  النقــال 
إال أنــه لــم يتمكــن مــن اإلفــالت مــن 
قبضــة الشــرطي المجنــي عليــه الــذي 
تمكــن مــن الســيطرة عليــه، بعــد ذلــك 
حضر الضابط وشــرطي آخر وساعدا 
علــى  القبــض  فــي  عليــه  المجنــي 

المستأنف األول.
الثالــث  المســتأنف  مــع  وبالتحقيــق 
والمســتأنف  أنــه  اعتــرف  بالقضيــة 
األول يستأجران المنزل المضبوطين 
فيه يمارســون القمار ويديران المكان 
بلعــب  لألشــخاص  ســمحا  إذ  كذلــك، 
القمــار فيــه، فيمــا يحصــالن هما على 

مبالغ مالية من هؤالء الزبائن.

الحبس 4 سنوات آلسيوي أدار منزال للقمار وضرب شرطيا

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

صــرح رئيس النيابة عدنان فخرو بأن 
النيابــة العامــة قــد أنجــزت تحقيقاتها 
فــي قضيــة الشــروع فــي القتــل التــي 
 12 بتاريــخ  قاللــي  منطقــة  شــهدتها 
فبراير 2019 وقد أمرت النيابة بإحالة 
المتهم محبوسا إلى المحاكمة مسندة 
إليه تهمة الشروع في القتل العمد مع 
ســبق اإلصــرار والترصــد وقــد تحــدد 
لنظر القضية جلسة 24 يونيو الجاري 

أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانــت النيابــة قــد باشــرت التحقيــق 
فــي الواقعــة فــور تلقيهــا بــالغ مركــز 
شــرطة ســماهيج بضبــط المتهــم على 
أثــر قيامــه بطعــن المجنــي عليــه عــدة 
طعنات بواسطة سكين وبنقل المجني 

عليه إلى المستشفى؛ لتلقي العالج.
وأضــاف أن النيابــة انتقلــت إلى مكان 
الحــادث وأجــرت المعاينــات الالزمــة، 

واســتمعت إلــى أقــوال المجنــي عليــه 
الطبيــب  وانتدبــت  الواقعــة،  وشــهود 
الطبــي  الكشــف  لتوقيــع  الشــرعي 
علــى المجنــي عليــه وفحص الســكين 
المســتخدم في الواقعة وما عليها من 
واســتجوبت  وعينــات،  بصمــات  أثــار 
المتهم وأمرت بحبســه احتياطيا على 

ذمة التحقيق.
المتهــم  أن  التحقيقــات  وقــد كشــفت 
قــد بّيــت النية وعقــد العــزم على قتل 
الغــرض  لهــذا  فأعــد  عليــه،  المجنــي 
العــام  بالطريــق  لــه  وترصــد  ســكينا 
إلــى  أدت  طعنــات  بعــدة  وباغتــه 
ســقوطه على األرض، فاســتمر المتهم 
فــي توجيــه الطعنات إليــه قاصدا من 
ذلــك قتلــه ثــم الذ بالفــرار، فيمــا نقــل 
المجنــي عليــه إلــى المستشــفى، وتــم 

مداركته بالعالج.

إحالة المتهم بالشروع في قتل مواطن بقاللي للمحاكمة

08local@albiladpress.com

الجمعة
14 يونيو 2019 
تأييد عقوبات تصل للمؤبد بحق 7 شرعوا بقتل شرطيين11 شوال 1440

فيـــه المطعـــون  الحكـــم  بنقـــض  ســـابقا  قضـــت  “التمييـــز” 

أيدت محكمة االســتئناف العليا الجنائية الخامســة العقوبات الصادرة بحق 7 مســتأنفين من أصل 12 متهما، مدانين بالشــروع في 
قتــل شــرطيين بمنطقــة كرانــة عبــر تفجير عبــوة محلية الصنــع، والذين تراوحــت عقوباتهم بالســجن بين 3 ســنوات والمؤبد؛ وذلك 
عقب نقض محكمة التمييز للحكم الصادر بحقهم في وقت سابق وأمرت بإعادة القضية لمحكمة االستئناف لتحكم فيها من جديد.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 
أربعــة متهميــن بالســجن المؤبــد، إضافــة 
ســنوات   10 لمــدة  منهــم  اثنيــن  لســجن 
أخــرى لصناعتهم للمفرقعات، كما عاقبت 
ســنوات،   3 لمــدة  بالحبــس  متهميــن   7
وبحبــس متهــم آخــر لمــدة 6 ســنوات عن 

اتهامات عدة.
كمــا ألزمــت 6 متهميــن بالتضامــن بدفــع 
فــي  بهــا  تســببوا  التــي  التلفيــات  قيمــة 
 1298 قيمتهــا  والبالــغ  الشــرطة،  دوريــة 

دينارا و900 فلس.
فــي حين بــرأت نصف المتهمين من تهمة 
الشــروع فــي القتــل والتفجيــر وصناعــة 
الُمســندة  واإلتــالف  المتفجــرة  العبــوات 
بالتجمهــر  دانتهــم  فيمــا  جميعــا،  إليهــم 
والشــغب وحيــازة عبــوات “المولوتــوف” 

فقط.
وقالــت محكمــة أول درجة فــي حيثيات 
حكمهــا إنهــا تتشــكك فــي صحــة إســناد 
للمتهميــن  أوال،  البنــد   )1،2،3،4( التهــم 
الســتنادها  وذلــك  المبرئيــن؛  الســتة 
والتــي  فقــط،  المباحــث  تحريــات  إلــى 
لــم يســاندها ثمــة دليــل آخــر الرتكابهــم 
بقتــل  بالشــروع  إليهــم  المنســوبة  التهــم 
رجــال الشــرطة وتفجيــر القنبلــة وحيازة 
الدوريــة  وإتــالف  المفرقعــات  وصناعــة 

الناتج عن االنفجار.
أن  فــي  الواقعــة  تفاصيــل  وتتحصــل 
المتهميــن )1 و5 و7 و11( تقابلــوا خلــف 
البيوت األربعة -تســمية محلية للمنطقة- 
قرب المأتم الجنوبي بمنطقة كرانة، حيث 
تــم االتفــاق فيمــا بينهم علــى زرع العبوة 
المتفجــرة، والتــي أعدهــا وصنعها المتهم 
الســابع الســتهداف رجال الشرطة، حيث 
المتهمــان األول والخامــس بعمليــة  قــام 
المراقبــة، في حيــن قام المتهمان الســابع 
والحــادي عشــر بــزرع العبــوة المتفجــرة 
قــرب مســجد وادي الســالم فــي ســاحة 
لدفنهــا  ووضعهــا  األرض  بحفــر  رمليــة 
وتغطيتها باألتربة ووضع الحجارة عليها 

للتمويه ثم انصرفوا جميعا.
تــم  الواقعــة-  -يــوم  التالــي  اليــوم  وفــي 
االتصــال بباقــي المتهميــن وآخريــن يزيد 
عددهــم عــن 35 شــخصا؛ للتقابــل قــرب 
مســجد “شمس” في الســاعة 8:00 مساء 
وتقابلــوا جميعا وكان بحوزتهم زجاجات 
الحديديــة  واألصيــاخ  “المولوتــوف” 
واألصبــاغ والحجــارة، حيث قامــوا بغلق 
القريــة،  مدخــل  إلــى  المــؤدي  الشــارع 
وكان المتهمــان الثانــي والرابــع علــى علم 
بــزرع العبــوة المتفجــرة، وعندما حضرت 
دوريــة الشــرطة لمحاولــة تفريقهم قاموا 
باالعتــداء عليهــم بمــا أعــدوه مــن أدوات 

الستدراجهم لمكان تواجد القنبلة.
وحــال اقتــراب الشــرطة مــن المــكان تــم 
تفجيــر القنبلــة عــن ُبعــد، األمر الــذي أدى 
دوريــة  وإتــالف  شــرطيين  إصابــة  إلــى 
الشــرطة، ثــم فــّر المتهمــون جميعــا مــن 

المكان.
قيــام  علــى  الشــرطة  تحريــات  ودلــت 
المتهميــن وآخريــن مجهولين باالشــتراك 
فيما بينهم الرتكاب الواقعة، حيث أصدر 
الضابــط مجــري التحريــات أمــرا بالقبض 

عليهم.

وبضبــط المتهميــن األربعــة اأُلول أرشــد 
المتهمــان األول والثانــي أفــراد الشــرطة 
علــى عــدد مــن مواقــع الخاصــة بتخزيــن 
أعمــال  فــي  تســتخدم  والتــي  األدوات، 
الشــغب، وعثــر بهــم علــى ســالح محلــي 
الصنــع يســتخدم كـــ “شــوزن”، وعــدد مــن 
واإلطــارات  “المولوتــوف”  زجاجــات 
وعبــوات بنزيــن وقنبلــة محليــة الصنــع، 
وقــرر الضابط أن الســالح خــاص بالمتهم 
بالثانــي  خاصــة  القنبلــة  وأن  األول 
المتهميــن  قصــد  وأن  عشــر،  والحــادي 
رجــال  قتــل  هــي  المضبوطــات  بحيــازة 

الشرطة وإحداث إصابات بهم. 
بمــا  والثانــي  األول  المتهمــان  واعتــرف 
نســب إليهمــا وقــررا أنهما كانــا يتقاضيان 
من المتهم السابع مبلغا شهريا مقداره 25 

دينارا؛ كونهما مطلوبين أمنيا.
وكانــت النيابــة العامــة وجهــت للمتهمين 
الـــ 12 أنهــم بتاريخ 17 يوليو 2015، أوال: 
1 - شــرعوا وآخــرون مجهولــون في قتل 
شــرطي أول وشــرطي وآخريــن عمدا مع 
ســبق اإلصــرار والترصد بــأن بيتــوا النية 
وعقــدوا العــزم علــى قتــل أي مــن رجــال 
بــأن  األمــن،  بحفــظ  المكلفيــن  الشــرطة 

األرض  تحــت  متفجــرة  عبــوة  زرع  تــم 
فــي ســاحة رمليــة، ومن ثم تم اســتدراج 
قــوات حفظ النظام بمنطقــة كرانة برمي 
تواجــد  وحــال  “المولوتــوف”  زجاجــات 
المجني عليهم في تلك المنطقة والتعامل 
معهــم لفرض األمن تــم تفجير العبوة عن 
ُبعــد قاصديــن من ذلك قتلهــم، وقد خاب 
أثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادتهم فيه، 
بالعــالج،  عليهــم  المجنــي  مداركــة  وهــو 
موظفيــن  عليهــم  المجنــي  كــون  وحــال 
عمومييــن ووقــع عليهم هــذا الفعل أثناء 
تنفيــذا  وظيفتهــم  تأديتهــم  وبســبب 
لمشــروع إجرامي جماعــي تنفيذا لغرض 

إرهابي.
2 - أحدثــوا وآخــرون مجهولــون تفجيــرا 
تــم  بــان  إرهابــي،  غــرض  تنفيــذ  بقصــد 
العــام  بالطريــق  مفرقعــة  عبــوة  تفجيــر 
بقصــد قتــل رجــال الشــرطة وكان ذلــك 

تنفيذا لغرض إرهابي.
3 - صنعــوا وحــازوا وأحرزوا واســتعملوا 
وآخــرون مجهولــون بغير ترخيص )عبوة 
فــي  تســتخدم  ومــواد  وأدوات  مفرقعــة 
تفجيرهــا( وذلــك بقصــد اســتعمالها فــي 
نشاط يخل باألمن والنظام العام وتنفيذا 

لغرض إرهابي.
4 - أتلفوا وآخرون مجهولون مال منقول 
عبارة عن دورية أمنية والمملوكة لوزارة 

الداخلية.
حارقــة  عبــوات  وأحــرزوا  حــازوا   -  5  
“مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض 
حيــاة النــاس وأموالهــم العامــة والخاصة 

للخطر.
فــي  مجهولــون  وآخــرون  اشــتركوا   -  6
خمســة  مــن  أكثــر  مــن  مؤلــف  تجمهــر 
الغــرض منــه اإلخــالل باألمــن  أشــخاص 

العام وارتكاب الجرائم.
ثانيا: المتهــم األول: حاز وأحرز وآخرون 
مجهولــون ســالحا محلــي الصنع )مســيل 
دمــوع( بغيــر ترخيــص مــن وزيــر داخلية 

تنفيذا لغرض إرهابي.
وحــازا  صنعــا  و11:   2 المتهمــان  ثالثــا: 
وأحرزا وآخرون مجهولون مواد مفرقعة 
عبــارة عــن عبوة متفجــرة محليــة الصنع 

تنفيذا لغرض إرهابي.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اســتمرت المؤسســة الوطنيــة في 
القيام بالزيارات الميدانية المعلنة 
أوضــاع  لرصــد  المعلنــة،  وغيــر 
حقــوق اإلنســان فــي المؤسســات 
االحتجــاز  وأماكــن  اإلصالحيــة 
قامــت  حيــث  الصحيــة،  والــدور 
اإلصــالح  مركــز  بزيــارة  مؤخــرا 
والتأهيــل )ســجن جــو(، حيــث تــم 
لقــاء بعــض النــزالء لالطــالع عــن 
وظــروف  أوضاعهــم  علــى  قــرب 

معيشتهم.
بزيــارة  المؤسســة  قامــت  كمــا 
النفســي  الطــب  مستشــفى  إلــى 
المرضــى  أوضــاع  علــى  لالطــالع 
توافــر  مــدى  مــن  والتأكــد  هنــاك، 
والســالمة  األمــن  اشــتراطات 
الذيــن  والموقوفيــن  للمحكوميــن 
للمستشــفى،  إدخالهــم  يتــم 

ولمعرفة مدى تخصيص الحراسة 
عــدم  لضمــان  الالزمــة؛  األمنيــة 
تعرضهــم أو تعــرض غيرهــم مــن 
الــكادر الطبــي أو المرضى للخطر، 
حيث توصلت المؤسســة إلى عدد 
مــن التوصيــات، وتم إرســالها إلى 

الجهات ذات العالقة.
وتأتي تلك الزيارات ضمن الخطة 
التي اعتمدتها المؤسســة الوطنية 
والهادفــة إلــى زيــارة أكبر عدد من 
مراكــز اإلصــالح والتأهيل وأماكن 
ودور  والتوقيــف  االحتجــاز 
العــام  خــالل  الصحيــة  الرعايــة 
2019، والتي تم فيها تحديد ما ال 
يقل عن عشرة أماكن، حيث تعمل 
بزياراتهــا  القيــام  المؤسســة علــى 
زمنــي  جــدول  علــى  بنــاء  تباعــا 
ينتهي في ديسمبر من هذا العام.

“الحقوق” تزور سجن جو

أمرت محكمة االستئناف العليا الجنائية الخامسة بالقبض على الطبيب الشرعي؛ لتعمده عدم المثول أمام المحكمة رغم استدعائه مرتين؛ وذلك 
لالســتماع إلــى إفادتــه فــي القضيــة التــي أصــدرت محكمة التمييز في وقت ســابق حكما فيهــا بقبول طلب النائــب العام بإعادة النظــر فيها وألغت 
حكم محكمة االســتئناف بإعدام المحكوم عليهما حســين علي موســى ومحمد رمضان عيســى المتهمين بتفجير إرهابي تســبب في وفاة الشــرطي 

عبدالواحد سيد محمد فقير، فضال عن إصابة آخرين من أفراد الشرطة، وقررت تأجيل القضية لجلسة 19 يونيو الجاري.

يذكــر أنــه صرح في وقت ســابق رئيس المكتب 
الفنــي للنائــب العــام المحامــي العــام المستشــار 
هــارون الزيانــي بأن محكمة التمييز قد أصدرت 
يــوم اإلثنيــن الموافــق 22 أكتوبــر 2018 حكمهــا 
في طلب التماس إعادة النظر في حكم اإلعدام 
علــي  حســين  عليهمــا  المحكــوم  ضــد  الصــادر 
موســى ومحمــد رمضــان عيســى، حيــث قضت 
بقبول طلب إعادة النظر شــكال، وفي الموضوع 
بإلغاء حكم محكمة االستئناف وبإعادة القضية 
إلــى المحكمــة التــي أصدرته مشــكلة مــن قضاة 

آخرين لتحكم فيها من جديد.
وكانــت وحــدة التحقيــق الخاصــة قــد عرضــت 

علــى النائــب العام مذكــرة بشــأن تحقيقاتها في 
الشــكويين المقدمتين من حســين علي موســى 
ومحمــد رمضان عيســى المحكوم عليهما بحكم 
بات باإلعدام في جريمة قتل شرطي والشروع 
فــي قتــل آخريــن مــن أفراد الشــرطة مــن خالل 
تنفيــذ تفجيــر إرهابي، اقترحت فيهــا النظر في 
إمــكان إعــادة النظر فــي الحكم الصــادر ضدهما 
لمــا ظهــر بتحقيقاتهــا من أوراق جديــدة لم تكن 
معلومــة وقــت المحاكمة وإصــدار الحكم، وهي 
علــى  بالكشــف  الداخليــة  وزارة  أطبــاء  تقاريــر 
المحكــوم عليــه حســين علــي موســى، والتي لم 
تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها 

وتحــت بصرهــا عنــد إصــدار حكمها كمــا لم تكن 
مطروحــة كذلــك أمــام محكمــة التمييــز، وذلــك 
بالرغم من اســتناد الحكم الصادر ضد المحكوم 
عليهما على أدلة عديدة ومتنوعة بخالف الدليل 
المستمد من أقوال المتهمين في القضية، ومنها 
أدلــة فنيــة أثبتت تبادل المتهمين رســائل نصية 
هاتفية تشير إلى اتفاقهم على ارتكاب الجريمة 
والتنســيق لهــا، وما ثبــت من أن المحكــوم عليه 
حســين علي موســى قد ســبق الكشــف عليه من 
جانــب الطبيــب الشــرعي بمناســبة القضية، ولم 
تثبت به أية إصابات تعزز شــكواه إال ســحجات 
بالمعصمين تحدث من القيد الحديدي، وبالرغم 

من أن المحكوم عليه محمد رمضان عيســى لم 
يكن معترفا أصال بجريمة القتل واالشتراك في 

التفجير.
وبنــاء علــى مــا تضمنته مذكرة وحــدة التحقيق 
الخاصــة، وعلــى عــرض القائــم بأعمــال رئيــس 
الوحــدة للظــروف والمالبســات والنتائــج التــي 
وإعمــاال  الوحــدة،  تحقيقــات  عنهــا  كشــفت 
لمقتضيات العدالة، فقد وافق النائب العام على 
مــا انتهت إليــه المذكرة وبإحالــة األمر إلى وزير 
العــدل للنظــر فــي االقتــراح المبــدى مــن وحــدة 
التحقيــق الخاصة بإعــادة النظر في ذلك الحكم 
وفقا الختصاصه المقرر بقانون محكمة التمييز. 
وقــد بــادرت وزارة العــدل بدراســة الموضــوع، 
ونتيجة لما انتهت إليه تلك الدراسة وبناء على 
مــا أجــاز به قانــون محكمة التمييــز لوزير العدل 
مــن حــق طلب إعادة النظر في األحكام النهائية 
الصــادرة بالعقوبــة فــي حــاالت معينــة، فقــد تم 
تقديــم طلب إلى رئيس محكمــة التمييز بإعادة 

النظــر فــي الحكم الصــادر ضد المحكــوم عليهما 
فــي ضــوء مــا توصلــت إليــه تحقيقــات وحــدة 
التحقيــق الخاصــة ومــا كشــفت عنــه مــن أوراق 
جديدة، وجاء ذلك استعماال للحق المقرر لوزير 
العــدل كمســعى لتلبيــة مقتضيــات العدالــة التي 
تدعــو إلــى اســتنفاد كل الســبل القانونيــة وإلــى 
أقصــى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة. وقد 
نظرت محكمــة التمييز الطلب وأصدرت حكمها 
المتقــدم بقبــول الطلــب وبإلغاء الحكم بالنســبة 
للمحكــوم عليهمــا المذكوريــن وبإعــادة القضيــة 
إلــى المحكمــة التــي أصدرتــه لتحكــم فيهــا مــن 
جديــد بهيئــة مغايــرة. وتشــير تفاصيــل الواقعة 
إلــى ورود بــالغ بيــوم الواقعــة مفــاده أنــه وعند 
الســاعة 7:00 مساء حدث انفجار لقنبلة محلية 
الصنع بمنطقة الدير على شارع 25، وأصيب من 

جراء ذلك االنفجار خمسة من رجال الشرطة.
وأضيــف بمحضــر اإلخطــار أنــه بســؤال ضابــط 
قــوات حفــظ النظام أفاد بأنــه أثناء ما كان على 

الواجــب بالدوريــات الثابتة مقابــل مدخل الدير 
برفقــة مجموعــة مــن األشــخاص يقــدر عددهــم 
نحــو 40 شــخصا، وقامــوا برميهــم بالزجاجــات 
باإلجــراءات  معهــم  التعامــل  وتــم  الحارقــة 
المعتادة وتقدموا نحوهم إلى األمام، فأجبروهم 
علــى التراجــع إلى شــارع 25 وإرجاعهــم لداخل 
القرية، وتابع سالفو الذكر رميهم بـ “المولوتوف” 
والحجــارة إلــى أن اســتدرجوا رجــال الشــرطة 
عنــد  وتحديــدا  الِخْيــف”  “مســجد  مــن  بالقــرب 
إحدى البرادات، فشــاهد رجال الشرطة الطريق 
والمخلفــات  بالحاويــات  ومســدودا  مغلقــا 
المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند 
تقدمهــم أكثر للداخل وبشــكل فجائــي انفجرت 
قنبلــة محليــة الصنــع وأصيــب عــدد مــن رجــال 
الشــرطة. أمــا المجنــي عليه، فقد كانــت إصابته 
بليغــة، حيث تم إخطار النيابــة العامة بمفارقته 
الحيــاة فــي اليــوم التالــي عنــد الســاعة الرابعــة 

فجرا.

ــى شــخــصــيــن بـــاإلعـــدام ــل ــوم فــيــهــا ع ــك ــح الــمــتــهــم تــســبــب بــتــعــطــيــل قــضــيــة م

“االستئنـــــاف” تأمـــــــر بالقبـــــض علــى طبيـــب شـرعـــــي

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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عندمــا وصــل الخميني إلى ســدة الحكم، وكان التبشــير بما يقولــه مطبلو ورعاع 
وســوقة الثورة العرقية الطائفية بإيران، بمجيء زعيم وقائد إســامي ســينتصر 
قــوى االســتكبار  العالــم اإلســامي لمواجهــة  بــاألرض، وســيقود  للمســتضعفين 
العالمــي، لــم يكــن ذلك بســبب قوته الفكرية أو الروحيــة أو حتى القيادية، بل إن 
األمــر كلــه يتعلــق بالدعم الغربــي له في أن ترى ثورته الطائفيــة والعرقية القذرة 
النــور، وتعــم العالــم العربــي بشــكل أساســي ثــم بقيــة العالــم اإلســامي، إن لقــت 
لهــا قبــوال، وجــرت االتصــاالت بين المقبــور وبعض أجهــزة االســتخبارات الغربية 

للتنسيق والبدء في العمل المشترك بين الغرب والمقبور، لمصلحة الفريقين.
فالمصلحــة اإليرانيــة للمقبــور وثورته تكمن في أنه يبشــر بمذهــب جديد يقدمه 
للعالم اإلســامي، ويحاول أن ينافس فيه المذهبين الشــيعي والسني، ويكون له 
مكان بين هذين المذهبين، وينشــر فيه أفكار هذا المذهب بين الســذج والخونة 
والعماء وفاقدي الهوية العربية، وما حسن نصر هللا والمالكي والحوثي إال من 
أتباع مذهب الخميني الشعوبي. كما أراد المقبور الخميني تأمين حاضنة دينية 
شــعوبية لمــن يســمون أنفســهم بالفــرس، فمالــي إيــران والمتفاخــرون بفارســية 
إيران اليوم، ما هم إال أحفاد لقطاء ال أصل لهم من الباد المجاورة لشرق وشمال 
عربســتان العظمى ناحية القوقاز، قربهم إســماعيل الصفوي ونشــر بينهم تاريخ 
المجوس ليكونوا نواة لعرق وهوية مقبورة، يسمون أنفسهم اليوم بفرس إيران.

أما المصلحة الثانية للمقبور وثورته فهي السيطرة بشكل أساسي على العالم  «
العربي المسلم، من خالل الدعم الغربي له، سواء الدعم والمساندة المباشرة أو 
غير المباشرة، والتي ترتكز بشكل أساسي على السياسات الغربية التي تضغط 

على العرب وتمنع توحدهم، وتمارس على الدول العربية االبتزاز والمؤامرات 
وخلق المشاكل بينها، أو توريطها بحروب بينها كما فعلوا بالتحريض األميركي 

غير المباشر لصدام بغزو الكويت، وتمكين إيران من احتالل دول عربية حتى 
هذه اللحظة، ومحاربة القاعدة باليمن بالتزامن مع غض الطرف عن التحالف 

اإليراني الحوثي باليمن، مرورا بمؤامرة الربيع العربي لتتغلغل إيران من خاللها 
إلى مصر وتونس وليبيا والبحرين وسوريا، بحجة دعم الديمقراطية ونصرة 

الثورات، وانتهاًء باالستماتة األوبامية إلنقاذ إيران من خالل االتفاق النووي، 
قبل أن يأتي ترامب ملبيا مصلحة تحالف الشرف والعزة، السعودية واإلمارات 

ومصر، ويبدأ بتقليم أظافر إيران وتعرية قوتها المزعومة. وللحديث بقية.

الشعوبيون الجدد... الغرب وثورة الخميني

موقف إماراتي مهم بشأن 
الملف اإليراني )1(

ليست لدي شكوك كبيرة حول إمكانية انعقاد حوار بين نظام المالي اإليراني 
وإدارة الرئيــس ترامــب رغــم الزوبعــة التــي يثيرهــا المالي برفضهــم المتكرر 
أي حوار مع الواليات المتحدة، ورغم الشــعارات الجوفاء التي يرفعها القادة 
فــي طهــران، ومــن ياحــظ ما يحــدث داخل إيــران يجــد أن هناك لعبــة تبادل 
أدوار يجيدهــا بحرفيــة شــديدة المالــي، تمارس على نطاق واســع في األيام 
األخيــرة، فنجــد الحديث عن حوار مشــروط مع الواليــات المتحدة يأتي على 
لســان بعض المســؤولين السياسيين وفي مقدمتهم الرئيس روحاني، ثم نجد 
الرفــض والتعنــت على لســان قادة التيار الذي يوصف بالمتشــدد في الســاحة 
السياســية اإليرانيــة وقيــادات الحــرس الثــوري اإليرانــي، األكثــر تضــررًا مــن 
العقوبات األميركية، والســيما تلك الخاصة بقطاع البتروكيماويات وشــركاته 

التابعة للحرس الثوري.
هذه اللعبة اإليرانية التي تخدع بعض المحللين فيبادرون إلى القول إن هناك 
خافات داخل النظام اإليراني حول أسلوب التعاطي مع الضغوط األميركية، 
رغم أن من يحســن فهم ديناميات السياســة اإليرانية يدرك تمامًا أنها بشــكل 
مطلق تتمركز بيد المرشد األعلى علي خامنئي، فهو من يوزع األدوار ويكلف 
الشــخصيات بهــا، فــي مراوحــة بيــن التهدئــة والتصعيــد، وهذه اللعبــة تهدف 
باألســاس لرفــع ســقف المطالــب اإليرانيــة التــي ينقلهــا المبعوثــون الدوليــون 
الذيــن يتوافــدون فــي المرحلة الراهنة على طهــران، وآخرهم وزير الخارجية 
األلمانــي، هايكــو ماس، الــذي قام بزيارة لدولة اإلمــارات أتبعها بزيارة إليران، 

ويتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يقوم بزيارة إليران 
هــذا األســبوع فــي محاولــة لتخفيف حــدة التوتــرات بيــن الواليــات المتحدة 
وإيــران والقيــام بــدور وســاطة يتوقع الكثيرون أن تســفر عــن نتائج في ظل 

عاقات الوسيط المتميزة بطرفي األزمة.
اعتقــادي الشــخصي أن هنــاك تطــورا مــا ســيحدث في ملــف األزمــة اإليرانية 
خــال الفتــرة المقبلــة، وهناك شــواهد عدة لذلك أولها دخــول أطراف إقليمية 
ودوليــة عــدة علــى خــط الوســاطة المباشــرة وغيــر المباشــرة، فإقليميــًا هناك 
العــراق، الــذي يمتلــك مصلحــة مؤكــدة فــي تخفيــف حــدة التوتــرات وتفــادي 
حــدوث مواجهــة عســكرية بين إيــران والواليات المتحدة، ومــن ثم فهو ليس 
وســيطًا تقليديًا، أو العبا سياســيا يهدف إلى خطف األضواء كما يفعل بعض 
المغامريــن اإلقليمييــن مثــل قطر وغيرها، فالعراق يتعامل مع ملف الوســاطة 
بأقصى جدية ممكنة، واألرجح أن القادة العراقيين بذلوا جهدًا كبيرًا في نقل 
وتبــادل الرســائل بين طرفــي األزمة والتواصل مع األطــراف المعنية بالتهدئة 

مثل اليابان وألمانيا وغيرهما.

لكن األرجح أن وساطة العراق لها سقف ربما يتوقف عند حد نقل الرسائل  «
واستكشاف النوايا، على أن تتواصل بعدها أدوار وساطة ألطراف دولية أخرى 

مثل اليابان، حيث ال يتوقع أن يغامر رئيس الوزراء الياباني بالقيام بزيارة 
استثنائية إليران من دون اإلمساك ببعض الدالئل على فرص النجاح ولو من 

خالل إنهاء احتمالية نشوب صراع عسكري بين طرفي األزمة. “إيالف”.
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التفرقة العنصرية في 
إيران.. وحشية ومذابح 

مستمرة
اهتمت األمم المتحدة بقضية التفرقة العنصرية وأدرجتها في جدول 
أعمالهــا منــذ ســنة 1946، وأصــدرت العديــد مــن القــرارات التــي تدين 
التفرقــة العنصريــة بشــتى صورهــا ومن خــال تلك القــرارات أصدرت 
الدول الكبرى شــعارات براقة تعبر عن تأييدها قرارات األمم المتحدة 
وإدانتها البالغة للتفرقة العنصرية باعتبارها جريمة بحق اإلنسانية، إال 
أنه في واقع األمر لم تستطع قرارات األمم المتحدة وال الدول الكبرى 
وقف التفرقة العنصرية في إيران والوحشية والمذابح المستمرة بكل 
فــرد “غيــر فارســي”، وحســب مــا هــو واضح فــإن األمم المتحــدة تريد 
إبقــاء مشــكلة التفرقــة العنصريــة فــي إيــران معلقــة بــدون أيــة حلول 
وترك الوضع كما هو عليه، رغم مناشدة منظمات حقوق اإلنسان للنظر 

إلى وضع األقليات المأساوي في إيران.
لقــد وقعــت إيــران في عام 1967 أول اتفاقية خاصة بحقوق اإلنســان 
وتقضــي هــذه االتفاقيــة بحماية األقليات وتوفر لهم مظلة شــاملة من 
الرعايــة بجميــع تنوعاتهــم العرقيــة واللغويــة والدينيــة، لكن شــيئا من 

ذلــك لــم يحــدث إطاقــا، فمــازال أهــل األحــواز محروميــن من أبســط 
حقوقهم مثل التعليم والعاج وممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، 
وال تحــق لهم المشــاركة فــي أية انتخابات، وقام مؤخــرا نظام المالي 

بتوطين قوميات غير عربية في األحواز لمسح الهوية العربية.

ما سبق يؤكد أن نظام الماللي، نظام دموي إرهابي لم يسبق له  «
مثيل، ال احترام لحقوق اإلنسان وال اتفاقيات ومؤامرات على مر 

التاريخ، وزرع الطائفية والعنصرية البغيضة في المجتمعات، 
وإعدام األفراد “العرب” من دون محاكمات وذبح المئات من 
األبرياء بشكل يومي، وهنا يحق لنا أن نطرح السؤال التالي... 
متى سيزول هذا النظام الجرثومة الذي يهدد العالم ويضرب 

بعرض الحائط كل االتفاقيات والقرارات الدولية، نظام لم يتوقف 
لحظة واحدة عن اإلرهاب وزرع الفتن في المنطقة إشباعا لغرائز 

الماللي الساديين المتعطشين للدماء. هل يقبل ضمير األمم 
المتحدة كل هذه الجرائم والقتل واإلرهاب وآالف البشر الذين 

يسحبون يوميا إلى ساحات اإلعدام؟!.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الناتج المحلي اإلجمالي

بلغ نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي اإلجمالي )50.6( ألف دوالر وفًقا 
لتعــادل القــوة الشــرائية )قــدرة الفرد علــى تحمــل تكاليف الســلع والخدمات(، 
واحتلــت بذلــك المرتبــة الرابعــة عربًيــا بعــد اإلمــارات والكويــت والســعودية 
والحادية عشــرة عالمًيا، فالناتج المحلي ال ُيحتســب وفًقا لما يملكه الفرد من 
مــال بــل بكمية الســلع والخدمــات التي يمكن أن يحصل عليهــا بهذا المال في 

باده، وتختلف القوة الشرائية من دولة إلى أخرى.
وُيعــرف االقتصاديــون الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأنــه )القيمة الســوقية التي 
الدولــة  داخــل  النهائيــة  والخدمــات  الســلع  مــن  والشــركات  األفــراد  ينتجهــا 
خــال فتــرة زمنيــة محــددة(، ويضــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي )االســتهاك 
الخــاص والعــام، النفقات الحكومية واالســتثمارات، تكاليف البنــاء المدفوعة 
والمخزونــات الخاصــة والصــادرات(، وال يشــمل الــواردات التــي تتــم داخــل 
الدولــة، ويتأثــر الناتج المحلــي اإلجمالي بعدد من العوامل منها توزيع الثروة، 

المعامــات خــارج الســوق، االقتصــاد الســفلي، قيمــة األصــول، االقتصــاد غير 
المالــي، إنتــاج الكفــاف، تطويــر الجــودة، ادراج منتجــات جديــدة واســتدامة 

النمو.
إن أهــم ميــزة فــي الناتــج المحلي اإلجمالي للفرد كمؤشــر لمســتوى المعيشــة 
هــو أنــه يقيس بشــكل متكــرر وثابت التغييــرات والتوجهــات االقتصادية في 
الدولــة، وأن جميــع أفراد المجتمع يســتفيدون من زيــادة إنتاج دولتهم إال أنه 
ليس مقياًسا للدخل الفردي حيث إن زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ال تتبعها 

زيادة في الدخل الحقيقي )مقدار السلع والخدمات(.
إن الناتج المحلي اإلجمالي ُيمثل حركة االقتصاد ارتفاًعا وهبوًطا وليس  «

معدال الحتساب تكلفة المعيشة في الدولة. لذا، فالناتج المحلي اإلجمالي 
هو مقياس لصحة اقتصاد الدولة ألنه ُيمثل القيمة اإلجمالية لكل ما 
تنتجه الدولة خال فترة ما سواء كانت تلك االستثمارات محلية أو 

أجنبية.

عبدعلي الغسرة

كل يوم يمر تجد حكام إيران يذهبون بعيدا في عداوتهم وابتعادهم 
عــن جيرانهــم وقطــع الطريــق علــى أيــة محاولة تهــدف إلــى التقارب، 
بســبب ممارســات إيــران الغريبــة. إيران لــم تكتف باحتالهــا األراضي 
العربيــة فــي طنــب الصغــرى وطنــب الكبــرى وأبوموســى التــي قامت 
باحتالهــا عســكريا منــذ ســبعينات القــرن الماضي، ولم تكتــف بتجنيد 
المليشيات واألحزاب والمرتزقة داخل الدول العربية لكي تهز استقرار 
هذه الدول وتجعلها تعيش تحت ضغط دائم بســبب الممارســات التي 

تقوم بها الجماعات واألحزاب الموالية لها.
لــم تكتــف إيران بكل هذا، لكنها تمارس نوعا من االســتفزاز المتواصل 
ضــد جيرانهــا بــدال مــن أن تســعى الســترضائهم خــال الظــروف التــي 
تمــر بهــا والحصــار الــذي يزلزل اقتصادهــا، فقبل أيام قــام موقع إيران 
بنشر خريطة تتضمن دولة الكويت الشقيقة وقد غيرت اسم الكويت 
واستخدمت بدال منه اسم عبدان الجنوبية! فأي استهتار وأي استفزاز 
هذا الذي تمارســه هذه الدولة التي أقســمت أن تبقى معادية لجيرانها 

ما بقي ماليها في سدة الحكم؟
لقد ســبق أن مارســت إيران نفس االستهتار واالستفزاز تجاه البحرين 
أيضا، وكلنا يتذكر ترهات شــريعتمداري حول البحرين، فلماذا نســكت 
ولماذا يسكت اإلعام العربي ولماذا تسكت الجامعة العربية على هذا 

االستفزاز المتواصل إليران؟
لمــاذا ال يطلــق الكتــاب العــرب العنــان ألقامهــم لكــي تنــال مــن الدولة 
الصفويــة وتــرد لهــا الصــاع صاعين ردا علــى هذا الموقف الامســؤول 

الذي ينال من سيادة دولة الكويت الشقيقة؟

ال أحد يقول إن ما نشر رأي شخصي ال يمثل الدولة اإليرانية، فال شيء  «
ينشر لديهم بالصدفة، خصوصا ما يتعلق بطبيعة العالقات بينها وبين 
العرب، فإيران تتبع سياسة توزيع األدوار، فهذا يتطاول على العرب وذاك 

يرد بأن هذا التصريح ال يمثل الموقف الرسمي للدولة.

إيران وطريق الالعودة

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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“طيران الخليج”: 793.3 ألف دينــار لتموين مطار فرانكفورت

لبناء 303 وحدات بمدينة سلمان

طرحت وزارة اإلسكان في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لبناء 303 وحدات سكنية اجتماعية في مدينة سلمان بالجزيرة 14، ممولة عن طريق منحة 
دولة الكويت من خالل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، تقدم إليها 6 عطاءات، أقلها بنحو 13.5 مليون دينار، في حين أكبرها بقرابة 16.9 مليون دينار.

والتنميــة  العمــل  وزارة  طرحــت  كمــا 
االجتماعية مناقصــة لتوريد وتركيب مواد 
رياضيــة لمجمــع اإلعاقة الشــامل فــي عالي 
للتنميــة  الكويتــي  الصنــدوق  مــن  بتمويــل 
عطــاء  إليهــا  تقــدم  العربيــة،  االقتصاديــة 

وحيد بنحو 33.4 ألف دينار.
الخليــج  طيــران  شــركة  طرحــت  وكذلــك 
مناقصــة لتقديــم الخدمــات التموينيــة فــي 
مطــار فرانكفورت الدولي تقدم إليها عطاء 
وحيــد بنحــو 1.9 مليــون يــورو )مــا يعــادل 

793.3 ألف دينار(.
وأظهــرت أحــدث بيانات نشــرت على موقع 
تابعــة  مناقصــة   15 فتــح  أمــس  المجلــس 
إلــى 11 جهة حكوميــة، بإجمالي 90 عطاء، 
فــي حيــن تــم تعليــق 14 عطــاء تابًعــا لـــ 5 
مناقصــات. وبلــغ مجمــوع أقــل العطــاءات 
مليــون   16.8 نحــو  للمناقصــات  المقدمــة 

دينار.
وفتــح المجلس 3 مناقصات لوزارة المالية، 
أولهــا لتقديــم خدمــات استشــارية خاصــة 
بتجهيــز مكاتــب الجهاز الوطنــي لإليرادات 
لـــ 3 طوابــق فــي مركــز البحريــن التجــاري 
العالمي تقدم إليها عطاءان أقلهما بقيمة 10 
آالف دينــار واآلخــر بنحــو 64.3 ألــف دينار، 
التعريفيــة  اللوحــات  الســتبدال  والثانيــة 
إلــى المســمى الجديد الخــاص بمبنى وزارة 
الماليــة واالقتصــاد الوطنــي، فــي موضعين 
مختلفيــن بنفــس المبنــى الرئيــس للــوزارة 
الكائــن بالمنطقة الدبلوماســية فــي المنامة، 

تقــدم إليهــا 4 عطــاءات علــق أحدهــا وأقــل 
واألخيــرة  دينــار،  ألــف   15.8 بنحــو  عطــاء 
لتقديــم خدمات استشــارية خاصة بتجهيز 
مكاتــب وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي 
الكائــن  الــوزارة  مبنــى  فــي  طوابــق   10 لـــ 
فــي المنطقــة الدبلوماســية، تقــدم إليهــا 5 

عطاءات أقلها بقيمة 40 ألف دينار.

إعادة تأهيل ميدان الشيخ 
دعيج بالعاصمة

ألمانــة  مناقصتيــن  المجلــس  فتــح  كمــا 
ميــدان  تأهيــل  إلعــادة  أولهمــا  العاصمــة، 
العمــل  نطــاق  ويشــمل  دعيــج،  الشــيخ 
فــي المشــروع علــى أعمــال تشــييد ســور 
بحرينــي  بطابــع  بلمســة  الميــدان  حــول 
إضافــة  الخدمــات  مبنــى  وبنــاء  تقليــدي 
وإنشــاء  التجميليــة  الزراعــة  ألعمــال 
للمشــاة  مســارات  وإنشــاء  الــري،  نظــام 
وجلسات خارجية وإعادة تأهيل النافورة 
الموجودة حالًيا وأعمال أخرى ذات الصلة 
إضافــة ألعمال الصيانــة الزراعية للميدان 
لمــدة ســنتين، تقــدم إليهــا 12 عطــاء أقلها 
ألــف دينــار، وأكبرهــا بقرابــة   91.9 بنحــو 
الثانيــة  والمناقصــة  دينــار،  ألــف   211.1
ألعمــال تجميل في شــارع القــدس الواقع 
فــي نطــاق أمانــة العاصمــة، تقــدم إليهــا 8 
عطــاءات علــق أحدهــا وأقل عطــاء بنحو 

95.6 ألف دينار.

1.8 مليون دينار لتوريد    
جهاز لـ “تطوير للبترول”

وكذلــك فتــح المجلــس مناقصتيــن لــوزارة 
معمــل  وتركيــب  لتوريــد  أبرزهــا  الصحــة، 
األجهــزة  ومختلــف  المختبريــة  األشــعة 
الطبيــة لمركــز بتلكــو )الحنينيــة( الصحــي، 
تقــدم إليهــا 18 عطــاء علــق 9 منهــا وأقــل 
والثانيــة  دينــار،  ألــف   39.5 بنحــو  عطــاء 
لتوريــد بعــض أجهزة قســم صحة وســامة 
األســنان في الوزارة، تقدم إليها 8 عطاءات 
علق أحدها وأقل عطاء بـ 11.4 ألف دينار.

لشــركة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  وأيًضــا 
تطويــر للبتــرول لتوريــد جهاز الســتخاص 
البخــار الخــارج مــن أنبــوب التغليــف، تقدم 
إليها عطاءان أقلهما بنحو 1.8 مليون دينار 
وأكبرهــا بقرابــة 2.7 مليــون دينــار. وتعتزم 
بضغــط  المعبــأة  الوحــدات  شــراء  الشــركة 
لولبي ذات ضغط كهربائي مدفوعة بالزيت 
لضغــط غــاز االســترداد بالبخــار / الغــاز مــن 
نظــام تجميــع إلــى منخفــض الضغــط الــذي 
يجمــع غــاز اآلبــار من عــدة مئات مــن اآلبار 
وضغــط الغــاز إلــى أعلــى منخفــض الضغط 
الــذي يجمــع غــاز اآلبــار مــن عدة مئــات من 
إضافــة  أعلــى.  إلــى  الغــاز  وضغــط  اآلبــار 
إلــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة لشــركة 
بابكــو لتوفيــر خدمــات ضــخ ونــزح الميــاه 
فــي مناطــق عمليــات الشــركة، تقــدم إليهــا 
6 عطــاءات أقلهــا بنحــو 269.4 ألــف دينــار، 

ومناقصــة لشــركة مطــار البحريــن لتوريــد 
الورقيــة  المحــارم  ومســتلزمات  منتجــات 
البحريــن  لمطــار  االســتهاكية  وقطعهــا 
الدولــي، تقــدم إليها 6 عطــاءات أقلها بنحو 
17.8 ألــف دينــار، ومناقصــة لوزارة شــؤون 
صيانــة  عقــد  لتوقيــع  والرياضــة  الشــباب 
أنظمة التكييف لمنشآت الوزارة، تقدم إليها 

7 عطاءات، أقلها بنحو 21.7 ألف دينار.

دراسة إنشاء مركز          
بيانات بالبحرين

عــاوة علــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة 
لمجلس التنمية االقتصادية لدراســة إنشاء 
مركــز بيانــات فــي البحريــن، تقــدم إليهــا 4 
عطــاءات علــق اثنــان منهــا، وأقــل عطــاء بـــ 
ألــف   92.3 يعــادل  )مــا  دوالر  ألــف   245.6
دينــار، وهــذه  ألــف   97 بـــ  دينــار(، وأكبرهــا 
لــدى  حاجــة  بوجــود  تختــص  المناقصــة 
“التنميــة االقتصادية” لدراســة مقســمة إلى 
مرحلتيــن؛ لتقديــر التأثير االقتصــادي على 
مســتوى عــاٍل بقــدر توافــر البيانــات للبنيــة 
الحجــم  عاليــة  البيانــات  لمراكــز  التحتيــة 
علــى  البحرينــي، وتحليــل  االقتصــاد  علــى 
مســتوى البلــد؛ الســتعداد البحريــن لتطوير 
مراكــز البيانــات على نطاق واســع، وتحليل 
المنافــس للمواقــع في المنطقــة التي تتطلع 
إلــى جــذب بيانــات مفرطــة وتطويــر مركــز 

البيانات على نطاق واسع.

أسعار الذهب 
ترتفع

ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس مع تزايد 
الطلــب علــى المعــدن الــذي يعتبــر مــاذا آمنــا 
بفضــل توقعــات بخفض مجلــس االحتياطي 
االتحادي ألســعار الفائدة بعــد بيانات ضعيفة 
للتضخم، وبفعل تصاعد التوترات في العالم. 
وبحلــول الســاعة 05:42 بتوقيــت جرينتــش، 
 0.3 الفوريــة  المعامــات  فــي  الذهــب  صعــد 
% إلــى 1336.48 دوالر لألوقيــة )األونصــة(، 
وارتفــع الذهب فــي العقــود األميركية اآلجلة 
0.2 % إلــى 1339.80 دوالر لألوقيــة. وقــال 
بيتــر فونــج رئيــس التداول لــدى وينج فونج 
للذهــب  ”نــرى دعمــا قويــا  النفيســة  للمعــادن 
عند 1330 دوالرا، ويبدو أن المعدن ســيرتفع 
فــي التــداوالت مــع توقعــات بخفــض أســعار 

الفائدة“.

لندن - رويترز

طوكيو - رويترز

صعدت أسعار النفط أمس الخميس بعدما قالت وحدة تابعة لألسطول الملكي 
البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلتي نفط في خليج عمان بالقرب من 

سواحل إيران.

بتوقيــت   0646 الســاعة  وبحلــول 
جرينتــش، ارتفعت العقــود اآلجلة لخام 
 61.97 إلــى   % 3.3 أو  برنــت دوالريــن 
اآلجلــة  العقــود  وزادت  للبرميــل.  دوالر 
لخام غرب تكســاس الوســيط األميركي 
1.41 دوالر أو 2.7 % إلــى 52.55 دوالر 
للبرميــل. وأظهــرت بيانــات صــادرة عــن 
بورصــة دبي للطاقة، أمس ارتفاع ســعر 
المقبــل،  أغســطس  تســليم  عمــان  نفــط 
 40 ويرتفــع  دوالًرا،   60 مســتوى  فــوق 
ســنًتا للبرميــل.  وأشــارت البيانــات إلــى 
أن ســعر نفــط عمــان تســليم أغســطس، 

ارتفــع إلى 60.36 دوالر للبرميل، مقارنة 
دوالر.   59.96 عنــد  األربعــاء،  بســعره 
النفــط  ســعر  بلــغ  البيانــات،  وبحســب 
المقبــل  ســبتمبر  شــهر  تســليم  الُعمانــي 
59.56 دوالر للبرميــل، بارتفاع 35 ســنًتا 
للبرميل عن مســتوياته الســابقة، البالغة 
59.21 ســنت للبرميل. وبحلول الســاعة 
9:05 صباًحــا بتوقيــت جرينتــش، ارتفع 
ســعر خــام نايمكــس األميركــي بالعقــود 
اآلجلة تســليم يوليو 2.6 %، ليصل إلى 
52.47 دوالر للبرميل، رابًحا 1.33 دوالر 

للبرميل.

النفط يصعد بعد الهجوم على ناقلتين
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13.5
مليون دينـــار

أمــس  جلسة  بنهاية  الخليج  ــأســواق  ب مــدرجــة  شــركــة   337 أســهــم  هبطت 
الخميس مع اتجاه المحافظ للبيع بعد هجوم جديد لناقلتي نفط قادمتين من 
السعودية واإلمارات في مياه بحر ُعمان وهو ما يشير إلى تصاعد التوترات 
بالمنطقة. ووقع تفجير صباح أمس لسفن شحن نفطية في  الجيوسياسية 
العربي،  والخليج  هرمز  بمضيق  العرب  بحر  يربط  بحر  وهــو  عمان،  خليج 

بالقرب من سواحل ُعمان وباكستان وإيران واإلمارات العربية المتحدة.

وفــي الســوق الماليــة الســعودية التي 
تراجــع مؤشــرها العــام بنســبة 1.6% 
كان مــن أبرز األســهم في تلــك القائمة 
الحمــراء ســهم المراعــي بعــد هبوطــه 
“ســابك”  ســهم  تــاه   ،3.6% بنســبة 
الجزيــرة  بنــك  تــاه   ،2.15% بنســبة 
لــكا   2% بنســبة  الســعودية  وزيــن 

منهما.
ســجل  التــي  دبــي  بورصــة  وفــي 
مؤشرها العام تراجعا بنسبة 1.32% 

دي  ســهم  التراجعــات  قائمــة  تصــدر 
يليــه   ،5.6% فقــد  الــذي  بــي  إكــس 
ودامــاك  العقاريــة  االتحــاد  ســهمي 
و4.5%،   ،5.6% بنســبتي  العقاريــة 
إعمــار  ســهم  هبــوط  إلــى  إضافــة 

العقارية بنسبة 1.54%.
تراجــع  التــي  قطــر  بورصــة  وبشــأن 
مؤشرها العام أيضا بنسبة %1، كانت 
الخليــج  ســهم  بهــا  التراجعــات  أبــرز 
الدوليــة الــذي تراجــع بنســبة %2، كما 

هبــط ســهم “الدولي اإلســامي بنســبة 
بنســبة  القابضــة  وداللــة   ،1.85%

.1.06%
وأمــا في بورصة الكويــت التي تراجع 
 ،0.6% بنســبة  أيضــا  العــام  مؤشــرها 
كانت أبرز التراجعات بها سهم المباني 
كمــا   ،1.93% بنســبة  تراجــع  الــذي 
هبــط ســهم “أجيليتــي” بنســبة 1.8%، 

وصناعات بنسبة 1.32%.

ســجل  التــي  أبوظبــي  بورصــة  وفــي 
مؤشــرها العام تراجعا بنســبة 0.54% 
ســهم  بهــا  التراجعــات  قائمــة  تصــدر 
طاقــة الــذي هبــط %9.9، يليــه ســهم 
الــدار العقاريــة بنســبة %3.7، وســهم 
ســهم   ،3.07% بنســبة  غــاز  دانــة 
أبوظبي التجاري وأبوظبي اإلســامي 
 ،2.35% بنســبة  األول  وأبوظبــي 

و%0.22، و%0.13 على الترتيب.

وفــي بورصــة البحريــن التــي تراجــع 
مؤشــرها بنســبة %0.14 تصــدر قائمة 
الحمراء بها ســهم جــي أف أتش الذي 
تراجع بنسبة %9.4، واإلثمار القابضة 
القابضــة  الوطنيــة  والبحريــن   ،8.6%

%4.3، وإنوفست 1.8%.

موجة جديدة 

وقــال إبراهيــم الفيلــكاوي المستشــار 
هنــاك  إن  ل”مباشــر”،  االقتصــادي، 
توجهات بيعية قوية دفعت مؤشرات 

أســواق الخليــج للهبــوط بشــكل الفت 
تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية.

وأشــار إلــى أنــه وبعــد عــودة األجانب 
وبعض المؤسسات الدولية باالستثمار 
الجلســات  خــال  المنطقــة  بأســهم 
الماضية بدأت موجة جديدة من البيع 
والحذر بالقلق باألسواق وهو ما ينبئ 
باســتمرار هذا السلوك لدى المتعاملين 

في مستهل األسبوع المقبل. 
أغلــب  تتجــه  أن  الفيلــكاوي  وتوقــع 
المحافــظ فــي الفتــرة المقبلــة مــا بعــد 
مــن  للتخفيــف  الفطــر  عيــد  عطلــة 
مراكزهــا باألســهم تخوفــًا مــن الهبوط 
أكثر من ذلك حتى تتضح األمور على 
الصعيــد الجيوسياســي وخصوصًا مع 
الترقــب لنتائــج التحقيق فــي الهجوم 
اللتيــن  والقمتيــن  الناقلتيــن،  علــى 

انعقدتا في مكة مؤخرا.

دبي - مباشر

تفجيرات “الناقلتين” تصيب 337 سهما خليجيا

أمل الحامد

“مؤشر البحرين” 
يتراجع بنسبة 

% 0.14

أبرز العطاءات المفتوحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

13,502,754.34 M.A.Y AL MEZEAL CONSTRUCTION 
& SERVICES BSC(c) 6

 بناء 303 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان الجزيرة 14 في
 مملكة البحرين الممولة من خالل منحة الكويت في إطار برنامج

التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى البحرين
وزارة اإلسكان

DO & CO Frankfurt يورو1,869,000 1 الخدمات التموينية في مطار فرانكفورت الدولي طيران الخليج

1,790,585.71 ENERSERV 2 توريد جهاز الستخالص البخار الخارج من انبوب التغليف تطوير للبترول

استعداد روسي الستئناف إمدادات الغاز عبر أوكرانيا
ــع كييف ــل م ــى ح ــتــوصــل الـ ــي ال ــان ف ــأم مــوســكــو و“األوروبـــــــي” ي

أنهما يأمالن في التوصل إلى حل  قال االتحاد األوروبــي وروسيا، أمس، 
مع سلطات كييف لتمديد العمل بعقد قائم بشأن عبور الغاز الروسي إلى 

أوروبا عبر أوكرانيا.

الروســي  الطاقــة  وزيــر  وصــرح 
اجتماعــه  اثــر  نوفــاك  الكســندر 
بالمفــوض األوروبــي المكلــف الطاقــة 
روســيا  “أن  ســيفكوفيتش  مــاروس 
امــدادات  الســتئناف  اســتعداد  علــى 
تزويــد  وتأميــن  أوكرانيــا  عبــر  الغــاز 
المســتهلكين األوروبييــن. نحــن علــى 
اســتعداد لتمديد العقد وفق الشروط 

القائمة”.
مــن جهتــه قــال المفــوض األوروبــي 
“نرى أننا لسنا بحاجة الى خطة بديلة 
حلــول  الــى  دائمــا  توصلنــا  ألننــا   )..(

جيدة بناءة” بهذا الشأن.
وينتهــي مفعــول عقد عبــور الغاز بين 

روســيا وأوكرانيــا فــي نهايــة 2019، 
ولــم يتوصــل البلــدان المتنازعان إلى 

االتفاق على ما بعد نهاية 2019.
ومــع نهايــة هــذا العــام، مــن المقرر ان 
االلمانــي  الغــاز  أنابيــب  يدخــل خطــا 
والتركــي  ســتريم2   نــورد  الروســي 
الروسي تركش ستريم الخدمة، وهما 
يتفاديــان األراضــي األوكرانية. وهذا 
ســيحرم كييــف مــن عائــد مالــي مهم 

وساح مؤثر في مواجهة روسيا.
لخــط  المعارضــة  واشــنطن  وتهــدد 
بفــرض  ســتريم2،  نــورد  األنابيــب 
عقوبــات. ويدعــم الرئيــس األوكراني 
هــذا الموقــف، وكان طالب فــي نهاية 

أميركيــة  اقتصاديــة  بعقوبــات  مايــو 
جديدة ضد روسيا.

موســكو  أن  الروســي  الوزيــر  وقــال 
تأمــل “أن تثبت الســلطات األوكرانية 

الجديدة اعتمادهــا مقاربة براغماتية 
بشأن استمرار عبور الغاز أراضيها بعد 
2019”، واصفــا العقوبــات األميركيــة 

“االحادية” بأنها “غير مقبولة”.

وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك )أرشيفية – أ ف ب(

موسكو - أ ف ب

واشنطن - رويترز

قال أكبر مستشار اقتصادي للرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، 
إن العبء االقتصادي لحرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم سينتقل 

إلى الصين أكثر من الواليات المتحدة.

االقتصــادي  المجلــس  مديــر  وأضــاف 
القومــي بالبيــت األبيــض الري كودلــو 
مجملــه  فــي  االقتصــادي  ”العــبء  أن 

سيؤذي الصين أكثر مما يؤذينا“.
يخطــط  األبيــض  البيــت  أن  وأوضــح 
الرئيــس  مــع  ترامــب  يجتمــع  ألن 
الصينــي شــي جيــن بينــغ علــى هامش 
قمــة مجموعــة العشــرين فــي اليابــان 
فــي وقــت الحــق هــذا الشــهر، رغــم أن 
حتــى  رســميا“  ”يصبــح  لــم  االجتمــاع 

اآلن.
معركــة  المتحــدة  الواليــات  وأطلقــت 
رســوم جمركيــة مع الصين فــي 2018 
ســاعية إلــى تغييــرات هيكلية شــاملة 
من بكين. لكن التوترات بين واشــنطن 
مايــو  فــي  حــاد  بشــكل  زادت  وبكيــن 
بعــد أن اتهمــت إدارة ترامــب الصيــن 
بالتراجــع عــن وعــود إلجــراء تغييرات 
مــن  اقتصاديــة هيكليــة خــال أشــهر 

المحادثات التجارة.

وقال ترامب إنه سيتخذ قرارا بعد  «
قمة مجموعة العشرين بشأن ما 

إذا كان سينفذ تهديدا لفرض رسوم 
جمركية على بضائع صينية إضافية 

بقيمة 300 مليار دوالر.

كودلو: الحرب التجارية تؤذي الصين أكثر من أميركا

الري كودلو 
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قــال نائــب الرئيــس التنفيــذي لغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، عبــدهللا الســادة، إن حجــم التبــادل التجــاري بيــن البحرين والهنــد بلغ مليــار دوالر، مبيًنــا أن حجم 
الصادرات البحرينية إلى الهند بلغ 313.8 مليون دوالر، فيما بلغ حجم الواردات من الهند 768.5 مليون دينار، فيما وصل حجم إعادة التصدير 4.126 مليون دينار.

 وأضاف السادة في تصريح للصحافيين على هامش 
اللقاءات الثنائية مع الوفد التجاري الهندي الزائر، أن 
البحريــن تربطهــا عالقات وطيدة مــع الهند، وتحاول 
الغرفــة تذليــل العقبات على المســتثمرين ومســاعدة 
المؤسسات بالتوسع بحيث تزيد إنتاجيتها وأرباحها.
 وأوضــح أن العالقــات التجاريــة بين البحرين والهند 
ســتنمو أكثر خالل السنوات المقبلة، بفضل التواصل 
الدائــم بيــن التجــار في البلديــن من خــالل الفعاليات 
والمعــارض واللقــاءات الثنائية التي يتم تنظيمها من 

قبل الطرفين.
 وأشــار إلــى أن موقــع البحريــن الجغرافــي وقربهــا 
مــن أكبر أســواق المنطقــة، يجعلها دائًمــا محط أنظار 
العالــم، باعتبارهــا بوابــة  مختلــف المســتثمرين فــي 
رئيســية للدخــول إلــى أســواق المنطقــة، مؤكــًدا أن 
الغرفــة ســتواصل القيام بدورها فــي تعزيز التواصل 

بيــن تجــار البحريــن ومختلــف دول العالم للمســاهمة 
في تنمية ونمو أعمال المؤسسات البحرينية.

الهنــد  فــي  “غــوا”  واليــة  مــن  دعــوة  وأكــد وصــول   
ألصحــاب األعمــال، والغرفــة بدورهــا تحفــز وتشــجع 
إفــادة  تحــاول  كمــا  التبــادل،  هــذا  اســتمرار  علــى 
التاجــر البحرينــي بتعريف بالفــرص الموجودة خارج 

البحرين.
 مــن جانبــه، قــال رئيــس لجنــة الثــروة الغذائيــة فــي 
الغرفــة رجــل األعمــال، خالــد األميــن، إن الهنــد تعــد 
ا الســتيراد األغذيــة، مؤكــًدا أن الهنــد  مصــدًرا رئيســيًّ
تأتــي بالمرتبــة الثانيــة بعــد الســعودية فــي تصديــر 

األغذية إلى البحرين.
 وأضــاف أن غالبيــة التجار البحرينيين تمتلك مزارع 
ومصانــع للمواد الغذائية في الهنــد، وأبرز المحاصيل 
هــي البصــل والطماطــم وبعضها المــوز، بعضها يصدر 

للبحريــن أو مــن الهنــد إلى دول الخليــج أو العربية 
وحتى دول الشرق األقصى.

 وأكد األمين أن االســتثمارات البحرينية في الهند 
بــدأت تتزايــد، وتنمــو بشــكل كبير خالل الســنوات 
الماضيــة، مشــيًرا إلــى أن هنــاك العديــد مــن تجــار 
األغذيــة مــن بينهــم شــركة األميــن يملكــون مزارع 
ومصانــع للمــواد الغذائيــة فــي الهنــد، مشــدًدا، فــي 
الوقــت ذاتــه، علــى أن االســتثمارات الهنديــة فــي 
البحرين تتزايد أيًضا، ما سيساهم في نمو التبادل 

التجاري بين البلدين في المستقبل.
 وأشــار األميــن إلــى أن مصنع بافكــو للحبوب الذي 
ا خالل شهري أغسطس  من المتوقع افتتاحه رسميًّ
أيًضــا،  هنــود  شــركاء  يضــم  المقبليــن  ســبتمبر  أو 
ا  رئيســيًّ مــورًدا  ســتكون  الهنــد  أن  إلــى  باإلضافــة 

للمصنع من الحبوب.

مليار دوالر التبادل التجاري بين البحرين والهند في 2018
ــات ــس ــؤس ــم ــمــســتــثــمــريــن وتـــســـاعـــد ال ــى ال ــل ــات ع ــب ــق ــع الـــغـــرفـــة تـــذلـــل ال

اللقاء مع الوفد الهندي الزائر

أبوظبي - الدولية للطاقة المتجددة

كشــفت الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة فــي تقريــر “المراجعــة الســنوية - الطاقــة 
المتجددة والوظائف” األخير عن توظيف 11 مليون شخص في مجال الطاقة المتجددة 

حول العالم في عام 2018، وذلك بالمقارنة مع 10.3 مليون شخص في عام 2017.

 جــاءت هــذه الزيــادة مــع إقبــال المزيــد من 
البلدان على تصنيع وتجارة وتطبيق تقنيات 
الطاقــة المتجــددة، حيــث أشــار التقرير إلى 
أن الوظائــف فــي القطــاع قــد ارتفعــت إلــى 
أعلــى مســتوياتها رغــم تباطــؤ نموهــا فــي 
أســواق الطاقة المتجددة الرئيسية بما فيها 
الصين.  ومع تنّوع سلســلة إمدادات الطاقة 
المتجــددة، فــإن البصمــة الجغرافية للقطاع 
تتغيــر عموًمــا. فرغم تركز قطاعــات الطاقة 
األســواق  مــن  قليــل  عــدد  فــي  المتجــددة 

الرئيســية، مثــل الصين والواليــات المتحدة 
مؤخــًرا  بــرزت  لكــن  األوروبــي،  واالتحــاد 
وبشــكٍل ملحوظ بلدان شرق وجنوب شرق 
آســيا إلى جانب الصين كموردين رئيســيين 
الكهروضوئيــة؛  الشمســية  الطاقــة  أللــواح 
حيــث شــهدت بلدان مثــل ماليزيــا وتايالند 
وظائــف  نمــو  معــدل  فــي  زيــادة  وفيتنــام 
الطاقــة المتجددة العام الماضي، مما ســمح 
آلســيا باالســتحواذ على 60 % من وظائف 

ا. هذا القطاع عالميًّ

“الطاقة المتجددة” توفر 11 مليون وظيفة

عقــود  إن  البحرينيــة  التأميــن  قالــت جمعيــة 
المركبــات  ذلــك  )ويشــمل  الممتلــكات  تأميــن 
والمباني وغيرها( هي عقود تعويضية وليست 
عقــود نفعيــة، حيــث إن الطرف المتضــرر يتم 
بإعــادة  التأميــن  تعويضــه مــن قبــل شــركات 
الممتلــكات المتضررة إلى أقــرب حالة لها قبل 
أو  ربــح  أي  مــن دون تحقيــق  الضــرر  وقــوع 
ضــرر ألحــد األطــراف. وبنــاًء علــى ذلــك، عنــد 
وقــوع ضــرر للســيارة بســبب حــادٍث مــروري، 
يتم اســتبدال القطع المتضررة بأخرى جديدة 

مــن الوكالــة مــع احتســاب نســبة معينــة علــى 
الســيارات التــي يتجاوز عمرها ثالث ســنوات 
يتحملها الطرف المتضرر تبلغ 10 % بدًءا من 
السنة الرابعة وتزداد النسبة بمقدار 10 % لكل 
ســنة من عمر المركبة وصوالً إلى 50 % كحد 
أقصــى، وتمثــل هذه النســبة قيمة مــا تتعّرض 
آثــار  مــن  غيارهــا  وقطــع  المركبــة  أجــزاء  لــه 
اســتهالك نتيجــة لالســتخدام وعمــر المركبــة. 
وأضافــت الجمعيــة فــي بيــان “تجدر اإلشــارة 
إلــى أنــه فــي حالــة توفــر قطــع غيــار أصليــة 

مســتعملة، فإنه يمكن أن يتم اســتخدامها في 
تصليح المركبات المتضررة من دون احتساب 
الطــرف  موافقــة  بشــرط  اســتهالك  نســبة  أي 
المتضرر، وذلك بحســب القرار رقم )23( لســنة 
2016 الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركزي 
والــذي تــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية فــي 

العدد )3270( بتاريخ 14 يوليو 2016.
 واختتــم البيــان “أن معظــم شــركات التأميــن 
توفر تغطية إضافية تعفي المؤمن له من دفع 
نســبة االســتهالك الُمحتســبة على قطــع الغيار 

هــذه  شــراء  العمــالء  ويســتطيع  المتضــررة، 
ا عند تأمين المركبة”.  التغطية اختياريًّ

البحرينيــة  التأميــن  جمعيــة  بيــان  وجــاء   
توضيًحــا لمــا جــاء فــي اتصــال هاتفــي تمــت 
إذاعته خالل برنامج “صباح الخير يا بحرين” 
بتاريــخ 10 يونيــو 2019، ومــن منطلق حرص 
الجمعيــة علــى الشــفافية وزيــادة الوعــي لدى 
المجتمــع البحريني فيما يتعلق بعقود التأمين 

وإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات.

“التأمين”: 10 % نسبة االستهالك على المركبات المتضررة

أعلنت سيتي أمس عن إطالق تحدي سيتي 
للتكنولوجيا المالية للشــرق األوسط وشمال 
إفريقيــا والــذي يتيــح الفرصــة لــدى قطــاع 
التكنولوجيــا الماليــة في المنطقة أن يضعوا 
أفكارهــم فــي موضع التنفيــذ والتوصل إلى 
حلــول مبتكــرة حــول أربــع عقبات رئيســية: 
المدفوعــات  النقديــة،  التحصيــالت  رقمنــة 
ورقمنــة   ،B2B2Cالـــ تمكيــن  المؤكــدة، 

العمليات التجارية.
 وقــال الرئيــس التنفيــذي لــدى ســيتي فــي 
أحمــد  عثمــان  والكويــت،  وقطــر  البحريــن 
فــي  يســاهم  التحــدي  هــذا  إطــالق  “إن 
تحقيــق هدفنــا وهــو إيحــاد حلــول مبتكــرة 

قطــاع  التحــدي  هــذا  يمّكــن  كمــا  لعمالئنــا. 
أفكارهــم  عــرض  مــن  الماليــة  التكنولوجيــا 
وبالتالي المساهمة في تطوير ونمو شركات 
التكنولوجيــا المالية فــي البحرين والمنطقة 

 .“
 وســينال الفائزيــن فرصــة للعمــل مــع إدارة 
ســيتي  فــي  والخزينــة  التجاريــة  الحلــول 
وعــرض حلولهــم للرعــاة التنفيذييــن، وذلك 
الماليــة  التكنولوجيــا  تحــدي  يــوم  خــالل 
للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا والمقــرر 
دعــوة  ســيتم  كمــا   .2019 ســبتمبر   9 فــي 
فاينانــس  “جلوبــال  مؤتمــر  إلــى  الفائزيــن 
للبنــك الرقمــي والمبتكــر” فــي دبــي فــي 10 
ســبتمبر 2019 باإلضافــة إلى منحهم فرصة 
للعمــل مــع ســيتي علــى تطويــر حــل جاهــز 

للســوق بحلــول مــارس 2020.   مــن جهتها، 
الماليــة  التكنولوجيــا  وحــدة  رئيســة  قالــت 
واالبتــكار فــي مصــرف البحريــن المركــزي، 

ياســمين آل شرف “يعد هذا التحدي مبادرة 
ممتــازة من ســيتي وإنه يكمــل طموحنا في 
مصــرف البحريــن المركزي إلــى رؤية المزيد 

مــن التعاون والتآزر بين المؤسســات المالية 
وقطــاع التكنولوجيــا الماليــة والــذي نعتقــد 
أنــه ضروري لبناء قطاع خدمات مالية أكثر 
تنافســية وفعاليــة. كمــا نتطلع إلى مشــاركة 
قطــاع التكنولوجيــا المالية في البحرين في 

هذا التحدي”.
إلــى ذلك، قال الرئيــس التنفيذي لدى خليج 
البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة، خالــد ســعد 
“لقــد شــهدنا وباســتمرار نمــو وتطــور قطــاع 
التكنولوجيــا الماليــة في البحرين على مدى 
األعوام القليلة الماضية. يمثل تحدي سيتي 
للتكنولوجيا المالية للشــرق األوسط وشمال 
أفريقيــا فرصــة رائعــة لقطــاع التكنولوجيــا 
إيجــاد  مــن  تمكنهــم  البحريــن  فــي  الماليــة 
الحلول وإزالة العقبات التي تطرحها سيتي 

والتــي تعــد واحــدة مــن المؤسســات المالية 
الرائدة في العالم”. 

وتســاهم إدارة الحلــول التجاريــة والخزينة 
نجــاح  فــي  مباشــرة  مســاهمة  ســيتي  فــي 
عمالئنــا من خالل توفيــر مجموعة متكاملة 
مــن خدمات إدارة النقــد والتمويل المبتكرة 
الكبــرى  للشــركات  خصيًصــا  والمصممــة 
القطــاع  ومؤسســات  الماليــة  والمؤسســات 
العــام فــي جميــع أنحــاء العالم. وتعــد إدارة 
ســيتي  فــي  والخزينــة  التجاريــة  الحلــول 
رائــدة فــي تقديــم أكبر مجموعة شــاملة من 
الخزانــة والتجــارة والســيولة  إدارة  حلــول 
ا ويعود ذلك على شبكة سيتي  الممّكنة رقميًّ
الكبيــرة، والمتواجدة في أكثر من 98 دولة، 

ا. ومنصات تقنية متكاملة عالميًّ

المنامة - سيتي

“سيتي” تطلق “تحدي التكنولوجيا المالية” 9 سبتمبر

المنامة - التأمين البحرينية

زينب العكري من السنابس

بـــالـــقـــطـــاع رئـــيـــســـة  عـــقـــبـــات  ــأن 4  ــ ــش ــ ب ــرة  ــكـ ــتـ ــبـ مـ ــوالً  ــ ــلـ ــ حـ يـــنـــاقـــش 

الزياني يستعرض المناخ االستثماري مع الغرفة الفرنسية
تعزيـــز العالقـــات التجاريـــة واالقتصاديـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في اللقاء 
الذي عقده مجلس غرفة التجارة والصناعة الفرنســية بالبحرين، 
وذلك بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين 
جــان كريســتوف دوران، وذلــك ألعضــاء الغرفة الفرنســية وعدد 
مــن رجــال األعمــال والمســتثمرين بالمملكــة وذلــك بفنــدق دوان 

تاون روتانا.
 وأكد الوزير عمق العالقات الثنائية التي تربط البحرين وفرنسا 
فــي مختلــف المجــاالت وخصوًصــا منهــا العالقــات االقتصاديــة 
التي تم تتويجها باالتفاقيات االقتصادية المشتركة بين البلدين 
الصديقيــن خــالل الزيــارة الرســمية لجاللــة الملــك للجمهوريــة 
الفرنســية فــي أبريــل 2019، مؤكــًدا أن الغرفة الفرنســية لها دور 
مؤثــر ومهــم فــي اســتكمال الجهــود الثنائيــة القائمــة وتحفيــز 
البلديــن  بيــن  المزيــد مــن االســتثمارات  الخــاص نحــو  القطــاع 

الصديقين. 
 وتــم اســتعراض العالقــات البحرينيــة الفرنســية وما تشــهده من 
تعاون مشترك من نمو على مختلف األصعدة السيما االقتصادية 
بــه  التــي تتميــز  المنــاخ االســتثماري  تــم اســتعراض  منهــا، كمــا 
البحرين، والبنية التحتية والصديقة للمشــاريع االســتثمارية في 

كافــة المجــاالت التــي تولي لهــا الحكومة الموقرة جــل اهتمامها، 
إضافة إلى التسهيالت واإلجراءات الميسرة والمظلة التشريعية 
والقانونيــة التــي تتيحهــا للمســتثمرين مــن كافــة أنحــاء العالــم، 
تحقيًقــا ألهــداف رؤية البحرين االقتصادية 2030 المرتكزة على 
المبــادئ الثــالث “االســتدامة والتنافســية والعدالــة والتي وتعمل 
كافــة المؤسســات علــى ضوئهــا لتحقيــق أهدافها المرســومة في 

إطار التوجيهات العليا بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك. 
 وتعمل الغرفة الفرنسية بالبحرين على تعزيز العالقات التجارية 
واالقتصادية بين البلدين الصديقين حيث تعد الغرفة الفرنســية 
في البحرين جزًءا من شــبكة غرف التجارة والصناعة الفرنســية 
فــي الخــارج، والتــي تعــد واحــدة مــن أكبــر شــبكات األعمــال في 

العالم والتي تضم قاعدة عضويتها أكثر من 30 ألف شركة.

لقاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين

المنامة - الصناعة والتجارة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -78988( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: علي عبدهللا علي سلمان

االسم التجاري الحالي: ورشة قصر اشبيلية للنجارة

االسم التجاري الجديد : قصر اشبيلية للخدمات 

قيد رقم: 42226-16

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

الس���يد/  JOY DSOUZA  باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركة ايه جي���ه المكيفات 

ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية مح���دودة بموجب القيد رق���م 1-118956، 

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

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

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ايه جيه المكيفات ذ.م.م

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

الس���يد/  SAAJU GEORGE OZIAAS  باعتب���اره المصف���ي القانون���ي لش���ركة النمر 

األزرق مانجمنت ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسؤلية محدودة بموجب القيد رقم 

109245، طالبا إش���هار إنتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من 

الس���جل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )65590( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة النمر األزرق مانجمنت ذ.م.م

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

الس���يد/ GESCHE WILLERS باعتباره المصفي القانوني لشركة فيفركورن إلدارة 

المطاعم ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسؤلية محدودة بموجب القيد رقم 87049 

، طالبا إش���هار إنتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل 

التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم. بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة فيفركورن إلدارة المطاعم ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )77421( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
 لشركة داينو كراج ش.ش.و

القيد: 6570-10 

 تاريخ: 11/6/2019

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���ادة اصحاب شركة داينو كراج ش.ش.و المسجلة بموجب القيد 
رق���م 10-6570، طالبي���ن تغيير االس���م التجاري من  داين���و كراج ش.ش.و 

الى كراج بريمير البحرين ش.ش.و 
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة انبكس للحلول - شركة تضامن بحرينية والمسجلة بموجب القيد رقم 129336 طالبين 
تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

1000 دينار، بين كل من:
SAUD NAYEF GHAZWAN JAAFAR MOHAMED GHAZWAN . 1

FAZIL MOHAMED IBRAHIM . 2
SAJEEV ARACKAL VARGHESE . 3

OMANA RAJAPPAN .4
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة انبكس للحلول ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم إليها الس���يد محمد 
موس���ى جعفر محم���د العالي المالك ل� البيان العالمية للخدمات )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة 
بموج���ب القي���د رقم 45580 طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية بجميع فروعها إلى ش���ركة ذات 
مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 5000 االف دينار،  لتصبح الش���ركة مملوكة من الس���ادة 

التالية اسمائهم:
1 . محمد موسى جعفر محمد العالي

2 . هدى عبدالصاحب عبدالحسين حميدان
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة البيان العالمية للخدمات ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة تضامن

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 129336 

 تاريخ: 28/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية بجميع فروعها
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 45580 

 تاريخ: 15/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -79410( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لدي���ه اي اعتراض قانوني 

التق���دم إل���ى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما م���ن تاريخ اإلع���الن بكتاب مرفقا ب���ه ما يعزز 

اعتراضه.

اسم التاجر: محمد عبدالحسين محمد عبدهللا

االسم التجاري الحالي: ليما للتخليص الجمركي

االسم التجاري الجديد : ليما للخدمات 

قيد رقم: 1-113158

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )999( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
 لشركة الشمطوط للسفر ش.ش.و لمالكها عبدالزهراء احمد 

عبدهللا شمطوط

القيد: 1-110879 

 تاريخ: 2/6/2019

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة اصحاب شركة الشمطوط للسفر ش.ش.و لمالكها عبدالزهراء 
احمد عبدهللا ش���مطوط المس���جلة بموجب القيد رقم 110879-1، طالبين 
تغيي���ر االس���م التج���اري م���ن ش���ركة الش���مطوط للس���فر ش.ش.و لمالكه���ا 
عبدالزهراء احمد عبدهللا شمطوط الى شركة الشمطوط للسفر والسياحة 

ش.ش.و لمالكها عبدالزهراء احمد عبدهللا شمطوط
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

فلل راقية منفصلة جاهزة 
للسكن مع الوثائق 

بأسعار ومساحات ممتازة 

بتصميم عصري وتشطيب راقي
بنية تحتية،، كاملة ومتطورة

عروض البنوك الميّسرة للتمويل *
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www.grnata.com
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منطقة جنوسان
قريبة من البحر 120.000
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األسعار تبدأ من
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إسرائيل تغلق منطقة 
الصيد البحري في غزة

أعلن الجيش اإلسرائيلي إغالق المنطقة 
البحرية في قطاع غزة ما يحول دون 

خروج الصيادين إلى البحر، وذلك بداعي 
إطالق مزيد من البالونات الحارقة من 

القطاع في اتجاه إسرائيل.
وقالت الهيئة اإلسرائيلية التابعة لوزارة 

الدفاع والمكلفة العمليات المدنية في 
األراضي الفلسطينية في بيان: “مع 

استمرار إطالق بالونات حارقة من قطاع 
غزة نحو األراضي اإلسرائيلية، اتخذ 

قرار بإغالق المنطقة البحرية في غزة 
حتى إشعار آخر”.

وأغلقت إسرائيل البحر أمام الصيادين 
في مايو الماضي بعد تصاعد العنف مع 

النشطاء الفلسطينيين في القطاع.

إدانات.. ودعوات لضبط النفس.. وجلسة طارئة لمجلس األمن

تصعيد خطير.. استهداف ناقلتي نفط بخليج ُعمان

تعرضــت ناقلتــا نفــط، أمــس الخميــس، إلــى حادثيــن منفصليــن في خليج عمان يجري التحقيق بشــأنهما، في حين ارتفعت أســعار النفــط، بنحو 4 % مع تصاعد التوتــرات في منطقة 
الخليج. وقالت البحرية األميركية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر ُعمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.

ونقلت صحيفة نرويجية عن “شركة فرونت الين” تأكيدها 
أن الناقلة “فرونت ألتير” مشتعلة في خليج عمان، وأنه ال 

أنباء عن تلوث بحري من ناقلة النفط.
ــوات بــحــريــة إلــى  ــل قـ ــر األســطــول الــخــامــس أنـــه أرسـ وذكـ
رسالتي  “تلقينا  مضيفًا:  السفينتين،  لمساعدة  المنطقة 

استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان”.
الناقلة تعرضت  ألتير” إن  لـ”فرونت  المالكة  وقالت الشركة 
قال  فيما  ذلك  يأتي  ساعات.   3 خالل  مرتين  لالستهداف 
ناقلتين  تقريرا عن تعرض  “تلقيت  الياباني:  التجارة  وزير 
مضيق  قرب  لهجوم  باليابان  صلة  لهما  شحنتين  تحمالن 
علم  ترفع  الناقلتين  إحــدى  أن  الــمــصــادر  وذكـــرت  هــرمــز”. 
الثانية  الناقلة  بينما  ألتير”،  “فرنت  واسمها  مارشال  جــزر 
اسمها “كوكوكا كاريدغس” وترفع علم بنما، بحسب وكالة 
إنه  قوله  المسؤولين  أحد  “رويــتــرز” عن  ونقلت  “رويــتــرز”. 
كاريدغس”  “كــوكــوكــا  الناقلة  وطــاقــم  قبطان  انتشال  تــم 
الناقلة ال تزال في منطقة  أن  إلى  إنقاذ، مشيرًا  من قارب 
خليج عمان وال تواجه الغرق. كما أعلن إصابة أحد أفراد 
طاقم الناقلة بإصابة طفيفة، وأن الهجوم تسبب في أضرار 

بالجانب األيمن من الناقلة.
بحث  فرق  إن  لألنباء،  اإليرانية  الوكالة  نقلت  جانبها،  من 
ــيــة انــتــشــلــت 44 بــحــارا مــن نــاقــلــتــي النفط  وإنـــقـــاذ إيــران
المعطوبتين في خليج عمان. وأضافت الوكالة أنه تم نقل 
البحارة إلى مرفأ جاسك اإليراني. وأعلن مصدر مطلع في 
ميناء جاسك عن جنسيات البحارة الذين كانوا على ناقلة 
من   11 و  الروسية  الجنسية  من   11 وهــم  ألتير”  “فرونت 
الجنسية الفلبينية وواحد من جورجيا وجميعهم سالمون.

ــقــول إن “كــوكــوكــا  ال الــمــســؤول  ــرز” عــن  ــتـ كــمــا نقلت “رويـ
إلى  بالسعودية  الجبيل  من  طريقها  في  كانت  كاريدغس” 
الميثانول  ميثانول، وأن شحنة  سنغافورة محملة بشحنة 
الناقلة سليمة. ونقلت “بلومبيرغ” عن مسؤول بميناء  في 
الفجيرة باإلمارات العربية المتحدة قوله، إن النار اشتعلت 
قبل  أبوظبي  من  بالنفط  تحميلها  تم  أن  بعد  نفط  بناقلة 
النرويجية  الشحن  شركة  باسم  متحدث  وقــال  إبحارها. 
طاقم  أفــراد  جميع  نقلت  قريبة  سفينة  أن  اليــن”  “فرونت 
الناقلة، وعددهم 23، إلى مكان آمن. وحذرت هيئة السالمة 
البحرية البريطانية من أن حادثًا غير محدد وقع في بحر 
تصاعد  وســط  الــشــديــد”  “الــحــذر  بتوخي  وطالبت  ُعــمــان، 
التوترات بين الواليات المتحدة وإيران، فيما قالت البحرية 
وتجمع  عمان  خليج  في  بحادث  علم  على  إنها  األميركية 
البحرية  التجارة  عمليات  وأصدرت  التفاصيل.  من  المزيد 
البريطانية،  البحرية  تديرها  التي  المتحدة،  المملكة  في 
إنها  قالت  لكنها  األسباب،  ولم توضح  التأهب.  وضع حالة 

تجري تحقيقًا في األمر.

إدانات دولية

غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لــألمــم  الــعــام  األمــيــن  نـــّدد 
“أدين  غوتيريس  وقــال  النفط.  ناقلتي  على  باالعتداءات 
الحقائق”  “تقصي  إلى  داعيًا  أي هجوم على سفن مدنية”، 
أن  على  مشددًا  الهجوم،  عن  “المسؤولة”  الجهة  وتحديد 

العالم ال يستطيع تحمل نزاع كبير في الخليج.
ــي،  ــ مــن جــانــبــهــا، دعـــت وزيــــرة خــارجــيــة االتـــحـــاد األوروبـ
درجــات  “أقصى  ــداء  إب إلــى   ، أمــس  موغيريني،  فيديريكا 
بعد  المنطقة  في  “االســتــفــزازات”  وتــفــادي  النفس”،  ضبط 
استهداف ناقلتي النفط، مضيفة: “نقوم بجمع معلومات عن 
هذا الحادث”. من جانبها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية 

إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر في منطقة الخليج.
ــاس، إن  ــر الــخــارجــيــة األلــمــانــي، هــايــكــو مـ كــذلــك قـــال وزيـ
إلى تصعيد  الشديد، وقد تؤدي  القلق  الحادثة تبعث على 
استخدام  لعدم  روسيا  بدورها، دعت  المنطقة.  التوتر في 
إلى  كذلك  إيــران،  مع  التوتر  لتأجيج  ُعمان  “واقعة” خليج 

عدم تحميل طهران المسؤولية.

تصعيد خطير

الــذي  الهجوم  العربية  الـــدول  لجامعة  الــعــام  األيــمــن  أدان 
استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، معتبرا أنه “دليل على 

أن هناك أطراف إقليمية تحاول إشعال المنطقة”.
وشدد أبوالغيط، على ضرورة تحرك مجلس األمن للرد على 
الهجمات في بحر عمان، قبل أن يشير إلى أن هناك أطراف 
األحــداث،  على  وتعليقا  المنطقة.  إشعال  تحاول  إقليمية 

وصف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن، تركي المالكي، الهجوم بـ”التصعيد الخطير”.

وانضمت الجامعة العربية والتحالف العربي لمجموعة من 
أبرزها  كــان  للهجوم،  رفضها  عن  عبرت  التي  العالم  دول 
واشنطن  أن  أكـــدت  الــتــي  األمــيــركــيــة،  المتحدة  ــواليــات  ال
الحادث،  الوضع”. ويأتي  تقييم  المساعدة وتواصل  “تقدم 
بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقالت نفط، من بينها ناقلتان 
الــنــرويــج وأخــــرى تحمل  ســعــوديــتــان ونــاقــلــة تحمل عــلــم 
االقتصادية  المياه  فــي  تخريبية  ألعــمــال  ــارات،  اإلمــ علم 
اإلماراتية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالناقالت. واتهمت 
الواليات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، التي 
جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

جلسة طارئة لمجلس االمن

النفط  ناقلتي  على  الهجوم  الدولي،  األمن  يناقش مجلس 
ــمـــان، فـــي جــلــســة طـــارئـــة لــلــمــجــلــس. وأفـــاد  فـــي خــلــيــج ُعـ
أنها ستثير مسألة  المجلس  أبلغت  دبلوماسيون أن أميركا 
الجلسة  خــالل  عــمــان،  خليج  فــي  ناقلتين  على  الــهــجــوم 
الــقــائــم  ــال  وقــ الحــــق.   وقـــت  فــي  ستنعقد  الــتــي  المغلقة 
بأعمال السفير األميركي لدى األمم المتحدة، إن الحكومة 
الهجوم  فــي  المساعدة  لتقديم  استعداد  على  األميركية 

وتواصل تقييم الوضع.
بأن  الدولي  األمن  الكويت مجلس  خارجية  وزير  أبلغ  كما 
الهجوم على ناقلتين في خليج عمان تهديد للسلم واألمن 

الدوليين.

عواصم ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ اف ب

الدخان يتصاعد من الناقلة فرنت ألتير في بحر عمان

الجزائر ـ رويترزلندن ـ اف بأبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، أن موقف بالده “ثابت” تجاه 
ليبيــا، بدعــم الجيــش الوطنــي في حملتــه للقضاء علــى العناصر والتنظيمــات اإلرهابية، 

وبدعم الشرعية الفعلية “الممثلة في مجلس النواب المنتخب”.

جاء ذلك خالل لقاء جمع الرئيس المصري 
مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار 
عقيلة صالح، في قصر االتحادية بالعاصمة 
على  السيسي  وشـــدد  الــقــاهــرة.  المصرية 
الــذي  ليبيا،  تــجــاه  الــثــابــت  “مــوقــف مــصــر 
لـــم ولـــن يــتــغــيــر بــدعــم الــجــيــش الــوطــنــي 
العناصر  علي  للقضاء  حملته  فــي  الليبي 
ــاف: “إن  ــ والــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة”. وأضـ
المقدرة،  اإلرادة  هي  الليبي  الشعب  إرادة 

مفعلة  وتــكــون  تحترم  أن  يجب  التي 
ــار إلـــى دعــم  ونـــافـــذة”. كــمــا أشــ

في  الفعلية  “للشرعية  مــصــر 
مجلس  في  المتمثلة  الليبية، 

ــي  ــبـ ــيـ ــلـ الــــــــنــــــــواب الـ
الــــمــــنــــتــــخــــب مـــن 

الـــــشـــــعـــــب”. مــن 
ــع  ــبـــه، أرجــ ــانـ جـ

رئيس مجلس النواب الليبي تأخير تحرير 
العاصمة طرابلس إلى الحفاظ على أرواح 
البالد،  في  الحيوية  والمنشآت  المدنيين 
الــيــيــبــي يــتــبــع خطة  مــضــيــفــا أن الــجــيــش 
في  صالح  وقــال  المدينة.  لتحرير  معينه 
“أن  عربية”:  نيوز  “سكاي  مع  خــاص  لقاء 
تركيا هي من تقف وراء دعم الميليشيات 
بالمدرعات والسالح  في طرابلس وتمدها 
والــذخــيــرة”. وفــي وقــت ســابــق، أكــد وزيــر 
الجهيناوي،  خميس  التونسي  الخارجية 
الـــــوزاري الثالثي  فــي خــتــام االجــتــمــاع 
حول ليبيا )مصر وتونس والجزائر( 
مـــــســـــاء األربــــــــعــــــــاء والــــــــذي 
اســـتـــضـــافـــتـــه تــــونــــس، أن 
الـــدول الــثــالث أكـــدت على 
ضـــرورة الــوقــف الــفــوري 

لالقتتال في ليبيا.

باتــت الطريــق إلــى خالفــة رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي علــى رأس حــزب 
المحافظين ممهدة أمام وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، بعد فوزه في جولة 

أولى من اقتراع سري جرى في مجلس العموم.

وفاز جونسون أمس الخميس بأول جولة 
تــصــويــت لــخــالفــة مـــاي فــي قــيــادة حــزب 
المرشحين  عــدد  وانخفض  المحافظين، 

من عشرة إلى سبعة.
بشدة  الــداعــم  عــامــا(   54( ونــال جونسون 
لبريكسيت 114 صوتا من أصل 313 أدلى 
اقتراع  فــي  المحافظين  حــزب  نــواب  بها 

سري في مجلس العموم )برلمان(.
ــر الــخــارجــيــة  ــ وحـــل بــعــد جــونــســون، وزي
تاله  صــوتــا(   43( هانت  جيريمي  الحالي 
ــر الــبــيــئــة مــايــكــل غـــوف )37( ووزيـــر  وزيــ
 )27( راب  دومينيك  الــســابــق  بريكسيت 

الداخلية ساجد جاويد  ووزير 
الــصــحــة  ووزيـــــر   )23(

ــوك  ــكـ ــانـ مـــــــات هـ
ووزيـــــر   )20(
الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 

الدولية الحالي روري ستيوارت )19(.
الحصول  في  ثالثة مرشحين  بينما فشل 
على 17 صوتا وهو عدد أصوات ضروري 

لالنتقال إلى الدورة الثانية.
وقد خرجت الوزيرة المكلفة بالعالقات مع 
بعد  السباق  من  ليدسوم  أندريا  البرلمان 
إلى جانب  فقط،  11 صوتا  على  حصولها 
الهجرة مارك  السابق لشؤون  الدولة  وزير 
إيستير  السابقة  العمل  ووزيــر   )10( هاربر 

ماكفي )9(.
وسيتم إجراء التصويت المقبل الستكمال 

استبعاد المرشحين الثالثاء. 
رئيسا  الــفــائــز  وســيــصــبــح 
لــلــوزراء، وهــو منصب 
يــتــواله زعــيــم الــحــزب 
الــــــذي يــمــلــك أكــثــريــة 

برلمانية كافية للحكم.

ذكــر التلفزيــون الحكومــي أن المحكمة العليــا الجزائرية أودعت رئيس الوزراء الســابق، 
عبد المالك سالل، الحبس المؤقت بسبب مزاعم فساد.

للرئيس  المقربين  أقرب  من  واحد  وسالل 
ــابـــق عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة الـــذيـــن  الـــسـ
التي  تحتجزهم السلطات منذ المظاهرات 
بمحاكمة  وتــطــالــب  فــبــرايــر  فــي  انــدلــعــت 

أشخاص يصفهم المحتجون بالفاسدين.
وشغل سالل منصب رئيس الوزراء، وكان 
عدة  االنتخابية  بوتفليقة  لحمالت  مديرا 
اتهامات  فــي  التحقيق  رهــن  وهــو  مـــرات 

بتبديد األموال العامة.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا 
قد أمر بإيداع رئيس الوزراء السابق، أحمد 
مثوله  بعد  الــمــؤقــت،  الحبس  أويــحــيــى، 

فساد،  قضايا  في  العليا  المحكمة  أمــام 
وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي.
وجاء في شريط عاجل للتلفزيون 

إيداع الوزير األول السابق، 
أويـــحـــيـــى، سجن  أحــمــد 

الحراش قرب العاصمة 

الجزائرية، حيث ُسجن أيضًا رجال األعمال 
الدين  ومحيي  ربــراب  وأسعد  حــداد  علي 
طحكوت وابنه وأخواه واإلخوة كونيناف.

وبـــدأ الــقــضــاء منذ مــايــو اســتــدعــاء رجــال 
مناصب  تشغل  كانت  وشخصيات  أعمال 
معهم  للتحقيق  السلطة،  هــرم  أعــلــى  فــي 
واالستماع لشهاداتهم، كما قرر إيداع بعض 
واإلخــوة  ربـــراب  غــرار  على  السجن  منهم 
المستقيل  الرئيس  من  المقربين  كونيناف، 
عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك ممول حمالته 
االنتخابية علي حداد، إذ يواجه هؤالء تهمًا 
امتيازات  من  باالستفادة  تتعلق 
وقروض كبيرة دون ضمانات، 
ــراء تحويالت  ــى جــانــب إجـ إل
مالية مشبوهة وتهريب أموال 
من العملة الصعبة نحو 
الـــخـــارج بــطــرق غير 

قانونية.
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أنقرة ـ رويترز

القاهرة - سكاي نيوز عربية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس الخميس، أنه “ليس ممكنًا” 
إدلــب في شمال غرب  النار في محافظة  إلى وقف إلطــالق  التوصل  إنه تم  القول 
سوريا مناقضًا بذلك إعالن الجيش الروسي في هذا االتجاه. وقال تشاوش أوغلو 

“ليس ممكنًا القول إنه تم التوصل إلى وقف كامل إلطالق النار” في إدلب.
وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان: “نسعى جاهدين 

مع روسيا لوقف هذه الهجمات”.
وأعلن الجيش الروسي، مساء األربعاء، التوصل إلى وقف إلطالق النار في محافظة 
إدلب التي شهدت تصعيدا في األسابيع الماضية بين قوات النظام السوري والفصائل 

المنتشرة في المنطقة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.

أمس  مصرية،  أمنية  مصادر  قالت 
ــع في  انـــفـــجـــارا وقــ الــخــمــيــس، إن 
المصرية،  سيناء  شــمــال  محافظة 

مما أدى إلى إصابة 6 عسكريين.
عربية”  نيوز  “سكاي  مراسل  ونقل 
المصابين  إن  قولها،  الــمــصــادر  عــن 
هم ضابط شرطة، و5 جنود، مشيرا 
إلــى أن االنــفــجــار وقــع فــي منطقة 
مدينة  محيط  في  سبيكة  مالحات 

العريش، عاصمة المحافظة. ولفتت 
عن  ناجم  الهجوم  أن  إلى  المصادر 
بعبوة  شــرطــة  دوريـــــة  اســتــهــداف 

ناسفة ُفجرت عن بعد.
وكـــان تنظيم داعـــش اإلرهــابــي قد 
الــمــاضــي،  ــوع  األســب تبنى هــجــومــا، 
الفطر في  أيام عيد  أول  تزامن مع 
مصر، قتل فيه 7 عسكريين، و5 من 

العناصر اإلرهابية.

أنقرة تخالف موسكو بشأن وقف النار بإدلب

تفجير في شمال سيناء يستهدف “دورية شرطة”

الخرطوم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

أكــدت وكالــة األنبــاء الســودانية “ســونا”، أمــس الخميــس، أن النيابــة العامــة وجهــت تهما بالفســاد المالي لعمر البشــير الــذي عزله 
الجيش في 11 أبريل بعد 30 عاما في السلطة.

توجيه  “تــم  أنــه  العامة  النيابة  فــي  مصدر  عــن  الوكالة  ونقلت 
النقد األجنبي والثراء  للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة  تهم 

الحرام والمشبوه”.
وأطــــاح الــجــيــش بــعــمــر الــبــشــيــر بــعــد شــهــور مــن االحــتــجــاجــات 
للقوات  العامة  الــقــيــادة  مبنى  أمــام  اآلالف  عــشــرات  واعــتــصــام 

المسلحة السودانية.
وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري 
مليون   113 قيمته  ما  على  العثور  الماضي،  ابريل  في  الحاكم 

دوالر من األوراق النقدية في مقر إقامة البشير.
األمــن  وجــهــاز  العسكرية  االســتــخــبــارات  مــن  فريقا  أن  وأضـــاف 
والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد 7 ماليين يورو و350 
ألف دوالر و5 مليارات جنيه سوداني )105 ماليين دوالر( أثناء 

تفتيش منزل البشير.
وقالت “سونا”: “أعلنت النيابة العامة اكتمال كافة التحريات في 
عبر  المخلوع  الرئيس  مواجهة  في  المرفوعة  الجنائية  الدعوى 

نيابة مكافحة الفساد”.

وأمر النائب العام الشهر الماضي بالتحري مع البشير حول تهم 
بغسل األموال و”تمويل اإلرهاب”.

بمساندة  عسكري  بانقالب   1989 عام  الحكم  إلى  البشير  وصل 
المتحدة  الــواليــات  تضع   1993 عــام  ومــنــذ  اإلســالمــي.  الــتــيــار 

األميركية السودان على قائمة الدول الراعية لإلرهاب.

أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية “تهدد األمن اإلقليمي والدولي”. وأوضح التحالف أن األهداف شملت 
أماكن لتخزين الصواريخ، ومعامل تصنيعها، ومخازن أسلحة وخبراء أجانب من تنظيمات إرهابية.

وأكد أن عملية االستهداف تتوافق مع القانون 
الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.

ــاد أن طـــائـــرات تــحــالــف  ــ ــا أفـ ــن ــان مــراســل ــ وكـ
صباح  غـــارات،  سلسلة  شنت  الشرعية  دعــم 
الخميس، على مواقع لميليشيات الحوثي في 
محيط العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار التي 

تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة.
الـــغـــارات مـــواقـــع فـــي ضاحية  واســتــهــدفــت 
ــعــاء، ومـــوقـــع الــصــيــانــة  الــصــبــاحــة غـــرب صــن
القريب من حي الحصبة شمال العاصمة، وفق 
مصادر محلية. كما شن التحالف غارتين على 
موقع الحفا عند سفح جبل نقل شرق صنعاء، 

تزامنًا مع تحليق مكثف في أجواء صنعاء.
التحالف  مــقــاتــالت  اســتــهــدفــت  ذمــــار،  ــي  وفـ
ــارات مـــواقـــع لــالنــقــالبــيــيــن جــنــوب  ــ ــثــالث غـ ب
المتحدث  وكــان  المصادر.  وفــق  ذمــار،  مدينة 

قيادة  إن  قال  التحالف  قــوات  باسم  الرسمي 
صارمة،  إجــراءات  ستتخذ  المشتركة  القوات 
اإلرهابية،  الميليشيا  هذه  لردع  وآنية،  عاجلة 
وبما يكفل حماية األعيان المدنية والمدنيين، 

وستتم محاسبة العناصر اإلرهابية المسؤولة 
عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم اإلرهابي 
على مطار أبها في السعودية، وبما يتوافق مع 

القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.

عمر البشير

عملية االستهداف تتوافق مع القانون الدولي اإلنساني

عثــر على مــا قيمتــه 113 مليــون دوالر في مقــر إقامته شــملت مخــازن أســلحة وصواريــخ تهــدد األمــن الدولي
“النيابة” تتهم البشير بالفساد المالي تحالف دعم الشرعية يدمر أهدافا حوثية



القدس المحتلة ـ وكاالت

أقر مركز األبحاث النووية اإلســرائيلي في ديمونا، للمرة األولى، بحدوث تســرب 
للمواد المشعة ووقوع حوادث مختلفة، على مدى سنوات عمل المركز.

وكشــف المركــز عــن ذلــك، فــي وثيقــة 
تعويضــات  دعــوى  إطــار  فــي  عرضــت 
قدمهــا عامل ســابق في المركــز النووي، 
وشــخصت  طويــل،  فريــدي  يدعــى 

إصابته بالسرطان.
ووفقــا لإلذاعة العامة اإلســرائيلية، فقد 
اعترفت إدارة المركز، في أعقاب تقديم 
الدعوى، بأن العامل تعرض لإلشعاعات. 
وأقــرت اإلدارة بوقوع حوادث مختلفة 
وتسرب مواد مشعة من داخل المفاعل، 
لكــن المركــز لــم يقــدم، أي تفاصيــل عــن 
ماهيــة الحــوادث التي وقعــت وحجمها 
ومــدى الضــرر الــذي ترتــب عليهــا وغير 

ذلك.
وتبنــت “لجنــة زوهــر”، التــي تبحث في 
دعــاوى عمــال مركــز األبحــاث النوويــة، 
موقف المفاعل رغم الوثيقة التي تؤكد 

حصول حوادث وتسربات.

وقال فريد طويل إنه استلم  «
مؤخرا الوثيقة المذكورة، عبر 

البريد اإللكتروني، واكتشف 
نتيجة ذلك، أنه تعرض بالفعل 

لإلشعاعات خالل وقوع الحوادث، 
وأعرب عن استيائه ألن المركز 

لم يبلغه باحتمال حدوث ذلك، 
خالل السنوات التي عمل فيها في 

المفاعل.

موسكو ـ وكاالت

قــال الرئيــس الروســي، فالديمير بوتين، في مقابلة ُنشــرت أمس الخميــس، إن العالقات بين 
موســكو وواشــنطن تســوء أكثــر فأكثــر، مشــيرًا إلــى أن اإلدارة األميركيــة الحاليــة فرضــت 

عشرات العقوبات على روسيا.

للعالقــات  المتشــائم  تقييمــه  بوتيــن  وأعلــن 
قبيــل قمــة مجموعــة العشــرين فــي اليابــان 
هذا الشــهر، التي قد يجتمع خاللها مع نظيره 

األميركي دونالد ترامب.
وظلــت العالقــات بين البلدين متوترة بســبب 
أوكرانيــا  إلــى  ســوريا  مــن  القضايــا  جميــع 
إلــى جانــب مزاعــم بشــأن تدخــل روســيا في 

السياسة األميركية وهو ما تنفيه موسكو.
بوتيــن  قــال  الكرمليــن  نشــره  نــص  وفــي 
تتدهــور،  )العالقــات(  “إنهــا  )ميــر(  لتلفزيــون 

وتسوء أكثر فأكثر”.
أقــرت  الحاليــة  اإلدارة  أن  “أرى  وأضــاف 

عشــرات القرارات بشــأن فــرض عقوبات على 
روسيا في األعوام القليلة الماضية”.

بلــده  عالقــات  الروســي  الرئيــس  وقــارن 
وصفهــا  بمــا  واشــنطن  مــع  المضطربــة 
بعالقاتهــا المزدهرة مع الصيــن، وهي صداقة 
استراتيجية تثير قلق بعض صناع القرار في 

الواليات المتحدة.

وقال ترامب للصحافيين األربعاء  «
إنه سيجتمع مع بوتين خالل قمة 

مجموعة العشرين في اليابان. لكن 
الكرملين أعلن قبل ذلك بيوم أن 

فكرة االجتماع “غير محسومة” بعد.

أنقرة ـ رويترز

صعدت أنقرة من لهجتها تجاه واشنطن، أمس الخميس، عقب التحذيرات األميركية 
بشــأن اســتبعاد تركيــا من برنامج الطائــرة المقاتلة “إف 35”، في حال اســتمرت في 

خططها المتعلقة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس 400”.

مولــود  التركــي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
علــى  ردا  الخميــس،  أوغلــو،  جاويــش 
تحذيــرات واشــنطن بخصــوص الصفقة، 
شــراء  قــرار  عــن  تتراجــع  لــن  بــالده  إن 
إس400-، مضيفــا أن تركيــا “ترفــض أي 
إنذارات” بشــأن هذا األمر، بحسب وكالة 

رويترز.
ردا  أيضــا  أوغلــوا  تصريحــات  وجــاءت 
علــى ســؤال بشــأن التحذيــر الصــادر عن 
القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع األميركــي 
باتريــك شــاناهان مــن أنه ســيتم ســحب 
تركيــا مــن برنامــج مقاتــالت إف35- مــا 

لــم تغير خططها الخاصة بمنظومة إس-
.400

وأكــد أوغلــو أمــس الخميــس أن صفقــة 
صواريــخ إس- 400 قــد أبرمــت بالفعــل، 
وأن “تركيا لن تتراجع عن قرارها بســبب 

هذه االنذارات.”

وكان شاناهان قال األسبوع الماضي  «
في رسالة إلى نظيره التركي إن 

تدريب الطيارين األتراك سينتهي 
في 31 يوليو، وأنه لن ُيسمح لتركيا 
بالحصول على 4 طائرات من طراز 

إف- 35 كانت قد اشترتها.

 مركز ديمونا اإلسرائيلي
 يقر بتسرب مواد مشعة

العالقات الروسية 
األميركية تسوء أكثر فأكثر

دفاع تركي مستميت 
عن صفقة “إس 400”

قطر بال حرية صحافة وتحتفي بالصحافة الحرة

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

ســخرت الكاتبــة فــي صحيفــة “واشــنطن بوســت”، ليــا كفاتــوم، مــن الحفــل الــذي 
اســتضافته قطــر فــي العاصمة واشــنطن لالحتفاء بالصحافة الحرة، حيث شــجبت 
الكاتبــة هــذا الحفــل بســبب أن مــن تســتضيفه هي دولــة ال وجود لحريــة الصحافة 

فيها، كما قالت الكاتبة.
وأكــدت الكاتبــة علــى ذلــك من خــالل نقلها ألقــوال بعض مــن الحضور الذيــن كانوا 

يؤيدونها في أنه ال يمكن لدولة كهذه أن ُتقيم حفاًل للصحافة الحرة.
وقالــت كفاتــوم إنــه “شــارك فــي اســتضافة حفلــة المدعويــن فقط كل مــن صحيفة 
واشنطن ديبلومات، وهي صحيفة شهرية تخدم المجتمع الدبلوماسي. وشارك في 
الرعاية فريق دي سي يونايتد لكرة القدم، وشركة لونج آند فوستر العقارية. إال أن 
مشــاركا آخر في االســتضافة بدا كأنه غريٌب للغاية وال ينســجم مع البقية: أال وهي 
حكومة قطر. وتم وصف المناســبة في بطاقة دعوة الحفلة بأنها وســيلة )لالحتفال 
والدولــي(.  الوطنــي  الصعيديــن  علــى  ونزاهتهــا،  اإلعــالم  وســائل  حريــة  بأهميــة 
وتســاءلت بــدوري، كيــف شــعر الصحافيــون وهــم يحضــرون حفــالً يحتفــل بحرية 
الصحافة يشارك باستضافته بلٌد لم يقترب سكانه عمومًا والصحافة من الحرية؟”، 

على حد تعبير الكاتبة.

أنقرةموسكوالقدس المحتلة

قال مرشد النظام اإليراني علي خامنئي، أمس الخميس، إن بالده تسعى إلى امتالك السالح النووي، في وقت تمّهد فيه علميا عبر خطوات عدة من 
أجل الحصول على سالح الدمار الشامل، إذ زادت من تخصيب اليورانيوم، وفق األمم المتحدة.

وأوضــح خامنئــي أنه لــو أرادات طهــران امتالك 
الســالح النــووي، فلــن تتمكن الواليــات المتحدة 
من منعها. ونقل هذه التصريحات رئيس الوزراء 
اليابانــي، شــينزو آبــي، فــي أعقــاب اجتماعه مع 
خامنئي في طهران، بحسب ما ذكرت “رويترز”.

وأضاف آبي إن خامنئي قال إن بالده “لن تصنع 
أو تمتلك أو تســتخدم أســلحة نووية وال ينبغي 
لها ذلك”. ويقوم آبي بزيارة تاريخية إلى إيران، 
هــي األولــى لرئيــس وزراء ياباني إلى هــذا البلد 
منــذ 41 عامــا، ويطغــى عليهــا ملــف التوتــر بيــن 

طهران وواشنطن.
وتعــد اليابان حليفــة للواليات المتحدة وتربطها 
فــي الوقــت ذاته عالقــات دبلوماســية جيدة مع 
إيران، مما يجعلها في موقع فريد للتوســط بين 
الطرفيــن. لكــن خامنئــي رفــض هــذه الوســاطة، 
عندمــا رفض الرد على رســالة الرئيس األميركي 

دونالد ترامب التي حملها آبي. وقال خامنئي “ال 
أعتبر ترامب أهال لتبادل الرسائل وليس لدي أي 
رد لــه اآلن أو في المســتقبل”، مضيفا “ ال أصدق 

عرض واشنطن بشأن المفاوضات الصادقة”.

زيادة تخصيب اليورانيوم

ورغم تأكيد خامنئي ومسؤولي النظام اإليراني 
علــى عــدم نية طهــران امتــالك الســالح النووي، 
إال أن األمــر يختلــف علــى أرض الواقــع. وكانــت 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التابعــة لألمــم 
المتحدة ذكرت، أن إيران رفعت نسبة تخصيب 
اليورانيــوم، وقــال المديــر العــام للوكالــة، يوكيــا 
أمانــو “معدل إنتاج إيــران من اليورانيوم يزداد” 

دون تحديد نسبة ذلك.
وكانــت إيــران أعلنــت فــي الثامــن من مايــو أنها 
لــم تعــد تعتبــر نفســها ملزمــة التقيــد بمخزونات 

وهــي  المخصــب،  واليورانيــوم  الثقيلــة  الميــاه 
القيود التي كانت تمت الموافقة عليها في إطار 
المعــروف   ،2015 عــام  المبــرم  النــووي  االتفــاق 
رســميا باســم “خطــة العمــل المشــترك الشــامل”. 
وتقــول إيــران إنها ستســتأنف التخصيب العالي 
لليورانيــوم، بعــد انتهــاء مهلــة الـــ60 يومــا التــي 
االتفــاق  إنقــاذ  أجــل  مــن  لألوروبييــن  أعطتهــا 
النــووي. وقــال المســؤولون اإليرانيــون إنهم قد 
يصلون إلى تخصيب بنســبة 20 في المئة خالل 

4 أيام.
ويقــدر علمــاء بــأن الوقــت الــالزم للوصــول إلــى 
لليورانيــوم  المئــة  فــي   90 البالــغ  األدنــى  الحــد 
إلــى  فــي صنــع األســلحة ينخفــض  المســتخدم 
النصــف بمجرد تخصيــب اليورانيوم إلى حوالى 
بــه  المســموح  التخصيــب  أن  علمــا  بالمئــة،   20

بحسب االتفاق 3.67. في المئة.

طهران ـ وكاالت

خامنئي ال يريد السالح النووي.. والمؤشرات خالف ذلك
ــط” آبـــي ــ ــي ــ ــوس ــ ــا “ال ــه ــل ــم ــي ح ــتـ ــب الـ ــ ــرام ــ ــة ت ــ ــال ــ ــض الــــــرد عـــلـــى رس ــ رفـ

قالت الوكالة الذرية إن إيران زادت من تخصيب اليورانيوم
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نشرت صحيفة َذا إنفيستيجيتيڤ جورنال “تي آي جيه” البريطانية، تقريرا مطوالً من 
19 صفحة عن الدور التركي في تســهيل دخول اإلرهابيين من حول العالم إلى داخل 

سوريا عبر الحدود البرية بين الدولتين.

الصحفــي  أعــده  الــذي  التقريــر  وراجــع 
االســتقصائي عبــدهللا بوزكــرت المئــات 
لالتصــاالت  الســرية  التســجيالت  مــن 
التــي حصــل عليهــا مــن خــالل مصــادر 
أنقــرة.  التركيــة  العاصمــة  فــي  خاصــة 
فضحــت هــذه التســجيالت الــدور الذي 
تلعبــه الحكومــة التركيــة بقيــادة رجــب 
طيب إردوغان في تمكين، بل وتســهيل 
حركة المســلحين األتراك واألجانب عبر 
الحــدود التركيــة إلــى ســوريا ليحاربــوا 
إلــى جانب اإلرهابييــن التابعين لتنظيم 

“داعش”.
ُيعــرِّف  لرجــل  وثيقــة  التحقيــق  ونشــر 
نفســه على أنه مواطــن أذربيجاني ُيبلغ 

أمير الحدود لـ”داعش” إلهامي بالي بأنه 
و6 آخريــن ســيصلون قريًبــا إلى محطة 
جازيانتيــب  مقاطعــة  فــي  الحافــالت 
التركيــة الحدودية، ويقول إن 6 آخرين 
ســيأتون فــي الحافلــة التاليــة لالنضمام 
إليهم. يســأل عن موقــع الوصول للعبور 

بشكل غير قانوني إلى سوريا.
وتحــدث أميــر حــدود “داعــش”، إلهامي 
بالــي، عــن نقل أبو عبــد هللا غريب الذي 
يهــّرب جهاديــي “داعــش” الجرحــى إلى 

تركيا.
التســجيالت، والتــي خرج بعضهــا للعلن 
أغلقــت  بـ”داعــش”  خاصــة  قضيــة  فــي 
سريعا في أغسطس 2018، تظهر وجود 

اتفاق ضمني بين “داعش” والمســؤولين 
األمنيين األتراك ســمح للمهربين بالعمل 
بحريــة علــى علــى جانبــي الحــدود بيــن 
البلدين والتي تمتد لـ822 كيلومترا دون 
أي تبعــات مــن الحكومــة اإلردوغانيــة. 
االتفــاق أيضــًا ســمح ل”داعــش” بــإدارة 
خطــوط لوجســتية عبــر الحــدود لنقــل 
إلــى  الجبهــة  مــن  الجرحــى  المقاتليــن 

تركيا لتلقي العالج.
الفاعليــن  بيــن  المســجلة  والمناقشــات 
مختلفــة  قصــة  تكشــف  “داعــش”  فــي 
عّمــا تردده حكومة إردوغــان في العلن؛ 
مــا يظهــر هــو تقديــم الحكومــة لغطــاء 
سياســي ال غنــى عنــه لـ”داعــش” حتــى 
تســتطيع العمل، وتتفادى طائلة القضاء 
من جهة أخرى. التســجيالت التي جرى 
قضائــي  بــإذن  تمــت  عليهــا  الحصــول 

كجــزء من تحقيــق قانوني عن “داعش” 
أطلق في 2014 من قبل مكتب المدعي 

العام في أنقرة.
علــى الرغــم من ذلــك، وباســتثناء بعض 
أخــرى  بقضيــة  المتعلقــة  المعلومــات 
لتنظيــم “داعــش” تجــري فــي أنقــره، لــم 
يتم خروج تلك التســجيالت للعلن أبدًا، 
الواقــع هــو أن التنصــت علــى متعاملــي 
“داعــش” الرئيســيين جــرى إيقافــه فــي 
27 أبريل 2015، بل وجرى تدمير بعض 
محققــي  لتعليمــات  طبقــًا  التســجيالت 
الشرطة األتراك تحت ادعاء أنه لم تكن 
ثمــة جريمــة مرتكبة.  بــدأ تقرير “تي أي 
چيــه” بتقديــم شــخصية الوســيط، وهو 
مواطــن تركــي َذا لحيــة كثــة مع شــارب 
وشــعر قصيرين؛ عمره 36 ويحمل إســم 

إلهامي بالي.

المؤامـــرة يكشـــف  جورنـــال”  إنفيســـتيجيتيف  “َذا  البريطانيـــة  للصحيفـــة  تقريـــر 

تسريبات تفضح دعم تركيا لتسلل اإلرهابيين إلى سوريا

التقرير في صحيفة َذا إنفيستيجيتيف جورنال”
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اســتقبل رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة ســمو 
الشــيخ عيســى بــن علي آل خليفــة، األمين العــام للجنة 
النصــف، إذ أشــاد ســموه  البحرينيــة محمــد  األولمبيــة 
بالجهود الكبيرة التي يقوم بها النصف منذ توليه مهمة 
األمانــة العامة للجنة وكذلك الخطوات التطويرية التي 

يقوم بها في هذا المجال.
اللجنــة  بيــن  والبنــاء  الكبيــر  بالتعــاون  ســموه  وأشــاد 
األولمبية البحرينية واالتحاد البحريني لكرة الســلة لما 
فيــه من مصلحــة اللعبة وتطورها والوصول بها ألفضل 
المســتويات، مشــيرا ســموه إلــى أن اللجنــة األولمبيــة 
والفعاليــات  األنشــطة  لــكل  رئيســا  داعمــا  البحرينيــة 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  يقيمهــا  التــي  والمســابقات 
الســلة، وهي أحد األســباب الحقيقية وراء النجاح الذي 

يحصده االتحاد حاليا.
وتــم التطــرق خــال لقائــه ســموه بالنصــف إلــى العديــد 
مــن الخطــط المســتقبلية الخاصــة باالتحاد ومــن أهمها 
الســعي الجاد الســتضافة العديد مــن البطوالت الدولية 
الخصــوص،  بهــذا  والتنســيق  واإلقليميــة  والعالميــة 
وكذلــك تــم التطــرق لمــا تمــت مناقشــته فــي كونغــرس 
االتحــاد اآلســيوي األخير الــذي ُأقيم األســبوع الماضي 
في بنغالور بالهند، إذ أشاد االتحاد اآلسيوي بالنجاحات 

الســلة  لكــرة  البحرينــي  التــي حققهــا االتحــاد  الكبيــرة 
والتطــور الحاصــل فــي اللعبــة وخصوصــا فــي الجانــب 
اإلعامي واإلحصاء، إذ باتت القارة ُتتابع كل ما يتعلق 

بكرة السلة البحرينية.
وأعــرب األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة عــن 
ارتياحه الكبير للتطور الذي وصل له االتحاد البحريني 

لكرة الســلة في جميع األمور وخاصة الجانبين اإلداري 
والمالي، والذي لم يكن إال في ظل المتابعة الحثيثة من 
سموه الشيخ عيسى بن علي وحرصه على االحترافية 
فــي العمــل داخــل أروقــة االتحــاد، والتي باتــت نتائجه 
تنعكــس وتتضــح بشــكل كبيــر، خصوصــا مــع الشــعبية 

الجارفة التي باتت تمتلكها كرة السلة البحرينية.

جانب من اللقاء 

النصــف يعرب عــن ارتياحه الكبيــر لتطور اتحاد كرة الســلة

سمو الشيخ عيسى بن علي ُيشيد بتعاون األولمبية
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الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

قــام رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة 
بزيــارة  خليفــة  آل  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ 
االتحــاد  عــام  أميــن  بحضــور  المعاميــر  نــادي 
فــراس الحلواجــي، وذلك بهــدف الوقوف على 
احتياجات النــادي وبحث أوضاع اللعبة وذلك 
علــى خلفيــة تصريــح رئيــس النــادي باالتجــاه 

نحو تجميد النشاط.
البحرينــي  االتحــاد  اســتقبال وفــد  فــي  وكان 
للكــرة الطائــرة رئيس النــادي علي رضي وعدد 
من أعضاء مجلس اإلدارة. وخال اللقاء أشاد 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالجهود التي 
يبذلهــا مجلــس إدارة نــادي المعاميــر برئاســة 
الكــرة  لعبــة  نشــاط  تســيير  فــي  رضــي  علــي 
الطائرة على امتداد تاريخ النادي الذي تأسس 
عــام 1961، باعتبــاره أحــد األعضــاء الفاعليــن 
فــي الجمعية العمومية والذي كان على الدوام 
مركــًزا الحتضــان مواهــب الكــرة الطائــرة فــي 
الفئــات الســنية حتــى الفريــق األول وتخريــج 
والحــكام  والمدربيــن  اإلدارييــن  مــن  العديــد 

األنشــطة  مختلــف  مــع  اإليجابــي  والتفاعــل 
والبرامج والمسابقات التي ينظمها االتحاد.

 وبحــث الشــيخ علي بن محمد الســبل الكفيلة 
بدعــم نــادي المعاميــر للحيلولــة دون تجميــد 
نشــاط لعبــة الكــرة الطائــرة نظــرا لمــا يقــوم به 
النــادي مــن دور رياضــي واجتماعــي وثقافــي 
فــي اســتقطاب الناشــئة والشــباب مــن منطقة 
المجــاورة، مؤكــًدا  المناطــق  المعاميــر وباقــي 

النــادي  مــع  الوقــوف  علــى  االتحــاد  حــرص 
ومســاندته حســب اإلمكانات المتاحة ليواصل 
دوره البارز في خدمة الحركة الرياضية، مثمًنا 
الجهــود التــي يبذلهــا مجلــس إدارة النادي في 
ســبيل مواجهــة كافــة التحديــات الماليــة التي 
التوفيــق  دوام  لــه  ــا  متمنيًّ مســيرته  تعتــرض 

والنجاح.

بحــث الســبل الكفيلــة بدعمــه لعــدم تجميــد اللعبــة
علي بن محمد يزور نادي المعامير

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

استقبل أيمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة بمكتبه، رئيس مجلس إدارة نادي بحرين رايدرز للدراجات النارية عبدالرحمن 
جناحي، وعضو مجلس اإلدارة وليد كانو. 

 وفي بداية اللقاء، أشاد وزير شؤون الشباب 
والرياضة بالدور الريادي الذي يقوم به رئيس 
وأعضــاء مجلــس إدارة نــادي بحريــن رايــدرز 
الخاصــة  والفعاليــات  األنشــطة  إقامــة  فــي 
لهــا  كان  والتــي  الناريــة  الدراجــات  برياضــة 
األثر الطيب في استقطاب الطاقات الشبابية 
وتوجيههــا التوجيــه الســليم، مؤكــًدا  أهميــة 
تكثيف البرامج واألنشطة التي يقيمها النادي 
بما يســاهم فــي زيادة حجــم المنتســبين إليه 
باإلضافــة إلى أهميــة توعيــة وتثقيف محبي 

رياضة الدراجات النارية. 
تقديــره  عــن  جناجــي  أعــرب  جانبــه،  ومــن   
وزيــر  بــه  يقــوم  الــذي  البــارز  للــدور  التــام 
شــؤون الشــباب والرياضة في دعم األنشــطة 
أن  مؤكــًدا  النــادي،  يقيمهــا  التــي  والبرامــج 
النــادي حريــص علــى تنظيــم الفعاليــات التي 
تســاهم في استقطاب الشــباب البحريني من 

محبي رياضــة الدراجات النارية والعمل على 
زيادة الوعي والتثقيف. 

 وخــال اللقــاء اطلــع وزيــر شــؤون الشــباب 
والرياضــة علــى خطــط وبرامــج النــادي فــي 

الفتــرة المقبلــة والرامية إلى تنظيم األنشــطة 
الدراجــات  وهــواة  الشــباب  تســتقطب  التــي 
الناريــة والهادفــة إلــى إثــراء مســيرة رياضــة 

الدراجات النارية في المملكة.

 المؤيد يستقبل رئيس نادي بحرين رايدرز

أكد أهمية استقطاب الشباب وزيادة حجم األنشطة والبرامج
المؤيد يستقبل رئيس نادي بحرين رايدرز

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اســتقبل رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 
ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة، مديــر 
عــام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، 
حيــث تبــادل ســموه معــه العديــد مــن األحاديــث 
الوديــة فيمــا يتعلــق بدعــم الشــباب والرياضيين 
فــي مملكــة البحريــن خصوصــا مــا يتعلــق بكــرة 
الســلة، بالــذات كــون هــذه الفئــة تحظــى باهتمام 
بالــغ مــن القيــادة الرشــيدة فــي مملكــة البحريــن، 
وأثنى سموه بالجهود التي يقوم بها عبداللطيف 

في القيام بمهامه في بلدية المنطقة الجنوبية.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي أهمية العاقات 
الثنائية بين االتحاد البحريني لكرة السلة وكافة 
الجهــات الحكومية في مملكة البحرين؛ من أجل 
الوصــول لتحقيــق كل األهــداف التــي من شــأنها 
الرياضــة والرياضييــن والشــباب فــي  أن تدعــم 
مملكــة البحريــن، مؤكــدا ســموه أن االتحــاد يمــد 
يــد التعــاون مــع محتلــف الجهــات الحكومية في 

المملكة.
مــن جانبــه، أشــاد عاصــم عبداللطيــف بالمكانــة 
الكبيــرة التــي وصــل لها االتحــاد البحرينــي لكرة 
الســلة منــذ تولــي ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 

زمام قيادته، ومشددا على الخطوات التطويرية 
التــي قــام بها ســموه من أجــل الوصــول باالتحاد 
ألفضــل المســتويات، وبــات مضربــًا للمثــل بيــن 

جميع االتحادات.

... ويستقبل مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية

جانب من اللقاء

)خطــاك  العامــي  المثــل  يقــول  كمــا 
الســوء( فــإن كــرة الفريــق األول في 
نــادي الحالــة قــد خطاها الســوء من 
الهبــوط مــن دوري ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة الممتاز لكــرة القدم إلى 
دوري الدرجة الثانية في الموسم القادم لكن رجال الفريق األول الذين يتقمصون 
باللون البرتقالي األصيل والتاريخي دافعوا عن الشعار بقلب رجل واحد وبالعمل 
الجماعي المتزن والتضحيات والعرق واإلبقاء على الفريق بين األندية الممتازة.

 لكن على مجلس إدارة النادي القادم أن ال يترك الكرة تسير على الوحل وتتخبط 
ألن االســتقرار علــى الجهــاز الفنــي واإلداري يحتــاج إلــى لجنــة كرويــة مــن أبنــاء 
النــادي تضــم خبراء الكرة والاعبين الســابقين وأن تمنحهــم إدارة النادي الحرية 
فــي التخطيــط وتعتمد قراراتهــم وتنفذها بالحرف الواحد، كمــا على هذه اللجنة 
أن ال تضغــط علــى اإلدارة وتطلــب المســتحيل بــل كل مــا هــو معقــول ومناســب 
ويتفــق مــع اإلمكانــات الماديــة التــي يمتلكهــا النادي والســير على المنهــج العلمي 
فــي التدريــب واختيــار أفضــل الاعبيــن واالعتماد علــى البنى التحتيــة والبحث 
المستمر عن المواهب في مدارس الحالة هو الحل المناسب لعاج كل ما يحدث 

من قصور في الفريق األول.
إضافــة إلــى ضــرورة االهتمــام بالقاعــدة الكرويــة وعــدم اعتمــاد ظاهــرة الترقيــع 

الوقتية والعاج السطحي لكل المشاكل.
إن تاريــخ الكــرة فــي منطقة الحالة لــه الكثير من المقومات األساســية وليس هو 
ابــن اليــوم أو اللحظــة وكل مــن يعــرف الحالــة يــدرك القيمة التاريخيــة واألجيال 
الكروية التي تعاقبت على الفريق األول، وعلينا أن نســتثمر هؤالء ونســتدرجهم 
بالعمل والسؤال ونستمع إلى توجيهاتهم وكل ذلك سيجعل من كرة نادي الحالة 
ال تكــّرر المنافســة علــى الهبــوط بــل ســوف تذهــب إلى المنافســة علــى البطوالت 

الغائبة عن الفريق األول منذ مواسم طويلة.

كرة الحالة 
خطاها السوء

جعفر حبيب الخراز

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

القــدم،  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  يقيــم 
مهرجان االتحاد اآلسيوي للبراعم )مواليد 
علــى  الجمعــة،  اليــوم  فــوق(،  فمــا   2008
الماعــب الخارجيــة التابعة لاتحــاد بدًءا 

من السادسة مساء.
المهرجــان  األعضــاء  االتحــادات  وتقيــم   
أن  إال  ا،  ســنويًّ مايــو   15 يــوم  اآلســيوي 
ــا  محليًّ تأجيلــه  تــم  العــام  هــذا  مهرجــان 
المبــارك  رمضــان  شــهر  مــع  لتزامنــه 

واالمتحانات المدرسية.
المهرجــان، فإنــه يحــق  لوائــح   وبحســب 
لــكل نــاد مــن األنديــة األعضــاء باالتحــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم تســجيل 12 العًبــا، 
باإلضافــة إلى 5 كأعضــاء للجهازين الفني 

واإلداري.

مهرجان اآلسيوي 
للبراعم

جانب من اللقاء

اللجنة اإلعالمية الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

التقــى رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة 
إســحاقي  عيســى  علــي  النائــب  اليــد 
بحضــور عضــو مجلــس اإلدارة مجــدي 
الناجــم  خالــد  العــام  واألميــن  ميــرزا 
ممثلــة  التضامــن  نــادي  إدارة  مجلــس 
مــن  وعــدد  الهــدار  باقــر  رئيســها  فــي 
أعضــاء مجلــس اإلدارة، وذلك في إطار 
التواصــل الدائــم بيــن االتحــاد واألندية 

المنضوية تحت مظلته.
وتم خال اللقاء التطرق إلى التحديات 
التــي تواجــه لعبــة كــرة اليــد فــي نــادي 
التضامن واالســتماع إلى وجهات النظر 
المختلفة في هذا اإلطار، بهدف التوصل 
إلــى الحلول التوافقية التي يحرص من 
خالها االتحاد على استمرارية مشاركة 
الفرق الرياضية بالنادي في جميع فئاته 

في المواسم المقبلة.
التــي  بالجهــود  االتحــاد  رئيــس  ونــّوه 
وبالعمــل  التضامــن  نــادي  إدارة  تبذلهــا 
تطويــر  فــي  بــه  تقــوم  التــي  الــدؤوب 
الظــروف  رغــم  اللعبــة  مســتوى 
والصعوبات التي تواجه النادي، مشــيًدا 
التــي  والمتميــزة  اإليجابيــة  بالنتائــج 

حققتهــا فرقــه فــي الموســم المنصــرم، 
وقال إن أبواب االتحاد مفتوحة لجميع 
المقترحــات  إلــى  لاســتماع  األنديــة 
ومناقشــة كافــة األمــور المتعلقــة بلعبــة 
كــرة اليــد من أجــل الوصول إلــى حلول 
مشــتركة تصــب في مصلحــة اللعبة في 

المملكة.

بطلب من االتحاد الدولي للسيارات FIA واللجنة المنظمة لبطولة العالم للتحمل 
WEC يشــارك عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للســيارات، رئيــس نــادي 
ســباقات الحلبــة، عضــو لجنــة الكارتنغ الدوليــة CIK مازن الحلي ضمــن البرنامج 
التدريبــي للحــكام )Stewards( المنظم من قبل االتحاد الدولي للســيارات، حيث 
ســيكون مع كبار لجنة الحكام بســباق لي مانز للتحمل 24 ســاعة العالمي الشــهير 
بفرنسا الذي ينطلق يوم غٍد ويستمر حتى بعد غٍد لالستفادة من خبراتهم وتأهيله 

ا لالتحاد الدولي للسيارات. بأن يكون في المستقبل القريب Steward رسميًّ

 حيــث تأتــي هــذه الخطــوة مــن قبــل اتحاد 
جديــد  جيــل  لخلــق  الدولــي  الســيارات 
يمتلكــون  والذيــن  المتمكنيــن  الحــكام  مــن 
إدارة  فــي  والقــدرات  العاليــة  الكفــاءات 
العالميــة  الســباقات  هــذه  مثــل  وتحكيــم 
مختلــف  فــي  التصــرف  وكيفيــة  الكبيــرة 
الظــروف ضمن طاقــم تحكيم دولــي، وجاء 
اختيــار الخلــي كأحــد الكفــاءات البحرينيــة 

مــن  العديــد  خــال  نفســها  أثبتــت  التــي 
الســباقات الدوليــة والعالميــة التــي أقيمــت 
علــى مضمار حلبــة البحريــن الدولية موطن 
األوســط  الشــرق  فــي  الســيارات  رياضــة 
ســباقات  وتحكيــم  إدارة  فــي  ومشــاركاته 
يمتلكهــا  التــي  الطيبــة  والســمعة  خارجيــة 
أبنــاء البحرين فــي مجــال اإلدارة والتنظيم 
لمثل هذه الفعاليات والتي كان آخرها مطلع 

هذا األسبوع باإلشــادة بالمارشالز البحريني 
الكفء، عندما ينّظم ســباق الفورموال واحد 
وتعاملــه المتقــن واالحترافــي مــع مختلــف 
الحــوادث التي تحدث على مضمار الســباق، 
حيــث كان ذلك واضًحا عندما وقوع حادث 
خال سباق الفورموال 1 األخير بكندا وبطء 
مارشالز السباق هناك في إخراج السيارتين.

جانب من اللقاء مازن الحلي

التوّصــل لحلــول توافقية الســتمرارية مشــاركة فرقه رّشحه االتحاد الدولي للسيارات FIA إلى جانب كبار الحكام
إسحاقي يلتقي إدارة نادي التضامن الحلي يشارك في تحكيم سباق ليمانز للتحمل



عقــد يــوم “األربعــاء” الموافــق 12 يونيــو بقاعة المؤتمــرات الصحافية باســتاد البحرين الوطني، 
المؤتمر الصحافي لإلعالن الرسمي عن أسبوع بريف الدولي للقتال لعام 2019، والذي سينظمه 
االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة  BMMAF، بالتعاون مع منظمة خالد بن حمد الرياضية 
 ،IMMAF-WMMAA وبالشــراكة مــع االتحــاد الدولي لفنــون القتال المختلطــة KHK SPORTS
والذي شــهد حضور القائم بأعمال الوكيل المســاعد للرقابة والتراخيص بوزارة شــؤون الشــباب 
والرياضة د. الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة، ولفيف من األسرة اإلعالمية البحرينية وممثلين 

عن وسائل اإلعالم األجنبية، ومحبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة.

المتحدثون في المؤتمر

اللجنــة  عضــو  المؤتمــر،  هــذا  فــي  وتحــدث 
األولمبيــة البحرينيــة رئيــس االتحــاد البحريني 
اللجنــة  رئيــس  المختلطــة  القتــال  لفنــون 
التنفيذيــة ألســبوع بريــف الدولــي للقتــال خالد 
الــدوي  االتحــاد  ورئيــس  الخيــاط،  عبدالعزيــز 
 IMMAF-WMMAA المختلطــة  القتــال  لفنــون 
كاريــث بــراون، ورئيس اتحاد القتال الشــجاع- 
بريف محمد شــاهد والرئيس التنفيذي لالتحاد 

الدولي لفنون القتال المختلطة دانزين وايت.

كلمة ترحيبية

وقد بدأ المؤتمر، بكلمة ترحيبية من قبل عضو 
االتحــاد  رئيــس  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
رئيــس  المختلطــة  القتــال  لفنــون  البحرينــي 
اللجنــة التنفيذية ألســبوع بريف الدولي للقتال 
خالد عبدالعزيز الخياط، نقل فيها تحيات سمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة النائــب األول 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.

دور بارز

لعبــت  “لقــد  قائــالً:  الخيــاط  تحــدث  بعدهــا، 
مملكــة البحريــن دوًرا بــارًزا فــي دعــم رياضة 
فنــون القتــال المختلطة من خــالل الخطوات 
التــي اتخذها ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفــة، فــي تعزيــز ثقافة هــذه الرياضة ليس 
فقــط علــى المســتوى المحلي فحســب، وإنما 
تجــاوزت خطــوات ســموه لتصل إلــى القارية 
والدوليــة، من خالل إطالق ســموه للمبادرات 
القتــال  فنــون  لرياضــة  الداعمــة  الرياضــة 
 KHK MMA المختلطــة عبــر تشــكيل فريــق
وجهــود ســموه المتواصلة التي ســاهمت في 
القتــال  لفنــون  البحرينــي  االتحــاد  تأســيس 
لماركــة  ســموه  إطــالق  وكذلــك  المختلطــة، 
وهــي  الرياضــة  هــذه  ســماء  فــي  بحرينيــة 
بطولــة القتال الشــجاع-بريف، والتي جاوزت 
حدودهــا المحليــة لتصــل إلى مــدن وعواصم 
العالم، والذي أســهم في دعــم مكانة البحرين 
علــى خارطــة الرياضــة العالميــة الســيما على 

صعيد هذه الرياضة.

جهود مميزة

بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  جهــود  “إن  وأضــاف: 
حمــد آل خليفــة الداعمــة لرياضــة فنــون القتال 
المختلطــة، لم تقف عند هذا الحد، بل ســاهمت 
تلك الجهود باحتضان مملكة البحرين ألســبوع 
بريــف الدولــي القتــال، والــذي يعــد أكبــر حــدث 
رياضــي يعنــى برياضة فنون القتــال المختلطة 
علــى مســتوى القــارة اآلســيوية، والــذي كانــت 
التعــاون  تعزيــز  فــي  الواضحــة  انعكاســاته  لــه 
والشــراكة مــع االتحــاد الدولــي لفنــون القتــال 

المختلطة IMMAF-WAMMAA، والذي انصب 
فنــون  رياضــة  وارتقــاء  تطويــر  مصلحــة  فــي 

القتال المختلطة”.

إطاللة من جديد

وتابع قائالً: “ها هو أسبوع بريف الدولي للقتال 
يطــل علينــا من جديد في عام 2019، وتحديًدا 
فــي نســخته الثالثــة، بعــد أن كانــت انطالقتــه 
 2017 عــام  فــي  البحريــن  مملكــة  أرض  علــى 
ولتســتمر بإقامة النســخة الثانية من منافساته 
فــي عــام 2018. حيــث حققــت تلك النســختين 
الماضيتيــن النجــاح والتميــز. ولعــل مــا ســيميز 
هــذه النســخة، فــي أنهــا ستشــهد توزيــع جوائز 
وهــذا  األولــى،  بالمراكــز  الفائزيــن  علــى  ماليــة 
مــا ســيضيف المزيــد مــن النجــاح لهــذا الحــدث 

الرياضي العالمي”.

شراكة مثمرة

االعتــزاز  عــن  لنعــرب  الفرصــة،  “ننتهــز  وقــال: 
االتحــاد  يربــط  الــذي  المثمــر  بالتعــاون  الكبيــر 

البحرينــي لفنــون القتال المختلطة مــع االتحاد 
الدولــي للعبــة، كمــا إننــا نؤكــد دائًما علــى دعمنا 
التــي  الكبيــرة  وللمســاعي  الدولــي  لالتحــاد 
يبذلهــا رئيــس االتحــاد كاريــث بــراون وجميــع 
أعضاء ومنتسبي هذا االتحاد، من أجل تطوير 
وارتقاء هذه الرياضة، على الشــكل الذي يخدم 
التطلعــات لتحقيــق الهدف الرئيســي العتمادها 

كرياضة أولمبية خالل الفترة القادمة”.

تعاون كبير

وأضاف: “كما نوّجه الشكر والتقدير لألخ العزيز 
محمــد شــاهد رئيــس اتحــاد القتــال الشــجاع- 
بريــف، علــى دوره الكبيــر فــي تعزيــز التعــاون 
البحرينــي  االتحــاد  مــع  المشــترك  والتنســيق 
لفنون القتال المختلطة، والذي أســهم في إبراز 
الجهود والتي انعكســت على نجاح النســختين 
الماضيتيــن مــن أســبوع بريــف الدولــي للقتــال، 
متطلعين لتعاون مســتمر فــي إحراز المزيد من 
النجاحات في النســخة المقبلة من هذا التجمع 

الرياضي الدولي”.

# فريق_البحرين

نعمــل  أننــا  “نؤكــد  قائــالً:  حديثــه  وختــم 
ضمــن فريــق ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
ســموه  توجيهــات  ووفــق  خليفــة،  آل 
لإلعــداد والتحضيــر األمثــل لهذه النســخة 
مــن أســبوع بريــف الدولــي للقتــال، والــذي 
يأتــي امتــداًدا لعمــل فريــق البحريــن الذي 
يترأســه ســيدي ســمو ولــي العهــد حفظــه 
هللا ورعــاه، مــن أجــل أن تواصــل مملكــة 
البحرين نجاحاتها المســتمرة على الصعيد 
الرياضــي، بمــا يعــزز من مكانتهــا المتقدمة 
علــى خارطــة الرياضــة العالميــة”، موجًهــا 
شكره وتقديره لجميع وسائل اإلعالم على 
حضورهــا وتفاعلهــا لتغطيــة هــذا المؤتمر، 
مؤكــًدا فــي الوقت ذاته أن اإلعالم شــريك 
أساســي في إبــراز وإنجاح جميــع فعاليات 
االتحــاد البحريني لفنون القتال المختلطة 
وكذلك منافســات وفعاليات أســبوع بريف 

الدولي للقتال.

اإلعالن عن الحدث

بعد ذلك، أعلن الخياط عن موعد إقامة أسبوع 
بريف الدولي للقتال لعام 2019، والذي ســتقام 
فعالياتــه فــي الفتــرة -9 16 نوفمبــر القادم على 
صالــة مدينة خليفــة الرياضية، والذي سيشــهد 
لفنــون  السادســة  للهــواة  العالــم  إقامــة بطولــة 
الشــجاع- القتــال  وبطولــة  المختلطــة  القتــال 
بريــف، مؤكــًدا أن هــذا الحدث سيشــد مشــاركة 
60 دولــة والتــي تعتبر المشــاركة األكبــر مقارنة 
و2018،   2017 والثانيــة  األولــى  بالنســختين 
مرحًبــا فــي الوقــت ذاتــه بالضيــوف فــي بلدهم 

الثاني مملكة البحرين.

أرقام وإحصائيات

وقــد ذكــر عضــو اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
القتــال  لفنــون  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
المختلطــة رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ألســبوع 
األرقــام  مــن  عــدًدا  للقتــال،  الدولــي  بريــف 
واإلحصائيات خالل المؤتمر، حيث أشــار إلى 

أن بطولة العالم األولى في عام 2014 بلغ عدد 
المشــاركين 100 مــن 22 دولــة، فيمــا شــهدت 
 139 مشــاركة    2015 عــام  الثانيــة  النســخة 
مشــارًكا مــن 28 دولــة، بينما شــهدت النســخة 
الثالثــة فــي عام 2016 مشــاركة 210 مشــارًكا 
من 33 دولة والتي أحرز فيها العب المنتخب 
فهــد عبدالــرزاق الميداليــة البرونزية في وزن 
56.7 كيلوجرام. وشهدت النسخة الرابعة عام 
2017 مشــاركة 405 مــن 51 دولــة، حقق فيها 
المنتخــب الوطني المركــز الثاني في الترتيب 
ذهبيتيــن  منهــا  ميداليــات   5 بإحــرازه  العــام 
النســخة  وشــهدت  برونزيــة.  ميداليــات  و3 
558 مشــارًكا  2018 مشــاركة  الخامســة عــام 
مــن 55 دولــة، حقــق فيهــا المنتخــب الوطنــي 
المركــز الثالــث في الترتيب العــام بإحرازه 10 
ميداليات منها ذهبية و3 ميداليات فضية و6 
ميداليــات برونزيــة، مؤكــًدا أن االتحاد يتطلع 
لمشاركة مشرفة والمنافسة على المركز األول 

في هذه النسخة.

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

ــم ــال ــع ــال ب ــة  ــب ــع ــل ال ــم  ــ دعـ ــي  ــ ف بــــــــارًزا  دوًرا  ــت  ــب ــع ل الـــبـــحـــريـــن  الـــخـــيـــاط: 

منافسات أسبوع بريف الدولي للقتال 9-16 نوفمبر

لقطة جماعية للمتحدثين في المؤتمر
خالد الخياط متحدًثا في المؤتمر
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شهد المؤتمر الصحافي  «
تفاعاًل مميًزا من قبل 

اإلعالميين الذين حرصوا 
على الحضور لتغطية 

المؤتمر، وذلك من 
خالل طرح األسئلة على 
المتحدثين، والذي القى 

تفاعاًل كبيًرا من قبل 
المتحدثين في الرد على 

استفساراتهم، والذي 
ساهم في إضفاء جو 

من التفاعل الكبير في 
المؤتمر.

تفاعل إعالمي

خطوات سموه 
كانت نموذًجا 

ا لتطوير  حقيقّيً
وارتقاء رياضة فنون 

القتال المختلطة

أسبوع بريف 
سيشهد مفاجآت 

أبرزها مبالغ مالية 
ألصحاب المراكز 

األولى

جهود خالد بن 
حمد عّززت من 
مكانة البحرين 

على خارطة 
الرياضة الدولية

سموه رسم طريق 
النجاح لرياضة 

MMA البحرينية 
واإلنجازات شاهد 

على ذلك

اعتراف أولمبينعتز بذلك
IMMAF-WM-  بعدهــا، تحدث رئيــس االتحاد الدوي لفنون القتال المختلطة
MAA كاريــث بــراون قائال: “نعتزُّ كثيًرا بالدور الذي تلعبه مملكة البحرين في 
دعم االتحاد الدولي من أجل تطوير وارتقاء رياضة فنون القتال المختلطة. 
كما نعرب عن اعتزازنا الكبير بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة والخطوات التي اتخذها ســموه، لتعزيز ثقافة هذه الرياضة ودعم 
انتشــارها بما يحفظ لها االســتمرارية ويســاهم على دفع االتحاد الدولي نحو 
مواصلة العمل بهدف زيادة الجهود لتطوير هذه الرياضة. ونعرب في الوقت 
ذاتــه عــن ســعدتنا الكبيرة بالشــراكة بين االتحــاد الدولي واالتحــاد البحريني 
لفنون القتال المختلطة، والتي انعكست بشكل واضح على ما حققته بطولة 
العالــم مــن نجاحــات خاصة في النســختين الرابعــة والخامســة. وإن االتحاد 
الدولــي ســعيد بإقامة النســخة الثالثة من أســبوع بريف الــدوي للقتال 2019 
والذي سيشهد إقامة بطولة العالم السادسة، والتي نأمل أن تحقق المزيد من 

النجاحات التي تصب في مصلحة النهوض بهذه الرياضة”.

مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لالتحاد الدولــي لفنون 
القتــال المختلطــة دانزيــن وايــت: “إننا في االتحــاد الدولي 
لفنــون القتــال المختلطــة فخــورون بالخطــوات الحقيقيــة 
التــي تبذلهــا مملكــة البحريــن لدعــم رياضــة فنــون القتــال 

المختلطة. 

فاألجواء التي يشهدها أسبوع بريف الدولي للقتال،  «
ليس فقط أجواء منافسات رياضية فحسب، بل هي 

أجواء أشبه ما تكون في أنها بطولة أولمبية مصغرة، 
من خالل ما يشهده هذا الحدث من زخم إعالمي 

ومتابعة جماهيرية غفيرة وتنظيم أكثر من رائع. وهذا 
بحد ذاته، يسهم في دعم أهداف وتطلعات االتحاد 
الدولي، الذي يسعى للحصول على اعتراف أولمبي 

دانزين وايت متحدًثا في المؤتمربرياضة فنون القتال المختلطة”. كاريث براون يتحدث في المؤتمر

جانب من الحضور في المؤتمر

مــن جهتــه، تحدث رئيس اتحاد القتال الشــجاع- بريف 
محمد شــاهد قائالً: “إن اتحاد القتال الشجاع وبتوجيه 
من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، سيسخر كافة 
اإلمكانيات لدعم نجاح أسبوع بريف الدولي للقتال في 
نسخته الثالثة على أرض مملكة البحرين والذي سيقام 
فــي نوفمبــر القادم، والذي سيشــهد إقامة بطولة القتال 

الشجاع- بريف لفئة المحترفين. 

فبطولة بريف أصبحت ماركة بحرينية دولية  «
تنافس أكبر منظمات رياضة فنون القتال 

المختلطة للمحترفين، وهذا هو الحدث الذي رسمه 
سموه، ليصل لتحقيق الهدف األكبر في أن تتربع 

هذه البطولة على عرش بطوالت MMA في العالم”.

الصحافــي  المؤتمــر  تميــز 
بإدارتــه مــن قبــل اإلعالمي 
محمــد جناحــي الــذي نجح 
بــإدارة  اإلعالميــة  بخبرتــه 
المؤتمر بحرفنة وباألسلوب 
نقــل  عبــر  الممتنــع،  الســهل 
المتحدثيــن  بيــن  الكلمــة 
أســئلة  واســتقبال 
اإلعالمييــن،  واستفســارات 
الكلمــات  ترجمــة  وكذلــك 
مــن اللغــة العربية إلــى اللغة 

االنجليزية بكل طالقة.

جناحي وإدارة احترافيةماركة بحرينية

اإلعالمي محمد جناحيمحمد شاهد خالل حديثه في المؤتمر
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ســحبت يــوم أمــس األول األربعــاء فــي العاصمــة التايلنديــة بانكوك قرعــة تصفيات منطقة غرب آســيا تحت 23 التي ســتحتضنها 
مملكــة البحريــن مــن 29 يونيــو حتــى 4 يوليو والمؤهلة إلى نهائيات كأس آســيا تحت 23 التي ســتقام في مينامــار الصيف المقبل، 
حيث شــهد مراســم إجراء القرعة نائب رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة، عضو مجلس إدارة االتحاد اآلســيوي جهاد خلفان 
الذي شارك في االجتماع الـ 41 لمجلس إدارة االتحاد اآلسيوي برئاسة السعودي صالح بن ناصر وبحضور الرئيس الفخري لالتحاد 

Somporn CHAIBANGYANG ورئيس االتحاد التايلندي ”zhang wei“

 وأســفرت القرعــة عــن مواجهــة منتخبنــا 
التصفيــات  افتتــاح  فــي  الكويــت  أمــام 
بتاريــخ 29 يونيــو الجــاري، والعــراق أمــام 
الســعودية، وقطــر أمام فلســطين، ويلعب 
منتخبنــا فــي اليــوم التالــي 30 يونيــو مــع 
فلســطين ويلعــب كال مــن الكويــت أمــام 
بينمــا  الســعودية،  أمــام  وقطــر  العــراق 
ستكون المواجهة الثالثة لمنتخبنا بتاريخ 
قطــر  ويلعــب  الســعودية،  أمــام  يوليــو   1
مــع العــراق وفلســطين مــع الكويــت، علــى 
الفــرق  لجميــع  راحــة  يوليــو   2 يكــون  أن 
المنافســات  ستســتأنف  فيمــا  المشــاركة، 
نظيــره  متخبنــا  يواجــه  عندمــا  يوليــو   3
العراقــي ويلتقــي كال مــن الكويــت وقطــر 
وفلسطين أمام السعودية، فيما يلتقي في 
اليــوم األخيــر 4 يوليــو منتخبنــا أمام قطر 

ويلعب العراق أمام فلسطين والكويت مع 
العــراق، وتقــام التصفيــات بنظــام الــدوري 
مــن دور واحد )تجميع نقاط( ويتأهل أول 
ثالثــة منتخبــات إلــى النهائيات اآلســيوية 

بمينامار.
 هذا، وقد شــهد اجتماع االتحاد اآلســيوي 
المهمــة  المواضيــع  مــن  العديــد  مناقشــة 
المدرجــة علــى جــدول األعمــال، حيث بدأ 
االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة للرئيــس قــدم 
فيهــا شــكره وتقديــره لمملكــة تايلنــد على 
دعمهــا واحتضانها لمقر االتحاد، كما شــكر 
وتبــع  وموظفيــه،  االتحــاد  أعضــاء  كافــة 
ذلــك كلمة أخرى لرئيس االتحاد التايلندي 
االتحــاد  وشــكر  بالضيــوف  فيهــا  رحــب 
اآلسيوي على اختيار تايلند كمقر لالتحاد، 
مؤكــًدا التــزام تايلند بتقديم كافة أشــكال 

لالرتقــاء  دوره  ليواصــل  لالتحــاد  الدعــم 
بالكرة الطائرة في قارة آسيا.

 وخالل االجتماع تم التصديق على محضر 
االجتماع الســابق رقــم 40 والتدقيق على 
الحضور، ثم قّدم رئيس االتحاد اآلســيوي 
تقريــًرا عــن أنشــطة وبرامــج االتحــاد ومــا 
شــهده مــن تطــور كبير فــي العــام الماضي 
2018، كمــا تم فيما بعد اســتعراض تقارير 
مناطــق القارة الخمس )شــرق آســيا، غرب 
آســيا،  شــرق  جنــوب  أوقيانوســيا،  آســيا، 
وسط آسيا(، حيث أشاد نائب الرئيس عن 
منطقة غرب آسيا إبراهيم عبدالملك بدور 
مملكــة البحريــن فــي اســتضافة وتنظيــم 
العديــد مــن األحــداث والبطــوالت القاريــة 

والدولية.
إلنشــاء  بمقتــرح  عبدالملــك  وتقــّدم   

يكــون  كأن  الخمســة  للمناطــق  اتحــادات 
هنــاك اتحاد غرب آســيا للكرة الطائرة بدال 
مــن المناطــق، وتــم مناقشــة هــذا المقترح 
وتم رفع توصية بمخاطبة االتحاد الدولي 
الناحيــة  مــن  االتحــاد  رأي  علــى  للتعــرف 

القانونية.
اللجــان  رؤســاء  اســتعرض  ذلــك،  بعــد   

أهمهــا  لجانهــم ومــن  أعمــال  عــن  تقاريــر 
عيســى  برئاســة  الماليــة  اللجنــة  تقريــر 
الوضعيــة  علــى  فيــه  أكــد  والــذي  حمــزة 
الجيــدة لالتحاد خالل الســنوات الماضية 
إال أنــه ســيواجه بعــض التحديــات المالية 
بســبب   2020 المقبــل  العــام  مــن  ابتــداء 
شــركة  مــع  الجديــد  العقــد  قيمــة  خفــض 
SMM الناقــل الحصري لبطــوالت االتحاد 
باإلضافــة إلــى توقف االتحــاد الدولي عن 
تقديم الدعم بـ 300 ألف دوالر لالتحادات 
ا والتوّجــه لدعــم المشــاريع  القاريــة ســنويًّ
فقــط األمــر الــذي يســتوجب البحــث عــن 

موارد مالية جديدة.
الرياضيــة   واســتعرضت لجنــة األحــداث 
أجنــدة االتحــاد اآلســيوي خالل الســنوات 
لمملكــة  االتحــاد  اســند  حيــث  المقبلــة 
اآلســيوية  البطولــة  اســتضافة  البحريــن 
تحــت 18 فــي العــام المقبــل 2020 وذلــك 
تأكيــًدا لمــا تتمتــع بــه مــن قــدرة وجــدارة 
القاريــة  األحــداث  تنظيــم  فــي  كبيــرة 

والدولية.
إقامــة  اعتمــدت  فقــد  الحــكام  لجنــة  أمــا 
دورات للحــكام المرشــحين لنيــل الشــارة 

فيمــا  وتايبيــه،  ســيرالنكا  فــي  الدوليــة 
قدمــت لجنة المدربين تقريًرا مبســًطا عن 
أبــرز المدربيــن الحاصلين على الشــهادات 
الدوليــة، كمــا اســتعرضت اللجنــة الطبيــة 
واإلعالمية تقريًرا عن أنشطتها وبرامجها.
 وتــم خــالل االجتماع اعتمــاد بحث تغيير 
بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة بنــاء علــى 
الخطابات الواردة من اتحاداتهم المحلية، 
كمــا تــم تغييــر بعــض أعضاء اللجــان، وتم 
تعيين جهاد خلفــان عضًوا باللجنة المالية 
برئاســة عيسى حمزة إلى جانب عضويته 
بمجلس اإلدارة، بدالً من أحد األعضاء من 
الهنــد بنــاء على ما يتمتــع به من خبرة في 
الجوانب المالية خصوًصا وأنه كان مدقًقا 

ا لالتحاد اآلسيوي. ماليًّ
وخــالل االجتماع تم تجديــد عقد الرعاية 
مع شركة “ميكاسا” والتي ستقوم بموجبه 
بتقديــم كــرات باإلضافــة إلــى دعــم مالــي، 
كمــا تــم تحديــد اجتمــاع مجلــس اإلدارة 
القــادم واجتماع الجمعيــة العمومية ليقام 
بشــهر يونيــو 2020 فــي تايلنــد أي قبــل 4 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  مــن  شــهور 

لالتحاد الدولي.

لقطة تجمع المشاركين باجتماع االتحاد اآلسيوي جانب من القرعة

األحمر يواجه الكويت بافتتاح تصفيات غرب آسيا
ــيــة ــدول وال ــة  ــاري ــق ال لــلــبــطــوالت  المملكة  بــاســتــضــافــة  يــشــيــد  اآلســـيـــوي  االتـــحـــاد 

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

الجــادة؛  تحضيراتــه  الناشــئدين  لفئــة  الســلة  لكــرة  الوطنــي  منتخبنــا  يواصــل 
اســتعدادا لخوض منافســات البطولة العربية التي ستقام في العاصمة المصرية 
القاهــرة فــي الفتــرة مــن مــن 18 إلــى 25 يونيو المقبــل بصالة الشــباب والرياضة 

بمدينة 6 أكتوبر.

تدريباتــه  الناشــئين  أحمــر  ويخــوض 
 Vanja“ اليومية بقيادة المدرب الصربي
Gusa” والمســاعد أحمــد القصير، وذلك 
على صالة اتحاد كرة السلة بأم الحصم، 

وسط التزام تام من جميع الالعبين.
بعــد  تحضيراتــه  منتخبنــا  واســتأنف 
أن  بعــد  وذلــك  مباشــرة،  العيــد  إجــازة 
خاض المنتخب حصصا تدريبية يومية 
خــالل أيــام شــهر رمضــان تركــزت علــى 

الجانبين البدني والفني.
تكثيــف  علــى  منتخبنــا  ويعكــف 
تحضيراتــه، وذلــك قبــل بضعــة أيام عن 

موعــد مغادرته للمشــاركة فــي البطولة، 
عبــر خــوض حصتيــن تدريبيتيــن يوميا 
الفتــرة  واحــدة صباحيــة والثانيــة فــي 
المســائية، كما سيخوض المنتخب عددا 

من المباريات الودية.
الشــاب  األحمــر  تحضيــرات  وستســتمر 
حتى موعد المغادرة للقاهرة والمقرر له 
يوم اإلثنين السابع عشر من شهر يونيو 

الجاري.
للوصــول  الفنــي؛  الجهــاز  ويســعى 
المطلوبــة  العاليــة  الفنيــة  للجهوزيــة 
لخــوض غمــار منافســات البطولــة التــي 

ستشــهد تواجــد نخبــة مــن المنتخبــات 
الظهــور  تســجيل  أجــل  ومــن  العربيــة، 
وتحقيــق  البطولــة  هــذه  فــي  المشــرف 

النتائج اإليجابية.
وكان منتخبنــا قــد بــدأ تحضيراتــه فــي 
األســبوع األول من شــهر مايــو الماضي، 

بمشــاركة 40 العبــا تــم اختيارهــم بعــد 
اطــالع مــدرب المنتخــب علــى مباريات 
الــدوري وزيــارد شــاملة لتدريبات جميع 

األندية.
وستشــهد قائمة المنتخب المشاركة في 
الجهــاز  ســيختارهم  العبــا   12 البطولــة 

الفنــي، علــى أن تعــود القائمــة الســابقة 
للتجمــع مــن جديــد بعد انتهــاء البطولة؛ 

تحضيرا للبطولة اآلسيوية.
إلــى ذلــك، أعلــن االتحــاد العربــي لكــرة 
المصــري  الســلة  اتحــاد  تلقــى  الســلة، 
اعتذاًرا من نظيريه المغربي والسوداني 

العربيــة  البطولــة  فــي  المشــاركة  عــن 
مديــر  عــودة  أيمــن  وأكــد  للناشــئين. 
العالقــات العامــة بالبطولــة أن االتحــاد 
المغــرب  مــن  اعتــذارا  تلقــى  المصــري 
والســودان عــن المشــاركة، وبذلك وصل 
عــدد الــدول المشــاركة إلــى 6 منتخبات 
تونــس،  لبنــان،  الســعودية،  هــي  فقــط، 
الجزائــر، إضافــة إلــى مصر المســتضيف 

ومنتخبنا الوطني.

“أحمر الناشئين” يرفع تحضيراته لـ “عربية السلة”

من التدريبات
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القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  يعقــد 
العاديــة  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
الموافــق  المقبــل  األحــد  يــوم   ،2019
قاعــة  فــي  وذلــك  الجــاري،  يونيــو   16
“انتركونتننينتــال  بفنــدق  “أمباســدور” 

ريجنسي” بالعاصمة- المنامة.

وقال األمين العام لالتحاد البحريني لكرة 
االجتمــاع  إن  البوعينيــن  إبراهيــم  القــدم 
سيعقد عند 7 مساء برئاسة رئيس مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ 

علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
الدعــوات  أرســل  االتحــاد  أن  إلــى  ولفــت 
مندوبيهــا  لحضــور  لألنديــة؛  الرســمية 

المرشحين لوقائع االجتماع.
وأضــاف أن االتحاد البحرينــي لكرة القدم 
وجــه الدعــوة إلى األندية الـــ 19 األعضاء، 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  لحضــور 
العاديــة، والــذي سيشــهد مناقشــة العديــد 
مــن البنــود المدرجة على جــدول األعمال، 
اإلداري  التقريريــن  اســتعراض  وبينهــا 
والمالي، والذي قام االتحاد البحريني لكرة 

القدم  بتعميمه على األندية األعضاء.

بدء صرف مكافآت اإلنجاز للمنتخبات الوطنيةعمومية اتحاد الكرة
2018 العــام  فــي  لهــم  تصــرف  لــم  لمــن  باإلجــراءات  باشــرت  اللجنــة 

بــدأت اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة إجــراءات صــرف المكافــآت الماليــة ألصحاب اإلنجــازات الرياضيــة لما تبقى 
مــن العــام الماضــي 2018 )عــام الذهب فقط( لمختلف االتحــادات الوطنية وذلك وفقا لالئحــة الفوز واإلنجازات 

الرياضية المعتمدة لدى اللجنة األولمبية.

وأرســلت إدارة االتحادات الرياضية 
االتحــادات  إلــى  رســميا  تعميمــا 
كافــة طلبــت فيــه إرســال البيانــات 
بأســماء  الخاصــة  والمعلومــات 
البطــوالت  بمختلــف  المشــاركين 
أصحــاب  مــن  المعتمــدة  الرســمية 
والحاصليــن  الرياضيــة  اإلنجــازات 
على الميداليات الملونة لما تبقى من 
العام الماضي والذين لم تصرف لهم 
المكافــآت؛ بغرض تحويل مكافآتهم 

إلى حساباتهم البنكية.
وقــال األميــن العام للجنــة األولمبية 

محمد النصف إنه تنفيذا لتوجيهات 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة،  للشــباب 
الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة 
خالد بن حمد آل خليفة، فإن اللجنة 
باشــرت إجــراءات صــرف مكافــآت 
اإلنجــازات لمــن لــم تصــرف لهــم من 
العبي المنتخبات الوطنية في العام 
2018؛ وذلــك تقديــرا مــن  الماضــي 
ســموه بأهميــة تكريم األبطــال ممن 
عاليــة خفاقــة  الوطــن  رايــة  رفعــوا 

بمختلف المحافل الخارجية.

وأضــاف النصــف “إن تكريم وتقدير 
األبطــال ليــس بغريــب علــى القيادة 
الــدوام  التــي دأبــت علــى  الرشــيدة 
الرياضييــن  أبنائهــا  مكافــأة  علــى 
وتقديرهــم فــي أكثــر مــن مناســبة، 
وإن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل 
خليفة حريــص كل الحرص على أن 
ينال األبطال التكريم الذي يتناســب 
المشــرف  وتمثيلهــم  عطائهــم  مــع 
علــى  باشــرنا  فإننــا  ولــذا  للوطــن، 
المكافــآت  صــرف  إجــراءات  الفــور 
بالتواصــل مــع االتحــادات الرياضية 

كافة”.
وأوضــح النصــف أن تكريــم األبطال 
يعطــي داللــة واضحــة علــى الرعاية 

الفائقــة التي يحظى بهــا الرياضيين 
ويجســد  الحكيمــة،  القيــادة  مــن 
اهتمام ودعم ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة بتكريــم الرياضيين 
لمــا بذلــوه مــن جهــد وعطــاء متميــز 
متطلعــا  وطنهــم،  وعلــو  لرفعــة 
لتحقيــق المزيد مــن اإلنجازات التي 
مختلــف  فــي  الوطــن  مكانــة  تعلــي 

المحافل الخارجية.
بــادرت  األولمبيــة  اللجنــة  ان  يذكــر 
بصرف مكافآت اإلنجازات الرياضية 
لبعــض االتحادات في العام الماضي 
إنهــاء  وتبقــت دفعــة أخــرى بصــدد 
صــرف المكافــآت لهــم جميعــا ليتــم 
بذلــك تكريــم جميــع المنجزيــن فــي 
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محمد النصف

جهاد خلفان

محمد الدرازي
مباريات ودية 
تجهز منتخبنا 

لالستحقاق 
العربي
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وسط ترقب ومفاوضات بين ريال مدريد اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي، كشف مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي عن السعر المطلوب للتخلي عن نجمه بول بوغبا هذا الصيف.

ووفقــا لصحيفــة “ميــرور”، أكــد مصــدر أن 
بأنهــم  النادييــن  أبلغــا  الحمــر”  “الشــياطين 
 170 مقابــل  بوغبــا  بــول  لبيــع  مســتعدون 
مليون يورو.  وتوقع خبراء أن يكون الرقم 
المرتفــع الــذي أشــارت له الصحيفــة “منفرا” 
تذبــذب  مــع  خاصــة  أوروبــا،  أنديــة  لكبــار 
مســتوى بوغبــا خــال فتــرة لعبــه بالــدوري 

اإلنجليزي الممتاز. 
وســيزيد هذا الرقــم المرتفع مهمــة المدرب 
الفرنســي زين الدين زيــدان تعقيدا، خاصة 
بعــد أن أشــارت تقاريــر قبــل أيام إلــى نيته 
الصريحــة بالتعاقــد مــع مواطنــه بوغبا في 

ريال مدريد.
وكانت الصحيفة قد أكدت سابقا أن زيدان 
يضع بوغبا على رأس اهتماماته، فيما يصر 
رئيــس النادي فلورنتينو بيريز على التعاقد 
مــع الدنماركــي كريســتيان إريكســن العــب 
توتنهام هوتســبير، بسبب سعره المنخفض 

وسهولة التعاقد معه.
بعــد  بوغبــا  ســعر  عــن  األنبــاء  تأتــي  كمــا 
ســاعات مــن خبــر اجتماع المديــر الرياضي 
فــي يوفنتــوس، فابيــو باراتيتشــي، بــإدارة 
للتفــاوض  لنــدن،  فــي  يونايتــد  مانشســتر 

بشأن عودة بوغبا لليوفي.

وقد يكون المبلغ المرتفع طريقة مانشستر يونايتد ومدربه أولي غونار سولشاير  «
لإلبقاء على النجم الفرنسي لموسم آخر مع الفريق، أو قد يكون محاولة للحصول 

على أعلى مبلغ ممكن مقابل بيعه.

وكاالت

بول بوغبا

نــادي  إن  إيطالــي،  صحافــي  تقريــر  قــال 
يوفنتــوس حســم موقفه مــن األرجنتيني 
جونزالو هيجواين، مهاجم الفريق، والذي 
تنتهــي فتــرة إعارته لتشيلســي، مــع زوال 
الشــهر الجاري. وذكرت صحيفة “الجازيتا 
ديللو ســبورت”، أن هيجواين سيرحل عن 
صفــوف يوفنتــوس، موضحــة أن النــادي 
ال يعتبــر المهاجــم األرجنتينــي جــزًءا مــن 

المشروع الفني للموسم المقبل.
وأضافــت أن يوفنتــوس يهــدف إلــى بيــع 
قضــى  بعدمــا  مباشــر،  بشــكل  الاعــب 
الموســم المنصــرم على ســبيل اإلعارة في 

صفوف فريقي ميان وتشيلسي.

وأوضحت الصحيفة أن قرار  «
بيع هيجواين، تم توضيحه إلى 
ماوريسيو ساري، المدير الفني 

الحالي لتشيلسي والقريب من 
الرحيل لصفوف يوفنتوس، في 

الساعات القليلة المقبلة، في 
ظل العالقة القوية التي تربط 

المدرب بالالعب.

وكاالت

ارتبــط اســم النجــم البرازيلي نيمار دا ســيلفا، صاحب أغلــى صفقة في تاريخ كرة وكاالت
القــدم، بالكثيــر مــن األزمــات ســواء داخــل المســتطيل األخضــر مــع زمالئــه أو مع 

الجماهير، وتطور األمر إلى اتهامه باالغتصاب.

وسحب تيتي، مدرب منتخب البرازيل، 
شــارة القيادة من العبــه الموهوب، أمام 
هــذه التصرفــات، غير أنه يواجه اآلن ما 
هــو أخطر مــن ذلك حيث وجه أســاطير 

الكرة البرازيلية اللوم لنيمار.
ســان  باريــس  نجــم  مســيرة  وتواجــه 
بعدمــا  خطيــًرا،  منعطفــا  اآلن  جيرمــان 
قدمت نجمة اإلعانات ناييا دي ســوزا 
)26 عاما( شكوى ضده للشرطة في ساو 
باولــو نهاية الشــهر الماضــي، تتهمه فيها 

باالغتصاب.
وقبل تلك القضية وقع نيمار 

فــي عــدد مــن الفضائح، 
قيامــه  بينهــا  مــن 
بتوجيــه لكمــة ألحد 
مشــجعي فريق رين 
كأس  نهائــي  فــي 

فرنسا.
بعــض  وجــه  واآلن 

أســاطير الكــرة البرازيليــة اللــوم للنجــم 
 78( بيليــه  األســطورة  وقــال  الشــاب، 
عامــا(: “أصبــح مــن الصعــب الدفــاع عن 
نيمــار، بعــد كل ما يفعله خــارج مباريات 

الكرة”.
وأضــاف النجــم، الفائــز بــكأس العالــم 3 
مرات، حســبما نقل موقع “شبورت بيلد” 
أوروبــا  فــي  مرتيــن  “قابلتــه  األلمانــي: 
وقلــت لــه: يــا فتــى، إن هللا قــد أعطــاك 
هذه الموهبة. لكن ما فعلته يجعل األمر 

معقًدا”.
أمــا النجم زيكو )66 عاما( والذي 
يلقــب بـ”بيليه األبيــض” فقال: 
“نيمــار بحاجــة إلــى التركيز 
االحترافيــة  علــى  أكثــر 
مــن  القــدم؛  كــرة  فــي 
بشــيء  الفــوز  أجــل 
الكــرة  مثــل  مهــم 

الذهبية”.

أساطير البرازيل ترفع الحصانة عن نيمار  هيجواين 
سيرحل

تعاقــد ريــال مدريــد اإلســباني مع المدافع الدولي الفرنســي فيرالن ميندي من ليون في صفقــة كلفت النادي الملكي 
نحو 53 مليون يورو. الالعب البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا حديثا في نوفمبر من 

العام الماضي، لكن لميندي قصة مثيرة ال يعرفها الكثيرون.

لعائلــة  الفرنســي  المدافــع  ولــد  فقــد 
أفريقيــة.  أصــول  مــن  متواضعــة 
األفضــل  الماضــي  الموســم  ويعتبــر 
في مشــواره حتــى اآلن حيث خاض 
جميــع  فــي  مبــاراة   44 ليــون  مــع 
المســابقات، وســجل 3 أهداف وصنع 

3 أهداف أخرى.
غيــر أن األمــر كان مختلفــا تماًما عند 

ميندي منذ عقد الزمان.

الطفولة على كرسي متحرك

دخل فيرالن أكاديمية شــباب باريس 
ســان جيرمان كاعــب واعد يبلغ من 
العمــر 9 أعــوام، وبعــد بضــع ســنوات 

مفصــل  فــي  إلصابــة  تعــرض  فقــط 
الفخذ أدت إلى التهاب مفصل الورك، 
وهــي اإلصابــة التــي أبعــدت مينــدي 
كــرة  ماعــب  عــن  كامــل  عــام  لمــدة 
القــدم، فخال األشــهر الثاثة األولى 
ارتــدى جبيــرة لعظام الفخــذ، تلتها 3 
أشهر أخرى خضع فيها للعاج، حيث 
كــرة  يلعــب  لــن  أنــه  األطبــاء  أخبــره 
القــدم مجــدًدا، فاضطــر للتعلــم علــى 
التنقل باستخدام الكرسي المتحرك.

انتقــل  المستشــفى،  مغادرتــه  بعــد 
مينــدي لمرحلة جديدة إلعادة تأهيل 
طويلــة ومؤلمــة، تعلم كيفية المشــي 
مــرة أخــرى، واســتمر فــي العمــل مــن 

أجل إعادة بناء العضات، ثم العودة 
للعــب كــرة القدم، ويثبــت أن العزيمة 

قد تتجاوز كل علوم األطباء.

العزيمة سر النجاح

اإلصابــة،  مــن  التــام  تعافيــه  بعــد 
انضــم فيــرالن إلــى فريق مانتــوا 78، 
وكان النــادي الــذي يقع على مشــارف 
نقطــة  باريــس،  الفرنســية  العاصمــة 
أصبــح  فقــد  لمنــدي،  جديــدة  بدايــة 
الشــاب بعمــر الســابعة عشــرة وقــدم 
مســتوى أقــوى ممــا كان عليــه قبــل 

اإلصابة.
فــي عــام 2013، انتقــل مينــدي إلــى 

نــادي لوهافــر الــذي يعتبــر أحــد أهــم 
أكاديميــات الشــباب في فرنســا، ففي 
مواهــب  اكتشــاف  تــم  النــادي  هــذا 

عديــدة أمثــال، بــول بوغبــا وريــاض 
محــرز وبنجامين مينــدي، وديميتري 

باييت، وبيير إيمريك أوباميانغ.

لعــب مينــدي لشــباب لفريــق لوهافــر 
ثــم فــي الفريــق األول حتــى صيــف 
عــام 2017، وهــو العــام الــذي انتقــل 
فيــه إلى أولمبيك ليون في صفقة لـ5 
سنوات مقابل 5 مايين يورو فقط.

اســتثنائيا  الماضــي  الموســم  وكان 
لاعــب مع ليــون ليقع عليــه االختيار 
ويســجل أول مشــاركة دولية له أمام 

أوروغواي في نوفمبر الماضي.

إلى النادي الملكي

بالنســبة لفيــرالن، يعتبــر التعاقــد مــع 
ريال مدريد تتويجا للكثير من العمل 
الشــاق ومكافــأة لــكل األلــم والدموع 
التــي مر بها خال ســنوات المراهقة. 
ويملك فرصة كبيرة لوضع اسمه بين 
الكبار في تشــكيلة زين الدين زيدان، 
فرصة قد تجعله الظهير األيســر رقم 
واحد مع منتخب الديوك المستقبل.

وكاالت

ميندي .. من كرسي متحرك إلى ريال مدريد

فيرالن ميندي

وكاالت

رفضت قائدة منتخب األرجنتين للســيدات، إســتيفانيا بانيني 
مجــدًدا، لقــب “ميســي الكــرة النســائية”، حيث ال يــزال اإلعالم 
األرجنتينــي يواصــل إطالق اللقب عليها، في محاولة للتشــبيه 

بين موهبتها وموهبة نجم برشلونة.

الوســط  لاعبــة  ســبق  فقــد 
بانينــي، 28 عامــًا، رفــض هــذا 
هــذا  مطلــع  فــي  علنــًا  اللقــب 
العــام، عندمــا ســاهمت بشــكل 
كبيــر فــي تأهــل منتخبهــا إلــى 
 2019 للســيدات  العالــم  كأس 
فــي  لتصــرح  الملحــق،  عبــر 
اإلســبانية  للصحيفــة  وقتهــا 
)مــاركا( قائلــة: “فــي البدايــة ال 
أمانــع من المقارنة مع ميســي. 
مــع  ُتقــارن  أن  اللطيــف  مــن 

ولكــن  بالعالــم،  العــب  أفضــل 
بعــد معرفة اســمي حــان وقت 

التوقف عن ذلك”.
وواصــل اإلعــام األرجنتينــي 
الكــرة  “ميســي  لقــب  إطــاق 
اليابانيــة” على بانيني، بســبب 
 )10( رقــم  القميــص  ارتدائهــا 
األرجنتيــن،  منتخــب  مــع 
وأيًضــا الحترافها فــي الدوري 
فريــق  مــع  ولكــن  اإلســباني، 

ليفانتي.

وكررت قائدة األرجنتين رفضها هذا اللقب من جديد، عبر  «
الموقع الرياضي األرجنتيني )بوال فيب(، قائلة: “من الجيد 
أن يتم المقارنة معه، ولكن أود أن يبدأوا في التعرف على 

اسمي”.

نادال: كنت سأنهي موسمي مبكًراقائدة األرجنتين ترفض “لقب ميسي”
كشــف رفائيــل نادال بطل فرنســا المفتوحــة، أنه كان على 
وشــك إنهــاء موســمه بعدمــا تســببت إصابــة فــي الركبــة 
فــي انســحابه مــن نصــف نهائي “إنديــان ويلز” فــي مارس 
الماضــي، لكنــه لعــب رغــم األلم فــي روالن غــاروس ليعزز 

رقمه القياسي ويحرز اللقب للمرة 12.
وانســحب النجم اإلســباني أمام روجر فيدرر في “إنديان 
ويلــز “ وغــاب عــن بطولة ميامــي المفتوحة قبــل أن يعود 
إلــى الماعــب ويخــوض موســم البطوالت علــى األراضي 
الرمليــة حيــث خســر ثــاث مــرات متتالية في الــدور قبل 

النهائي قبل أن يفوز بلقبين في روما وباريس.
“مــن  المحترفيــن:  الاعبيــن  رابطــة  لموقــع  نــادال  وقــال 
الناحية الذهنية وبعد إنديان ويلز عانيت من تراجع حاد”.
ونقلــت وكالــة رويتــرز عــن “الماتــادور” قولــه: “فكــرت في 
إنهاء موســمي لمعرفة ما إذا كان جســدي ســيتعافى بدال 

من اللعب، وأنا أعاني من إصابة أخرى”.
وأضــاف: “اختيــار آخــر كان يتمثــل فــي التحامــل واللعب 
رغــم اإلصابــة. كنت متــرددا في قرار العــودة. من الناحية 
البدنيــة، وبســبب مشــكلة أخــرى فــي أربطــة الركبــة وإلى 
جانــب كل العــاج الــذي تلقيته فــي عمليــة التعافي، كنت 

بحاجة للتعامل مع األلم”.

وأوضــح الاعــب البالــغ عمــره 33 عاما، إنــه عانى للحفاظ 
على دوافعه بسبب األلم المستمر، لكنه رغم ذلك كان لديه 

رغبة قوية في الظهور بشكل قوي في روالن غاروس.
ورفــع نــادال رصيــده إلــى 18 لقبــا فــي البطــوالت األربــع 

الكبــرى وبــات علــى ُبعــد لقبيــن من فيــدرر صاحــب الرقم 
القياســي. وأعلــن نــادال مؤخرا أنه ال ينوي المشــاركة في 
أي بطولــة حتــى يظهــر في ويمبلــدون التــي تنطلق مطلع 

يوليو.

رفائيل نادال

وكاالت

وكاالت

الفنــي  المديــر  فالفيــردي،  إرنســتو  أبــدى 
أهــم  أحــد  برحيــل  ترحيبــه  لبرشــلونة، 
العبيــه، خــال اجتماع مع جوســيب ماريا 

بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني.
فقــد ذكــرت صحيفــة “مونــدو ديبورتيفــو” 
الكتالونيــة، أمــس الخميــس، أن فالفيــردي 
عقــد اجتماًعــا مــع بارتوميــو، أمــس األول، 
بحضــور إريــك أبيــدال، المديــر الرياضــي، 
لتحليــل حالة ســوق برشــلونة واإلصابات، 
وغيرها من المواقف التي تخص الاعبين 

الممكن رحيلهم عن كامب نو.
الاعــب  اســم  ظهــر  المحادثــات  وخــال 
قــد  الــذي  راكيتيتــش،  إيفــان  الكرواتــي، 
يدخل لخزينة البارسا مبلًغا كبيًرا في حال 

بيعه.
ورغــم أنــه يعتبــر أكثــر الاعبيــن مشــاركًة، 
البلوجرانــا،  مــع  فالفيــردي  موســمي  فــي 
لــم  المــدرب  أن  إال  مباريــات،   109 بواقــع 

يمانع في رحيله.
وكان راكيتيتــش قــد أكــد منــذ أيــام قليلة، 
أنــه ســعيد فــي برشــلونة، وال يــود الرحيل 

عن الفريق.
رســمية  عــروض  أي  برشــلونة  يتلــق  ولــم 
لضــم راكيتيتــش، حتــى اآلن، حيــث كان 
هنــاك اهتمــام قــوي مــن قبــل باريس ســان 

جيرمان، إال أنه لم يتقدم بطلب رسمي.
النــادي  مــع  راكيتيتــش  عقــد  ويتضمــن 
الكتالوني شرًطا جزائًيا، بقمية 120 مليون 
يورو، وينتهي بنهاية موسم 2020/2021.

إيفان راكيتيتش

فالفيردي يرحب برحيل راكيتيتش



تحـت األنظـار
يأمــل النجــم التشــيلي أليكســيس سانشــيز في أن يضــع خلفه الكابــوس الذي 
عاشــه في آخر عام ونصف عام مع فريقه مانشســتر يونايتد ورفع أسهمه في 
فترة االنتقاالت الصيفية، من خالل محاولة قيادة بالده لتصبح أول منتخب 
يتوج بطال لكوبا أميركا 3 مرات متتالية في صيغتها الحالية التي بدأت العام 

.1975

وخالفــا لتجربتــه الناجحــة مــع الفريق 
اإلنكليزي اآلخر أرسنال الذي سجل له 
60 هدفــا فــي 123 مبــاراة خاضها معه 
فــي الــدوري الممتــاز لكــرة القدم تحت 
قيادة المدرب السابق الفرنسي أرسين 
فينغر، عانى العب أودينيزي اإليطالي 
وبرشــلونة اإلســباني سابقا األمرين مع 

يونايتد.

منــذ انضمامــه الــى “الشــياطين الحمر” 
سانشــيز  تحــول   ،2018 ينايــر  فــي 
الــى ظــل لالعــب الــذي كان عليــه مــع 
تخللهــا   2011  -  2006( أودينيــزي 
وريفــر  التشــيلي  كولــو  لكولــو  إعارتــه 
باليــت األرجنتينــي( وبرشــلونة )2011 
- 2014( وأرســنال )2014 - 2018(، إذ 
تراجع معدله ألقل من هدف واحد كل 

10 مباريــات. وهو اكتفى في الموســم 
المنصــرم بخــوض تســع مباريــات فــي 
الدوري الممتاز كأساســي وسجل هدفا 
وحيــدا، رافعــا رصيــده الــى 3 أهــداف 
فــي الــدوري خالل عام ونصف عام مع 

يونايتد.

واكتملــت خيبة الجناح البالغ من العمر 
30 عامــا بغيابــه الصيــف الماضــي عــن 
مونديال روســيا بســبب فشــل تشــيلي 
فــي التأهــل الــى النهائيــات، مــا يجعله 
متحفــزا أكثــر من أي وقــت مضى لكي 
يتألــق فــي البطولــة القاريــة التــي لــم 

يســبق ألي منتخــب أن أحــرز لقبهــا 3 
ذلــك  أن حققــت  منــذ  متتاليــة  مــرات 
فــي  و1947   1945 بيــن  األرجنتيــن 
حقبــة الصيغــة القديمة )بطولــة أميركا 
أقيمــت  التــي  القــدم(  لكــرة  الجنوبيــة 
عــام  حتــى  واحــدة  مجموعــة  بنظــام 

.1967
وبعمــر الثالثين، ما زال أمام سانشــيز 
أكان  المالعــب،  فــي  ليقدمــه  الكثيــر 

علــى الصعيــد الدولــي أو مــع األندية، 
كوبــا  مــن  الـــ46  النســخة  وســتكون 
أميــركا التــي تبــدأ تشــيلي مشــوارها 
فيهــا اإلثنين ضد اليابان )أحد ضيفي 
البطولــة مــن خــارج القارة الــى جانب 
قطــر(، الفرصــة المثاليــة لــه لمحاولــة 
التخلــص مــن كابوس “أولــد ترافورد” 
واالنتقال الى تجربة أوروبية أخرى.

وقد يكون على سانشيز االنتظار حتى المباراة الثانية لبالده في البطولة القارية ضد  «
اإلكوادور في 21 الشهر الحالي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم األوروغواي أيضا، 

لكي يعزز رصيده كأكثر الالعبين خوضا للمباريات الدولية )124( مع بالده وأفضل 
هداف في تاريخها )41(، إذ يعاني من إصابة في كاحله تعرض لها في نهاية موسمه 

مع يونايتد.

بــدايــة قــويـــة

حــــــادث بليــــــــــغ

وكاالت

الجمعة 14 يونيو

كوبا أميركا
بوليفياالبرازيل 03:30

سيســتهل البطل مانشســتر سيتي موســم 2019 - 2020 
فــي الــدوري اإلنجليزي الممتاز لكــرة القدم بمباراة خارج 
ليفربــول  يبــدأ  بينمــا  يونايتــد  هــام  أمــام وســت  ملعبــه 
مشــواره علــى أرضــه بمواجهــة نوريتش ســيتي الصاعد 

لألضواء.
وأســفر جــدول المســابقة الــذي ُنشــر أمــس الخميس عن 
صدام قوي بين مانشســتر يونايتد وضيفه تشيلسي في 

الجولة االفتتاحية.
ويلتقي توتنهام هوتســبير مع ضيفه أســتون فيال العائد 
للــدوري الممتــاز بعــد 3 مواســم بعــد تفوقــه فــي ملحــق 
الصعود. ويســافر أرســنال إلــى ملعب نيوكاســل يونايتد 
بينمــا يبــدأ شــيفيلد يونايتــد، الصاعــد لألضــواء أيضــا، 

رحلته بمواجهة بورنموث.
ويلعب ليســتر ســيتي ضد ضيفه ولفرهامبتــون واندرارز 
بينما يلتقي بيرنلي مع ســاوثامبتون ويتواجه كريســتال 
بــاالس مــع إيفرتون فيما يســتقبل واتفــورد وصيف بطل 
كأس االتحاد اإلنجليزي بملعبه برايتون آند هوف ألبيون.

ويشهد الموسم المقبل فترة راحة قصيرة بمنتصف  «
المسابقة للمرة األولى حيث تقام مباريات جولة على 

امتداد أسبوعين في فبراير ما يعني حصول كل الفرق 
على راحة لمدة أسبوع.

أكــد فريــق “إينيــوس” أن دراجــه البريطانــي كريــس فــروم الــذي تعــرض لحــادث خطر 
ســيبعده عــن المشــاركة فــي طــواف فرنســا الدولــي المتــوج به أربــع مــرات، يعاني من 

كسور في الساق والورك والذراع.

األربعــاء  عامــا(   34( فــروم  وتعــرض 
لحــادث قــوي أثنــاء تماريــن لخــوض 
المرحلــة الرابعــة من طــواف دوفينيه 
الفرنســي حين اصطــدم بحائط منزل 
علــى جانــب الطريــق بســرعة عاليــة، 
مــا اســتدعى نقلــه الى مستشــفى في 
مدينــة روان، والحقــا بالمروحيــة الى 

مستشفى في سانت إتيان.
وأكــد مديــر فريــق “إينيــوس” دايــف 
لهيئــة  تصريحــات  فــي  برايلســفورد 
االذاعــة البريطانية “بي بي ســي” ليل 
يعانــي  فــروم  أن  الخميــس  األربعــاء 
مــن كســور في الــورك وعظمــة الفخذ 
األيمــن والمرفــق األيمــن، إضافــة الــى 

األضلع.
وأشــارت “بــي بي ســي” الــى أن فروم 
ناقلــة  الفائقــة،  العنايــة  أدخــل عرفــة 
الــدراج  إن  قولــه  برايلســفورد  عــن 
“ســيبقى فــي المستشــفى فــي مدينــة 
ســانت اتيان )الفرنســية( ليومين على 
األقل” قبل اتخاذ قرار بشــأن المرحلة 

الالحقة.
وأوضــح برايلســفورد أن فــروم الــذي 
كان يقوم بالتمارين برفقة أحد زمالئه 
فــي الفريــق، أفلــت مقبــض الدراجــة 
الريــاح  ســرعة  لكــن  أنفــه،  لتنظيــف 
أثــرت على إطاره األمامي ما أدى الى 

انحراف الدراجة واصطدامها.

وأضاف “كان على طريق منحدر مستقيم على جانبيه منازل. أشار )الى زميله(  «
بأنه سيقوم بتنظيف أنفه، رفع يديه عن المقبضين”، مشيرا الى أن هبوب الرياح 

“تسبب بفقدانه السيطرة وارتطم مباشرة بحائط منزل”.

البطل سيتي يواجه وست هام في الجولة األولى

وكاالت

وكاالت

وكاالت

أعلنــت الرابطــة العالميــة لالعبــات التنس المحترفــات، أمس الخميس، أن نســخة 
هــذا الموســم مــن بطولة ويمبلدون، ستشــهد مجددا تســاوي قيم الجوائــز المالية 

بين الرجال والسيدات.

وأوضحــت الرابطــة أن المتــوج باللقــب 
للرجــال  الفــردي  فئتــي  مــن  كل  فــي 
والســيدات، ســيحصل على جائزة مالية 
قيمتهــا 35ر2 مليــون جنيــه إســترليني، 
مليــون   2.25 بلغــت  بجائــزة  مقارنــة 
إســترليني في نســخة 2018، وكانت قد 
فازت بها األلمانية أنجليك كيربر بفوزها 
ســيرينا  األمريكيــة  علــى  النهائــي  فــي 

وليامز.
نســخة  فــي  البطــل  وصيــف  ويحصــل 
هــذا العــام على مليــون و175 ألف جنيه 
متأهــل  كل  يحصــل  بينمــا  إســترليني 
إلــى الــدور قبــل النهائــي علــى 588 ألــف 

إسترليني.

وتبلــغ جائــزة الوصول إلــى دور الثمانية 
294 ألــف إســترليني وإلــى الــدور الرابــع 
176 ألــف إســترليني وإلى الــدور الثالث 
111 ألــف إســترليني والــدور الثانــي 72 
ألف إسترليني، بينما يحصل كل مشارك 
في منافســات الــدور األول على 45 ألف 

إسترليني.
الماليــة  الجوائــز  قيمــة  ارتفعــت  كذلــك 
يحصــل  حيــث  الزوجــي،  لمنافســات 
الثنائــي المتوج بلقب الزوجي على 540 
ألــف إســترليني وهــو مــا يشــكل زيــادة 
العــام  بنســخة  مقارنــة   %  20 بنســبة 

الماضي.

بينما يحصل الثنائي المتوج بلقب الزوجي المختلط على 116 ألف إسترليني ،  «
بزيادة 5.5 % مقارنة بالعام الماضي. وتقام منافسات بطولة ويمبلدون، ثالث 

بطوالت “جراند سالم” األربع الكبرى في الموسم، بين األول و14 من يوليو 
المقبل.

رفع جوائز ويمبلدون

sports@albiladpress.com
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وكاالت

ذكــر تقرير صحاغفــي، أمس الخميس، أن 
رالــف رانجنيــك، مــدرب ومديــر الكــرة 
الســابق بنــادي اليبزيــج األلمانــي، بات 

مرشحا لتدريب تشيلسي اإلنجليزي.

األلمانيــة،  “بيلــد”  ووفقــا لصحيفــة 
فــإن رانجنيــك قــد يتولــى تدريــب 
تشيلســي، في حــال رحيل المدرب 

اإليطالي، ماوريسيو ساري.
وأشــارت الصحيفــة األلمانيــة إلــى 
لتدريــب  المرشــحين  قائمــة  أن 
النجــم  أيضـــــا  تضــم  تشيلســي، 
اإلنجليــزي الســابق، فرانــك المبــارد، 
رافاييـــــــــل  اإلسبـــــــــــاني  والمــدرب 

. بينيتيــز
وتولـــى رانجنيـــك منصـــب المديـــر 
الفنـــي ومديـــر الكـــرة فـــي اليبزيـــج، 

خـــــالل 
الموســـــــــــم 

الـــذي  الماضـــي، 
أنهـــاه الفريـــق فـــي المركـــز الثالـــث 

األلمانـــي. بالـــدوري 
الفتــرة  فــي  رانجنيــك  وســيتحمل 
المقبلــة، المســئولية العامــة لناديي 
بولــز،  ريــد  ونيويــورك  اليبزيــج 
بجانــب أعمال “ريد بول” في ســاو 

باولو البرازيلية.

لكن رانجنيك لن يكون مسؤوال عن فريق ريد بول سالزبورج  «
النمساوي، نظرا للتعارض المحتمل، إذا شارك سالزبورج في أوروبا 

مثلما لعب في الدوري األوروبي العام 2018.

تشيلسي يستهدف رانجنيك

وكاالت وكاالت

يســعى مانشســتر يونايتــد لعمــل محاولــة أخيــرة، لخطف الفرنســي أنطــوان جريزمــان العب أتلتيكــو مدريد، قبــل االنتقال 
لصفوف برشلونة.

اإلنجليزيــة،  “صــن”  لصحيفــة  ووفًقــا 
فــإن مانشســتر يونايتــد مســتعد لجعل 
جريزمــان الصفقــة األغلــى فــي تاريــخ 
بعــرض  اإلنجليــزي،  والــدوري  النــادي 
جنيــه  مليــون   95 إلــى  يصــل  ضخــم 
إســترليني. ويضــم عقــد جريزمــان مــع 
أتلتيكــو مدريــد شــرًطا جزائًيــا بقيمــة 
200 مليون يورو، يقل إلى 120 مليون 

يورو بدًءا من 1 يوليو المقبل.
تقديــم  يونايتــد  مانشســتر  ويســتطيع 
هــذا المبلــغ بــكل ســهولة مــن أجــل ضم 
جريزمان، في ظل استعداد النادي لبيع 

العبيه روميلو لوكاكو وبول بوجبا.
ومنح جريزمان األمل إلدارة مانشســتر 
يونايتــد في التعاقد معه، بعدما أكد أن 
مســتقبله مــن الممكــن أن يكــون بعيــًدا 

عن إسبانيا.
فــوز  أعقــاب  فــي  جريزمــان  وصــرح 

فرنســا علــى أنــدورا برباعيــة نظيفة، 
وقــال: “ال أعرف ما إذا كنت ســأبقى 
فــي الــدوري اإلســباني.. أعــرف إلى 
حريــص  أنــا  أذهــب..  أن  أريــد  أيــن 

على تحديد وجهتي في أســرع وقت 
ممكن”.

وعلى الرغم من اعتراف إدارة مانشستر يونايتد بصعوبة إقناع جريزمان باللعب  «
للفريق، في ظل عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا، إال أنهم مستعدون لتقديم 

راتب خيالي يصل إلى 450 ألف جنيه إسترليني. وارتبط اسم جريزمان باالنتقال ألكثر 
من ناٍد، أبرزهم برشلونة، باإلضافة إلى باريس سان جيرمان.

ذكر نادي كليفالند كافالييرز، أحد األندية المشاركة في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين، أنه عين ليندساي غوتليب، 
المدربة السابقة لفريق السيدات في جامعة كاليفورنيا، مساعدة لمدربه جون بيلين.

وصــرح المدير العام للنادي الفائز بالدوري 
عــام 2016 ووصيــف البطــل ثــالث مــرات 
في المواسم األربعة األخيرة، كوبي ألتمان 
“ليندســاي غوتليــب تحمــل معهــا معرفــة 
معمقــة بكــرة الســلة. حســها القيــادي، 
كلهــا  لألمــور،  ومقاربتهــا  قراءتهــا 
)عوامــل( تالئــم فريقنــا والطاقــم 

الفني المشرف عليه”.
أول  ليســت  وغوتليــب 
الــى  تنضــم  ســيدة 
الطواقــم الفنيــة ألندية 
األميركــي  الــدوري 
الالعبــة  ألن  للمحترفيــن، 

الســابقة بيكي هامون هي أحد مساعدي 
غريــغ بوبوفيتــش، مدرب ســان أنطونيو 

سبيرز، منذ 2014.
وعيــن نــادي نيــو اورليانــز بيليكانــز مطلع 
األســبوع الحالــي الالعبة الســابقة ســوين 
كاش في منصب مساعدة رئيس عمليات 

كرة السلة. 
مســيرتها  معظــم  غوتليــب  وأمضــت 
التدريبية في بطولة الجامعات النســائية، 
وحققــت مع فريق جامعة كاليفورنيا 179 
انتصارا مقابل 89 هزيمة، وشــاركت ســبع 
مــرات في بالي أوف البطولة، وبلغت مرة 

واحدة المربع الذهبي.

ورأت غوتليب أن “الرؤية التي يملكها كافالييرز حول مستقبله  «
مثيرة لالهتمام، وانا متلهفة لتقديم مساهمتي لكي تتحول )هذه الرؤية( الى 

حقيقة”.

المحـاولــة األخيــرة كافالييرز يستعين بغوتليب

أليكسيس سانشيز

كريس فروم
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للبطيــخ فوائــد مذهلــة، فهــو غنــي بفيتامينــات “إيــه” و” بــي” و”ســي”، ويحتــوي علــى مضــادات لألكســدة وأحمــاض أمينيــة. وبحســب دراســة نشــرت فــي دوريــة 
“كروماتوغرافي”، فإن الجزء األبيض من قشــرة البطيخ يحتوي على المزيد من الســيترولين والحمض األميني، الذي يحســن الدورة الدموية في القلب، وبالتالي 
صحة القلب وســامته. باإلضافة إلى ذلك، ثمة فوائد لبذور البطيخ، التي تحتوي على المغنيســيوم والبروتين والدهون الصحية وفيتامين بي. وفيما يلي الفوائد 

الصحية الكاملة للبطيخ وفقا لسكاي نيوز:

1. يمنع اإلصابة بالسرطان

يحتــوي البطيــخ علــى مــادة الليكوبين 
أمــراض  مــن  بالوقايــة  ترتبــط  التــي 

السرطان في الجهاز الهضمي.
اإلصابــة  خطــر  الليكوبيــن  ويقلــل 
بالســرطان من خالل تقليل عامل النمو 
شــبيه االنســولين “آي جــي أف”، وهــو 
عبارة عن بروتين يســاعد على انقســام 
الخاليــا، ويقــال إن المســتويات العالية 
مــن هــذا البروتين تزيد فــرص اإلصابة 

بالسرطان.

2. تحسين صحة العيون

يســاعد الليكوبيــن علــى حمايــة العيــن 
المؤكســدة.  واألضــرار  االلتهــاب  مــن 
ويعمــل بوصفه مركبا مضاد لاللتهابات 
ومضاد لألكسدة، األمر الذي قد يساعد 
المرتبــط  البقعــي  الضمــور  منــع  فــي 

بالعمر.

3. يعزز صحة القلب

يعتقد أن المحتوى العالي من الليكوبين 
فــي البطيــخ يقلــل مــن خطــر أمــراض 
الكوليســترول  مــن  القلــب، فهــو يقلــل 
الســيئ وضغــط الــدم، إذ وفقا لدراســة 
نشــرت فــي المجلــة األميركيــة الرتفاع 
ضغــط الــدم، فــإن البطيــخ يســاعد في 

تقليــل ارتفاع ضغــط الدم ويخفضه 
لــدى البالغيــن الذيــن يعانــون من 

السمنة المفرطة.
ويحتــوي البطيخ أيضا على 

الســيترولين، وهــو حمض 
مــن  يزيــد  أمينــي 

أكســيد  مســتويات 
فــي  النيتريــك 

ممــا  الجســم 
يساعد أيضا 
خفض  علــى 

ضغط الدم.

4. يقلل من آالم العضالت

يقلل البطيخ من آالم العضالت بســبب 
ارتفــاع محتــوى الســيترول، باإلضافــة 
عصيــر  تنــاول  إن  يقــال  ذلــك،  إلــى 
البطيــخ يحســن الــدورة الدمويــة لــدى 

الرياضيين.

5. يمنع الربو

يعتبــر البطيخ مصدرا ممتازا لفيتامين 
اإلصابــة  خطــر  مــن  يقلــل  ممــا  ســي، 

بالربو.
وقــد أظهــرت الدراســات أن فيتاميــن 
ســي لــه خصائــص مضــادة لاللتهابات 

فــإن  هنــا  ومــن  لألكســدة،  ومضــادة 
الشــخص المصــاب بالربــو تكــون لديــه 
مســتويات منخفضة من فيتامين سي 
فــي الجســم، وهذا هــو الســبب في أنه 

يعاني من أعراض الربو.

6. يحسن الهضم

يحتــوي البطيــخ علــى كميــة جيدة من 
الهضمــي  الجهــاز  يعــزز  ممــا  األليــاف، 
الصحي والســليم ويحافظ على حركة 

األمعاء منتظمة.

7. يقلل االلتهاب

يســاعد محتوى الليكوبين العالي 
فــي  ســي  وفيتاميــن 
تقليــل  علــى  البطيــخ 
واألضــرار  االلتهــاب 

المؤكسدة.

فقــد أظهــرت دراســة طبيــة أن تنــاول 
الفواكــه الغنيــة بالليكوبيــن وفيتاميــن 
ســي يقلــل من مســتويات االلتهاب في 

الجسم.

8. يرطب الجسم

بما أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية 
مــن المــاء، فإنــه يحافــظ علــى رطوبــة 
الجســم، خاصــة خــالل أشــهر الصيــف 

الحارة.

9. يعزز صحة الجلد والشعر

إن وجــود فيتاميــن ســي وفيتاميــن 
إيــه فــي البطيــخ مفيد لصحــة الجلد 
والشعر، إذ إن فيتامين سي ضروري 
بروتيــن  وهــو  الكوالجيــن،  لصنــع 
يحافــظ علــى نعومــة البشــرة وعلــى 
قــوة الشــعر، أمــا فيتاميــن إيــه فإنــه 
بشــرة  علــى  الحفــاظ  علــى  يســاعد 
خاليــا  إصــالح  طريــق  عــن  صحيــة 

الجلد.

10. مصدر جيد للسيترولين

يعد البطيخ مصدرا جيدا للسيترولين، 
الــذي يتــم تحويلــه إلــى حمــض أميني 
يتحــول  الــذي  أرجينيــن،  آخــر يســمى 
وهــو  النيتريــك،  أكســيد  إلــى  بــدوره 
توســيع  فــي  يســاعد  الــذي  العنصــر 
تدفــق  مــن  ويزيــد  الدمويــة،  األوعيــة 

الدم.

مشكلة واحدة

يمكــن أن يتســبب االســتهالك المفرط 
للبطيــخ بمشــكلة واحــدة تتعلــق 
أو  باإلســهال  قــد  إذ  بالهضــم 
المعــدة،  فــي  أخــرى  مشــكالت 
 30 أكثــر مــن  كمــا أن اســتهالك 
يمكــن  الليكوبيــن  مــن  ملليغــرام 
أن يتســبب بعســر الهضم واالنتفاخ 

والغثيان.

يعــزز صحة القلب يقلل مــن آالم العضالت ويحســن الهضم

فـوائـــد كبيـــرة للبطيــخ

أّكــدت نتائــج دراســة جديدة أن تقليل أكل المنتجــات الغذائية الحيوانية 
كاللحوم واأللبان من أفضل طرق الوقاية من السكري، وأنه طريقة فّعالة 

لتقليل االعتماد على أدوية السكري بالنسبة للمصابين بالمرض.

نشــرتها  التــي  الدراســة  وتمتــاز 
الطبيــة  جــي”  إم  “بــي  مجلــة 
 11 بيانــات  علــى  اعتمــدت  بأنهــا 
دراســة ســابقة، قام الباحثون في 
معظمهــا بمراقبــة المشــاركين في 
الدراســة لمــدة تزيــد عن 6 أشــهر، 
وتــم اختيــار المشــاركين بطريقــة 

عشوائية.
وقــد وجــدت نتائــج الدراســة أن 
الــذي  النباتــي  الغذائــي  النظــام 
مــن  القليــل  بتنــاول  يختلــط 
الحيوانــي  األطعمــة ذات األصــل 
مــن  للوقايــة  األفضــل  الحــل  هــو 

السكري.
وتبين أن الفائدة تعود على مجموعة أخرى من المشاكل مثل ضغط  «

الدم والكولسترول.

أفضل طرق الوقاية من السكري

ما األطعمة التي يجب أن نتخلى عنها ألنها تمنع فقدان دهون البطن؟

1- عصير الفاكهة

تقــدم الفواكــه الكثيــر مــن الفوائــد الصحيــة، لكــن عصرهــا يؤدي 
إلى فقدان األلياف واســتهالك المزيد من الســكريات، وخاصة إن 

كانت مصنعة، إذ تضاف إليها كميات كبيرة من السكر.
يضمــن لــك تنــاول الفاكهــة كاملــة حصولــك علــى عناصــر غذائية 
مفيــدة باإلضافــة لألليــاف التــي يرتبط اســتهالكها بصحة الجهاز 
الهضمــي، ولكــّن كوًبــا واحــًدا مــن عصيــر التفاح قــد يحتوي على 

كمية من السكر مشابهة للكمية الموجودة في علبة الصودا

2- المثلجات اللبنية )البوظة(

الســكر  مــن  مثالًيــا  تشــكل مزيًجــا  المثلجــات ألنهــا  لتنــاول  نتــوق  أننــا 
والدهــون، ولذلــك تعتبــر من األطعمــة األكثر تأثيــًرا على تراكــم الدهون 
فــي البطــن. وتنصح باالســتعاضة عنهــا ببدائل صحية، مثــل لبن الزبادي 
المخلــوط بالتفــاح المبشــور والقرفــة الــذي باإلضافة لكونه مصــدًرا غنًيا 

بالبروتين، فإنه يساعد على تقليل الجوع لفترات طويلة.

3- الرقائق المقلية )الشيبسات(

تحتــوي الرقائــق المقليــة علــى الكثيــر مــن الملــح الــذي يزيــد من 

خطــر احتبــاس الســوائل، وعلــى مســتويات عاليــة مــن الدهــون 
المشــبعة، لــذا ينصــح بتجنبهــا واالســتعاضة عنها ببدائــل صحية 
مثــل المكســرات الغنيــة بالبروتين والدهون الجيدة التي تســاعد 

على تقليل الشعور بالجوع لفترات أطول.

4- اللحوم المصنعة

يــؤدي تنــاول الكثيــر مــن اللحوم المصنعــة، إلى حــدوث التهابات 
في الجسم، وتشكيل الدهون المتحولة فيها طبقة حول األمعاء، 
لــذا ينصــح باالســتعاضة عنهــا باألســماك الزيتيــة مثــل الســلمون، 

التي تحتوي كميات كبيرة من أوميغا 3 الصحية للقلب.

المثلجات وعصيــر الفاكهة والشــيبس واللحوم المصنعة

4 أطعمـة تمنـع فقـدان دهـون البطـن

نصــح رئيــس المركــز الصحــي التابــع 
األلمانيــة،  الرياضيــة  كولــن  لجامعــة 
البروفيســور إنجو فروبــوزه، بضرورة 
مراعــاة بعــض األمــور عنــد الرغبة في 
ممارسة الرياضة خالل فصل الصيف، 

تجنبًا ألي متاعب صحية.
وأكــد أنــه ينبغــي االبتعــاد عــن أشــعة 
اإلصابــة  لتجنــب  الســاطعة  الشــمس 
بضربــة شــمس أو إجهاد حــراري، ولذا 
ينبغــي ممارســة الرياضة فــي الصباح 

الباكر أو في المساء.
وفــي حــال ممارســة الرياضــة تحــت 
أشعة الشمس الساطعة، يجب تغطية 
الــرأس واألكتــاف، مــع مراعــاة تبريــد 
اليديــن  علــى  مــاء  بســكب  الجســم 

والساعدين أو أخذ حمام قدم بارد.
وشــدد فروبــوزه علــى أهميــة اإلكثــار 
مــن شــرب المــاء لتعويــض الســوائل، 
التــي يفقدهــا الجســم أثنــاء ممارســة 

الرياضة.

أظهــرت نتائــج دراســة يابانية جديدة أن تناول كــوب من عصير الطماطم كل 
يــوم لمــدة عــام يســاعد علــى خفــض ضغط الــدم المرتفع بشــكل ملحــوظ، ولم 
ياحــظ فريق البحث وجود تأثير للعصير على 

كل من مستوى السكر والكولسترول بالدم. 

وترجــع هذه الفائدة إلى توليفة المغذيات التي 
يحتوي عليها عصير الطماطم.

 65 127 شــخصًا بينهــم  وشــارك فــي الدراســة 
مريضــًا بارتفــاع ضغط الــدم ُطلب منهــم تناول 
كل  الطماطــم  عصيــر  مــن  كــوب 

يوم. 
وأظهرت النتائج انخفاض 
الضغــط الــدم المرتفع من 
الدرجــة 2 إلــى الدرجــة 1 
لــدى جميــع المرضــى 
فــي  المشــاركين 
بعــد  الدراســة 
مــرور عــام علــى 
كــوب  تنــاول 
يومــي من عصير 

الطماطم.

الفكــرة  جديــدة  دراســة  نتائــج  عارضــت 
األســماك  لحــوم  إن  تقــول  التــي  الســائدة 
حيــث  مــن  أفضــل  البيضــاء  والدواجــن 
تأثيرهــا على الكولســترول مقارنــة بلحوم 
فريــق  والحــظ  الحمــراء.  والضــأن  البقــر 
البحث من مستفى أوكالند بكاليفورنيا أن 
تنــاول الكميــة نفســها من اللحــوم البيضاء 
بــدالً مــن الحمــراء ال يســاعد علــى خفــض 

الكولسترول المرتفع.
وبحســب الدراســة التي نشــرتها “أمريكان 

جورنــال أوف كلينيــكال نيوتريشــن”، تــم 
 3 إلــى  الدراســة  فــي  المشــاركين  تقســيم 
تنــاول  منهــا  ُطلــب  األولــى:  مجموعــات، 
لحوم حمراء فقط، والثانية: لحوم بيضاء 
فقــط، والثالثــة: اعتمــدت علــى البروتيــن 
النباتــي فقــط. واســتمرت التجربــة لمدة 4 

أسابيع.
ولــم تبيــن النتائــج أي تأثيــر أو فــرق فــي 
مستوى الكولسترول عند استهالك اللحوم 

البيضاء أو الحمراء.

الرياضة خالل فصل الصيف

عصير الطماطم كل يوم

اللحوم البيضاء أو الحمراء
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الحرمان من النوم يُحدث تغييرات جذرية في منسوب شراهتنا 
على الطعام، وفًقا لدراســة حديثة نشــرتها مجلة “ســليب” )النوم( 
األميركيــة. ووفًقــا للباحثــة فــي جامعــة شــيكاغو ايريــن هانلــون 
أن قلــة النــوم تحفز علــى تناول الحلويــات، والموالــح، والدهون، 

وأطعمة أخرى غير مفيدة للصحة.
درســت هانلون وفريقها مجموعة صغيرة من الشــبان والشــابات 
فــي العشــرينيات مــن عمرهم، على مرحلتيــن، امتدت كل مرحلة 
علــى أربعــة أيــام. وقــاس فريق البحــث خالل تلك المدة ســاعات 

النوم بدقة، وكمية الطعام التي تناولها المشاركون.
خــالل المرحلــة األولــى، نام المشــاركون نحو ســبع ســاعات، وفي 
المرحلــة الثانيــة أجبــروا علــى النوم ألربع ســاعات فقــط. وخالل 
عنــد  الطعــام،  مــن  ذاتهــا  والنوعيــة  الكميــة  المرحلتيــن، منحــوا 
التاســعة صباحــًا، والثانيــة من بعد الظهر، والســابعة مســاًء. وفي 
كل مرحلة، أجرى الباحثون فحوص دم للمشــاركين، تبين خاللها 
أن الحــد مــن ســاعات النــوم، زاد مــن منســوب المــواد الكيميائية 
المسؤولة في أجسادنا عن الشهية، واأللم. الملفت أن تلك المواد 
تظهر أيضًا عند تعرض الجسم لتأثير الماريجوانا، وتحفز الرغبة 

على تناول الطعام.
وقالت هانولن إن المشــاركين في الدراســة أكدوا لها أنهم شــعروا 
بجــوع أكبر، عندما ناموا أقــل، وعبروا عن رغبتهم بتناول المزيد 

مــن الطعــام، بحســب مــا نقلت عنها صحيفة ” واشــنطن بوســت”. 
وأفــادت الدراســة أن المشــاركين عندمــا ناموا لمدة أربع ســاعات 
فقــط، تناولــوا ضعــف مــا كانوا يتناولونــه من الدهــون، عند النوم 

لمدة سبع ساعات.
االســتيقاظ لفتــرة أطــول، يحفــز الجســم علــى تنــاول المزيــد من 
الطعــام، لخلــق الطاقــة التــي يحتاجهــا. وبحســب الدراســة، فعند 
النــوم لمــدة أقصر، زاد اســتهالك المشــاركين في الدراســة للطعام 

بنحو 300 سعرة حرارية، معظمها من النشويات والدهون.

يــؤدي إلــى الســمنة وتنــاول كميــة أكبــر مــن الطعــام

الحــرمــان مــن النـــوم
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الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة اليوم.

ال تتهور وال تقرر المضي في ما أنت عليه.
 

حياتك الخاصة مستمرة في االزدهار والخير.

تتصرف بطريقة غريبة تجعل اآلخرين يحذرون 
منك.

اليوم هناك احتمال بقدوم فترة اختبار مهمة.

ال تتأثر بآراء اآلخرين وال تجعلها تحيدك عن 
معتقداتك.

حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي. 

يعتقد البعض أنك الشخص الوحيد التي تتمكن 
من حل أي مشكلة اليوم. 

تتعجب اليوم وتتساءل لماذا يدفعك البعض 
للتقرب من الحبيب.

يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك 
عدم القيام بأي مغامرة. 

وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك 
بالفائدة. 

أنت اليوم تشعر بإحساس رائع وصحة جيدة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1989
الملكة إليزابيث 
الثانية تمنح 

رئيس الواليات 
المتحدة 
األسبق 

رونالد ريغان 
لقب فارس، وهو أرفع 
األلقاب في المملكة المتحدة. 

أكد كيانو ريفز أن شخصية 
John Wick التي يلعبها 

بالسلسلة الشهيرة سيستمر 
في تجسيدها بناًء على 

طلب الجمهور بعد نجاح 
 John Wick: عرض
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تســجيل 948 مخالفة بسبب ألفاظ ومشاهد العنف وإيحاءات

تقرير التقييم الدرامي الرمضاني 2019

أصدر المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر تقريرًا رســميًا للجنة الدراما لتقييم األعمال الدرامية وتبين من التقرير رصد 948 مخالفة، وفيما يلي ترتيب ألهم 
المسلسالت من حيث عدد المخالفات التي ارتكبتها ونوعها:

- هوجــان: 166 مخالفــة، والمعــروض علــى 
إمــام،  عــادل  محمــد  بطولــة  الحيــاة  قنــاة 
بواقــع 114 لفظــًا ســوقيًا و16 مشــهد عنف، 
وإيحاءيــن جنســيين، و18 مشــهد تدخيــن، 
ومشــهد شــرب مخــدرات، ومخالفــة لعــدم 
احتــرام القانــون، و3 مخالفات كــود الطفل، 

و7 لعدم احترام اللغة العربية.
مخالفــة،   135 الشــحات:  ســيد  الــواد   -
والمعــروض علــى قنــاة دي إم ســي بطولــة 
أحمــد فهمــي، بواقــع 86 لفظــًا ســوقيًا، و7 
كــود  مخالفــات  و3  جنســية،  إيحــاءات 
الطفــل، و39 مخالفــة لعــدم احتــرام اللغــة 

العربية.
بطولــة  مخالفــات،   105 الغجــر:  مملكــة   -
حوريــة فرغلــي وفيفــي عبــده، المعــروض 
علــى قنــاة النهــار، بواقــع 88 لفظــًا ســوقيًا 
ودونيًا ومبتذالً”، و3 مشــاهد عنف، ومشهد 
“إيحــاءات جنســية”، ومخالفــة تتعلق بكود 
اللغــة  احتــرام  عــدم  ومخالفتيــن  الطفــل، 
العربيــة، و5 مخالفات تشــويه صورة المرأة 
وإهانتها، و5 مخالفات “عدم مراعاة الهوية 

المصرية والعربية”.
- قابيــل: 89 مخالفــة والمعــروض على قناة 
“إم بــي ســي” مصــر بطولــة محمــد ممدوح، 
بواقــع 37 لفظــًا ســوقيًا، و9 مشــاهد عنــف، 
و4 إيحاءات جنسية، و10 مشاهد تدخين، 
ومخالفــة  القانــون،  احتــرام  “عــدم  و12 
تتعلــق بتمجيد الجريمة، و8 مخالفات عدم 
احترام اللغة العربية، و5 مخالفات لتشــويه 

صورة المرأة.
المعــروض  مخالفــة،   67 مــرة:  حدوتــة   -
غــادة  القاهــرة والنــاس بطولــة  قنــاة  علــى 

عبدالرازق، بواقع 35 مخالفة ألفاظ سوقية 
ومتدنيــة ومبتذلــة، و13 تدخين، و7 شــرب 
الخمر، ومخالفة مخدرات، و4 عدم احترام 
عــدم  و3  جنســيين  وإيحاءيــن  القوانيــن، 
احتــرام اللغــة العربيــة، ومخالفتــي تشــويه 

صورة المرأة وإهانتها.
- “شــقة فيصــل”: 64 مخالفــة، والمعــروض 
فــي قنــاة إم بــي ســي مصــر بطولــة كريــم 
محمــود عبدالعزيــز، بواقع 48 لفظًا ســوقيًا، 
ومخالفــة تتعلــق بالحــض علــى الكراهيــة، 
خمــر،  شــرب  و5  جنســية،  إيحــاءات  و6 

ومخالفتــي مخــدرات، ومخالفتــي تشــويه 
صورة المرأة.

- زي الشمس: 62 مخالفة، والمعروض على 
قناة إم بي سي مصر بطولة دينا الشربيني، 
إيحــاءات  و4  ســوقيًا،  لفظــًا   26 بواقــع 
مخالفــات  و3  للتدخيــن،  ومثلهــا  جنســية، 
عــدم احتــرام القوانيــن، و7 لمخالفــة كــود 
الطفــل، و13 لعــدم احتــرام اللغــة العربيــة، 
ومثلهــا  المــرأة،  صــورة  لتشــوية  ومخالفــة 
احتــرام  لعــدم  الخمــر، ومخالفتيــن  لشــرب 

الهوية المصرية والعربية.

- ابــن أصــول: 34 مخالفــة، المعــروض على 
هــال،  حمــادة  بطولــة  ســي  ام  دي  قنــاة 
وإيحاءيــن  ســوقيًا،  لفظــًا   25 وبواقــع 
جنســيين، و4 عــدم احتــرام اللغــة العربيــة، 
ومخالفــة لتشــويه صــورة المــرأة، ومشــهد 

شرب مخدرات.
- ولــد الغابة: 31 مخالفة، والمعروض على 
قنــاة إم بــي ســي مصــر بطولة أحمد الســقا، 
بواقع 10 مخالفات ســب وقذف، و14 لفظًا 
ســوقيًا، ومشــهد عنف وإيحاءات جنســية، 

و5 مخالفات لتشويه صورة المرأة.
- لمــس أكتــاف: 29 مخالفــة، بواقــع لفظيــن 
ومشــهد  عنــف،  مشــاهد  و5  ســوقيين، 
إيحــاءات جنســية، و6 مشــاهد تدخين، و3 
شــرب خمــر، و6 مخــدرات، و2 عدم احترام 
العربيــة،  اللغــة  احتــرام  عــدم  القانــون، و2 

ومخالفة لتشويه صورة المرأة.
- زلــزال: 22 مخالفــة، المعــروض علــى قناة 
دي إم ســي بطولــة محمــد رمضــان، بواقــع 
6 ألفــاظ ســوقية، ومخالفتيــن للحــض على 
إيحــاءات  و5  عنــف  ومشــهد  الكراهيــة، 
جنســية، ومشــهدي تدخين، ومشــهد شــرب 
الجريمــة،  لتمجيــد  ومخالفــة  مخــدرات، 

ومثلها لتوظيف الدين سلبيا.
- الزوجــة 18: 20 مخالفة، والمعروض على 
قنــاة النهــار بطولــة حســن الــرداد، بواقــع 9 
إيحــاءات جنســية، ومخالفــة ســب وقذف، 
و6 ألفاظ سوقية، و4 تشويه صورة المرأة.

إيمــي  بطولــة  18 مخالفــة  ميــرو:  - ســوبر 
ســمير غانــم والمعــروض علــى قنــاة النهــار، 
بواقــع 17 “لفظــًا ســوقيًا”، ومخالفــة تتعلــق 

بالتدخين.

مسلسل الواد سيد الشحات

مسلسل زلزال

مسلسل شقة فيصل مسلسل هوجان مسلسل زي الشمس

أظهــر تقرير كيف يبدو مقر شــركة “فيســبوك” بالعاصمــة البريطانية لندن، 
وهــو المقــر األكبر للشــركة خارج الواليــات المتحدة األميركيــة، حيث بّين 
كيــف يقضــي موظفو عمالق مواقع التواصل االجتماعي يومهم ووســائل 

الترفيه المقدمة لهم من ِقبل الشركة.

وبّين التقرير وجود غرفة للموسيقى 
وأماكــن  “فيســبوك”  مقــر  داخــل 
خاصة باللهو وصالــة للعب البلياردو 
والتنــس، ليقضــي الموظفون أوقات 
عــن  قليــاً  ويبتعــدوا  بهــا  فراغهــم 
روتيــن العمــل والوظيفــة، باإلضافــة 
فــي  الفنيــة  اللوحــات  انتشــار  إلــى 

جميع أركان مقر الشركة.

وأشــار وفقًا ل “العربية”، إلى حرص 
الشــركة علــى تحفيــز العامليــن بهــا 
علــى االبتــكار والتفكيــر والتواصــل، 
محلييــن  فنانيــن  بدعــوة  وقيامهــا 
موظفيهــا،  مــع  أشــهر  إلمضــاء 
لاســتماع لقصصهــم واالّطاع على 
فنيــة  قطــع  وابتــكار  عملهــم  ســير 

تعرض داخل المبنى.

هكذا يبدو مقر “فيسبوك” في لندن
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 1952 
تدشين أول غواصة نووية. 

 1962 
تأسيس المنظمة األوروبية ألبحاث الفضاء.

 
 1967

المركبة الفضائية األميركية ماينرتتجه نحو كوكب الزهرة بحًثا عن الحياة.
 

  1982
نهاية الحرب بين إنجلترا واألرجنتين حول جزر فوكاند.

  2013
فيضان يضرب والية أوتاراخند في الهند تؤدي إلى مقتل 5700.
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تعــرض الفنان المصري محمــد رمضان لهجوم حــاد من قبل 
الجمهور بعد أن نشــر عبر صفحتــه الخاصة على أحد مواقع 
التواصــل االجتماعي صــورة دعائية ألغنيته الجديــدة “بابا”، 
ظهــر فيها وهو يضع بشــكل واضح مســتحضرات تجميل 

على وجهه إضافة إلى العدسات الالصقة.
وانتقد المتابعــون رمضان على المبالغــة في مظهره خاصة 

انه فنان شــعبي ودائمًا ما يقدم شــخصية ابن البلد وإبن الحارة 
الشعبية.

كشــفت الممثلــة المصريــة حــال شــيحة عــن ســّر تمتعها 
بالسعادة في حياتها الطبيعية رغم المشاكل التي تعرّضت 
لهــا ونصحت كل امــرأة التمّتع بها عبر حســابها الخاص 

على أحد مواقع التواصل االجتماعي.
ونشــرت حال صورة لها بدت فيها ببشــرة مشرقة وناعمة 

وكتبت حال شــيحة عليها عبر خاصية الستوري قائلة: “جزء 
من الســعادة اهتمي بنفســك ودلعيها”. الجدير بالذكر أن حال 

شيحة شاركت في دراما رمضان 2019 بمسلسل “زلزال”.

أبدى الممثل السوري عباس النوري استغرابه من نشر شائعة 
منع ظهوره عبر الشاشــات المحلية الفضائية، مشيراً إلى 

أنه ال يعلم بأي خبر بهذا الخصوص.
وفــي بيان صحفي وزعه على وســائل اإلعــالم قال: ال علم 
لي بهذا الخبر ولن أعلق على شــيء مــن هذا القبيل، وأثق 

بــأن هذا النوع مــن األخبار يراد منها هــدف واحد ووحيد هو 
التداول األهــوج والمنفلت علــى صفحات ثقافة المتســرعين 

والالهثين وراء اإلشاعات في الفيسبوك.

ممنوع من الظهورسّر السعادةبسبب العدسات



شــاهدت لكم... فيلم “زفاف علــي” على نتفلكس

يجتمع النجمان آدم ساندلر وجينيفر أنيستون مجدداً في فيلم  «
الجريمة والغموض “Murder Mystery”، عقب تجربتها الناجحة في 

فيلم “Just Go With It”. وينتظر عشاق أنيستون وساندلر عرض 
الفيلم في يونيو المقبل بدور العرض العالمية. ومن المقرر عرض 

الفيلم في 12 يونيو 2019، وهو إخراج كايل نيواشيك وآن فليتشر.

يبــدأ فيلــم “زفــاف علــي” المأخوذ مــن كتــاب “Good Muslim Boy”، تأليف بطل 
الفيلم أســامة ســامي والموجود حاليا في نتفلكس من مشــهد للشاب “علي” وهو 
يحاول اللحاق بحبيبته “ديان” على متن جرار زراعي لمنعها من السفر إلى وطنها 
لبنــان، قبــل أن تعــود بنا األحداث إلــى بدايتها لنتعرف على الطفــل علي وعائلته 
الهاربــة مــن جحيــم الدكتاتوريــة فــي العراق وصوالً إلــى أســتراليا، حيث تعيش 
العائلة وســط مجتمع مســلم في ضواحي ملبورن الشــمالية، وتنظر إلى أفرادها 
بوصفهــم المســتقبل الذي ســيكون امتدادًا لوالدهم رجل الديــن العراقي، الفريد 
بصفاته والمحبوب بين الناس، وأكثر ما كان يعول عليه وسط هذه العائلة، هو 
علــي، بوصفــه الذكي الذي ســيدرس الطب، وما بين ســعيه لتحقيق هذه األمنية 
ألهلــه والمحافظــة على صــورة والده الجليل وحضوره بيــن الناس ووقوعه في 
غرام ابنة المهاجر اللبناني “ديان” من جهة أخرى، ســيجد علي نفســه يتورط في 
الكــذب علــى مــن حولــه، وزواج ال يدوم أكثر من ســاعة وأربعيــن دقيقة، قبل أن 
يهــرب العريــس علي من موكبه بين الحقول، تاركًا زوجته “يمنى” للحاق بحبيبته 

“ديان”.

يقــدم الفيلــم الحكايــة الســابقة في بناء 
لــه  الســيناريو  كتــب  درامــي متماســك، 
بطــل الفيلم أســامة ســامي بالتعاون مع 
باعتنائــه  وتميــز  نايــت،  أنــدرو  الكاتــب 
بالتفاصيــل الحياتية على نحو اســتحق 
أصلــي  ســيناريو  أفضــل  بجائــزة  فــوزه 
من األكاديمية األســترالية، والســيما أنه 
اســتطاع ضبــط التوازن بيــن الكوميديا 

والتراجيديــا فــي حكاية علــي وعائلته، 
وقــدم عــددًا من المشــاهد التــي تختزن 
أبرزهــا مشــهد  طاقــة وجدانيــة عاليــة، 
مــوت األخ الكبيــر بلغــم أرضــي، وكيــف 
دفــع أخاه علي لالبتعاد عنه برمي الكرة 

له بعيدًا، قبل انفجار اللغم به.
وال يبــدو “زفاف علي” مشــغوالً باإلعداد 
لمذكــرة دفــاع سياســية عــن المهاجرين 

المســلمين، بقــدر مــا يريــد أن يخاطــب 
يفــرض  أن  دون  مــن  الغربــي  جمهــوره 
نفســه علــى اآلخريــن ويمــارس الوعــظ 
ال  عوالــم  لهــؤالء  إن  بالقــول  عليهــم، 
مشــبعة  حيــاة  عوالمكــم،  عــن  تختلــف 

بالعاطفــة والتفاصيــل اليومية الصغيرة 
التــي تتعلــق بالعائلــة وأحــالم أفرادهــا 
وآمالهــم فيهــا، وذلــك مــن خــالل قصــة 
المواقــف  مــن  تخلــو  ال  مؤثــرة  حــب 
الطريفة التي يتعرض لها بطل الحكاية.
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عبــرت الفنانــة هند البحرينية عن محبــة كبيرة في قلبها 
لبيــروت قائلــة: “أحــب بيــروت كثيــرا لــدي الكثيــر مــن 

األصدقــاء فيهــا أحــب جوهــا وأكلهــا ولــدي فرصــة 
ان أقــوم بــكل مــا يحلــو لــي فيهــا مثــا التــدرب على 
الرقــص، والفتــرة االخيــرة قضيــت وقــت طويــل 

فــي  األخيــر  كليبــي  صــورت  وايضــا  ببيــروت 
منطقة فاريا بلبنان”.

حياتــي  اعيــش  انســانة  “انــا  هنــد:  وأضافــت 
مثــل اي فتــاة وانــا حقيقيــة جــدا وال يهمنــي 
“زواريــب” الفن اإنما يهمني أن أكون ســعيدة 

ومرتاحة مع نفسي”.
مسلســل  شــارة  قدمــت  البحرينيــة  هنــد 

أحمــد  كلمــات  مــن  وهــي  “عــذراء”، 
الشرقاوي، وألحان ضاري المسيليم.

الخــاص  حســابها  علــى  هنــد  وكتبــت 
االجتماعــي:  التواصــل  مواقــع  احــد  علــى 

“مــن بيــروت أضــع صوتــي علــى مقدمة مسلســل 
العذراء.. رمضان 2019”.

الــفــن “زواريـــــــب”  يــهــمــنــي  وال  حــقــيــقــيــة 
هند البحرينية: أحب بيروت

أعلنت شــركة اإلماراتية “غبشــة فيلمز” لإلنتاج الســينمائي عزمها إطاق باكورة إنتاجاتها الســينمائية وهو الفيلم الكوميدي 
المحلــي “خلــك شــنب” تزامنــًا مــع عيــد األضحــى المبــارك وذلك في شــهر أغســطس المقبــل، وذلك فــي إنتاج مشــترك من قبل 

مؤسسي الكيان السينمائي اإلماراتي األول من نوعه، المنتجين عامر سالمين المري وهاني الشيباني وعلي المرزوقي.

يأتــي هــذا اإلعــالن بالتعــاون مــع المــوزع 
وســينما  الفطيــم”  “ماجــد  الســينمائي 
تفاهــم  شــراكة  أبرمــت  والتــي  “فوكــس” 
لتبنــي  “غبشــة فيلمــز”  مــع  المــدى  بعيــدة 
والتــي  المحليــة  أفالمهــا  وعــرض  توزيــع 
الحــرص  مــع  اإلماراتــي  بالطابــع  تتميــز 
علــى المقومات الســينمائية المتطورة في 

صناعة أفالمها.
 وأطلــق المنتــج علــي المرزوقــي اإلعــالن 
التشــويقي  بالفيلــم  الخــاص  التشــويقي 
تزامنــًا مــع أفــالم عيد الفطــر، التي تعرض 
التســويقية  حاليــًا، ليدشــن معهــا الحملــة 

الضخمة والتي ستستمر لمدة شهرين، كما 
وتعتــزم الشــركة البدء في إطــالق الحملة 
الدعائية واإلعالنية للفيلم، لجذب جمهور 
الســينما العريض والمتعطش ألفالم العيد 

وللسينما اإلماراتية بشكل خاص.
يلعــب بطولــة فيلــم “خلــك شــنب” كالً مــن 
عمــار آل رحمــه وســعد عبــدهللا ومحمــد 
الكنــدي، الذيــن يشــكلون فريقــًا كوميديــًا 
هانــي  الفيلــم  مخــرج  واســتطاع  الفتــًا، 
الشــيباني من توظيف مهاراتهم وشــغفهم 
عفويــة  أدوار  ألداء  رائــع  بشــكل  الفنــي 
معتمــدة علــى كوميديــا الموقــف، والتــي 

ســتجعل مــن هــذا الفيلم وجبــة كوميدية 
واالبتســامة  بالترفيــه  مليئــة  دســمة 
المتواصلــة لكافة أفراد األســرة، ومتنفســًا 

عيــد  إجــازة  فــي  هامــًا  ســينمائيًا 
األضحى القادمة.

الفيلــم  مخــرج  وأكــد   
بأنــه  الشــيباني  هانــي 
ســعيد بعودتــه مجددًا 
الســينمائية  للواجهــة 
مــن خــالل هــذا الفيلــم 
الكوميــدي  الســينمائي 
الجديــد مــن نوعه، وأنه 

يشــكل  أن  وجيــزة  فتــرة  فــي  اســتطاع 
الســينمائية  الوجــوه  مــن  مميــزة  توليفــة 
الصاعدة والتي تنبؤا بمســتقبل واعد جدًا 
من خالل االستمرار في هذا األداء المتقن 
والمشــاركة فــي أفالم أكثر لكســب المزيد 

من الخبرة.
 وأوضــح المنتــج عامر ســالمين المري بأن 
اختيــار إجازة العيد لطرح فيلم “خلك 
شــنب” تأتي نظــرًا لكثافــة الجمهور 
المتعطش لألفالم في موسم 
االجازات والمناســبات، كما 
أن الموزعين الســينمائيين 
األكثــر  األفــالم  يختــارون 
جذبــًا للجمهور فــي فترة 
إطــالق  ويمثــل  األعيــاد، 

الفيلــم فــي العيــد خطــوة متميــزة للفيلــم 
المــوزع  قناعــة  علــى  ودليــل  اإلماراتــي 

السينمائي بجودة المنتج اإلماراتي.
 مــن جهتــه أشــاد المنتــج علــي المرزوقــي 
بالدعــم الالمحــدود من المجلــس الوطني 
االماراتيــة  األفــالم  لعــروض  لإلعــالم 
فــي دور الســينما، خصوصــًا بعــد إطــالق 
المبــادرة الخاصة لدعــم األفالم اإلماراتية 

اإلماراتــي  الفيلــم  دعــم  علــى  وحرصــه 
لتخصيــص أفضــل األوقــات والمناســبات 
فيلــم  عمــل  فريــق  بــأن  وأكــد  لعروضــه، 
“خلك شــنب” حرص علــى االهتمام الكبير 
علــى  وحــرص  الفيلــم،  نواحــي  بمختلــف 
إنتــاج محتــوى ترفيهــي مناســب لألســرة 
اإلماراتية والعربية والمقيمين في الدولة، 
واثقًا بأن ينال الفيلم استحسان الجمهور.

الفيلم اإلماراتي “خلك شنب” في عيد األضحى

شــغلت اإلعاميــة والفنانة البحرينية صابرين بورشــيد الجمهور واألوســاط الفنية الخليجية 
فــي الفتــرة األخيرة، بعد اإلعان عــن إصابتها بثاثة أورام في الرأس، وكانت وزارة الصحة 

البحرينية قد لبت نداء والد صابرين بنقلها الى ألمانيا لتلقي العاج الازم لحالتها. 

تــم  التــي  الفحوصــات  أن  والدهــا  وكشــف 
إجراؤهــا بينــت أن األورام الثالثــة ليمفاويــة، 
حالتهــا  اســتقرار  أكــد  المعالــج  طبيبهــا  وأن 
الصحيــة، واســتجابتها للعــالج بشــكل ســريع 
ومتقــدم، وأنهــا تخطــو خطــوات جّيــدة نحــو 
العالج والّتعافي.. نجوم الفن واإلعالم قدموا 
رســالة لهــا عبــر صحيفــة األنباء عبــروا خاللها 

عن حبهم وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل. 
وبعــث نجــوم الفــن رســائل مؤثــرة لإلعالميــة 
صابريــن بورشــيد، حيــث قالــت ريــم الحســن: 
وقالــت  الســيف”..نفتقدك”  “ع  برنامــج  “وردة 
الفنانة هدى الخطيب: “نسأل الجمهور الدعاء 
لها” وبثينة الرئيسي: “إنسانة قريبة من القلب 
هللا يقومهــا بالســالمة” وشــيماء: “هــي أقــوى 
من المرض وســتنتصر” الفنانة العراقية ميس 
كمــر: “أحبها وشــهادتي بهــا مجروحة” والفنان 

صابريــن”  يــا  وتــزول  “شــدة  كاكولــي:  علــي 
واخيــرا أمل العنبــري: “متأكدة من قوتها ورح 

ترد أفضل من األول”.
لفتــة مميزة قامة بها الفريق الطبي المســؤول 
عــن عــالج صابريــن بورشــيد فــي المستشــفى 

التــي ترقــد فيهــا لتلقــي العــالج بعــد إصابتهــا 
بــأورام في رأســها، حيــث فاجؤوهــا بالدخول 
بقالــب حلــوى وذلــك  إلــى غرفتهــا ممســكين 

تزامنًا مع عيد ميالدها.
مواقــع  ومتابعــي  رواد  مــن  عــدد  وتــداول 

يوّثــق  فيديــو  مقطــع  االجتماعــي  التواصــل 
المفاجــأة، ولم تظهــر صابرين بوجهها في هذا 
الفيديو، ولكن ظهر جزء منها فقط وهي ترقد 
على سرير المرض، وتقرأ إحدى الرسائل التي 

وصلت لها بمناسبة عيد ميالدها.

ــة الــبــحــريــنــيــة ــان ــفــن ــل ــرة ل ــؤثـ ــة مـ ــالـ نـــجـــوم الـــفـــن يـــوجـــهـــون رسـ
بورشيد تحتفل بعيد ميالدها في المستشفى

ــا الــســيــنــمــائــيــة ــه ــات ــاج ــت ــورة إن ــ ــاك ــ ــز” تـــقـــدم ب ــم ــل ــي ــة ف ــش ــب “غ
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اكتشاف علمي قد ينقذ آالف األرواح
توصــل العلمــاء إلــى طريقــة لتحويل جميع أنواع الدم إلى نوع واحد يتماشــى مع جميع المرضى، باســتخدام الميكروبات الموجودة في 

األمعاء البشرية، وهو اختراق علمي يمكن أن ينقذ آالف األرواح.

كولومبيــا  جامعــة  مــن  العلمــاء  ووجــد 
أنــواع  جميــع  تحويــل  كيفيــة  البريطانيــة 
 O النــوع  إلــى   ABو   Bو  A الــدم  فصائــل 
الــذي يمكن لجميع المرضى اســتقباله خالل 
عمليــات نقــل الدم، بغض النظر عن الفصيلة 

التي يحملونها.
وتختلــف أنواع الدم باختالف أنواع الســكر 
الموجــود على أســطح خاليا الــدم الحمراء. 

بينما ال تمتلك فصيلة O أي سكريات.
وأدرك العلمــاء أن بعــض اإلنزيمــات يمكنهــا 
 ،ABو Bو A إزالــة الســكريات مــن خاليــا دم
وتحويلهــا إلــى النــوع O، لكنهــم لــم يجــدوا 
فــي  إال  واقتصاديــا،  وفعــاال  آمنــا  إنزيمــا 

األمعاء.
علــى  البشــري  الهضمــي  الجهــاز  ويحتــوي 
السكريات نفسها الموجودة في خاليا الدم، 
كمــا أن اإلنزيمــات البكتيريــة الموجودة في 
البراز البشــري، تجرد الســكريات من البطانة 

للمساعدة على الهضم.

اإلنزيــم  عــزل  علــى  قادريــن  العلمــاء  وكان 
واســتخدامه لتجريــد الــدم مــن الســكريات 

بطريقة فعالة أكثر من أي إنزيم آخر.
وتوصــل العلمــاء إلى هذا االكتشــاف المثير 
منذ شــهر أغســطس الماضي، لكنهم كشــفوا 
عــن النتائــج اآلن فقــط فــي ورقــة بحثيــة 

.Nature Microbiology نشرت في مجلة
وتتمثــل الخطوة التالية للفريــق في اختبار 
اإلنزيــم ضمــن إطــار ســريري؛ لمعرفــة ما إذا 
كان هنــاك أي آثار جانبية لهذا اإلجراء. وإذا 
لــم يتــم العثــور علــى أي منها، فإن مســتقبل 

التبرع بالدم سيتغير نحو األفضل.

مــزادات  صالــة  مقاضــاة  مصــر  قــررت 
بريطانية شــهيرة عرضت 32 قطعة أثرية 
رأس  بينهــا  المصريــة،  للحضــارة  تنتمــي 
تمثــال تــوت عنــخ أمــون للبيــع بالعاصمــة 

البريطانية لندن.
إن  إدارة  المصريــة  اآلثــار  وزارة  وقالــت 
القطــع  تلــك  رصــدت  المســتردة  اآلثــار 
مــزادات  صالــة  كتالــوج  علــى  األثريــة 
لنــدن  البريطانيــة  بالعاصمــة  كريســتيز 
 لبيعهــا فــي مــزاد علنــي يومــي 3 و4 مــن 

يوليو المقبل. 
والخارجيــة  اآلثــار  وزارتــا  وقامــت 
المصريتــان وفــور اإلعــالن عــن بيــع هــذه 
القطــع األثريــة، بمخاطبــة صالــة  مــزادات 
كريستيز، ومنظمة اليونيسكو والخارجية 
البريطانيــة؛ لوقــف إجــراءات بيــع القطــع 
 والتحفــظ عليها، كما طلبتا الحصول على 
المســتندات الخاصــة بملكيتهــا، فضال عن 
المطالبة بأحقية مصر  في اســتعادتها في 
ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

مصر تقاضي 
“كريستيز” لعرضها 
قطعا فرعونية للبيع

قدمــت وكالــة تعليميــة وظيفــة شــاغرة جديــدة تقضي بمســاعدة األطفال علــى التعلم من 
خالل القراءة لهم أثناء نومهم، مقابل 130 دوالرا في الساعة.

وقــال موقع “بيزنيس إنســايدر” إن الوظيفة 
تعليــم  علــى  القادريــن  لألشــخاص  موجهــة 
األطفال ومســاعدتهم في فترة االمتحانات، 

من خالل تلقينهم الدروس وهم نيام.
وتقوم وكالة “تيوتور هاوس” التعليمية على 
اإلنترنــت بتجربــة خدمــة جديدة، من شــأنها 
أن تســمح للطــالب بالتعلــم وهــم نيــام، عــن 
طريــق مراجعــة المعلومــات والــدروس فــي 

مختلــف المــواد األساســية. وســيكون علــى 
المعلم شرح الدروس التعليمية للطالب وهم 
مســتيقظين، ومن ثم تكرار نفس المعلومات 
تنشــيط  مــن  يتمكنــوا  نومهــم، حتــى  أثنــاء 
المعلومــات  وترســيخ  ومراجعــة  ذاكرتهــم، 
تكلــف  أن  المتوقــع  ومــن  تعلموهــا.  التــي 
الساعة الدراسية 100 جنيه إسترليني )130 

دوالرا( للدروس التي تقدم وجها لوجه.

هل تريد أن تخفض وزنك؟ إذا كان الجواب نعم، فسيتوجب عليك ابتداء من اليوم إعادة 
التفكير في طريقة وعدد ســاعات نومك، على اعتبار أن هناك عالقة وطيدة بين األمرين، 

وفق ما كشفه اختبار حديث.

ووفــق مــا ذكــر موقــع “واتــس نيــو تــوداي”، 
فــإن إليانــور ســكوت، المنتميــة لجامعة ليدز 
البريطانيــة، أجــرت اختبــارا علــى عــدد مــن 
بيــن  العالقــة  نــوع  الكتشــاف  المتطوعيــن، 
النوم واألشــخاص الذين يرغبون في فقدان 
الوزن. وقالت ســكوت: “وجدت دراســتنا أنه 

عندمــا تــم حرمــان المتطوعيــن مــن النــوم، 
كانوا يشعرون بجوع أكبر بكثير، إضافة إلى 
ذلــك، الحظنــا أنهــم كانــوا يفضلــون األطعمة 
أن  ســكوت  وأوضحــت  والمالحــة”.  الحلــوة 
“الخالصــة هــي إذا كنــت ترغــب فــي إنقاص 
وزنك، فيجب عليك إعطاء األولوية للنوم”.

130 دوالرا في الساعة لمعّلم األطفال وهم نيام

دراسة: “ريجيم النوم”.. “سر” لفقدان الوزن

فتيات يلعبن تحت زخات نافورة عامة لمواجهة 
ارتفاع درجة الحرارة في فيلنيوس، عاصمة 

ليتوانيا، حيث بلغت الحرارة 35 درجة مئوية. 
)أ ف ب(

أعلنت شــركة فيســبوك أنها أطلقت تطبيقا جديدا يســمى “Study” أو “الدراسة”، 
والذي سيدفع مبالغ مالية للمستخدمين مقابل الحصول على بياناتهم.

وتعرضت الشركة النتقادات في وقت سابق من هذا العام عندما تبين أنها دفعت 
ألطفال ال تتجاوز أعمارهم 13 عاما لتثبيت برنامج على هواتفهم، مما سمح لها 

بجمع بيانات حول كيفية استخدامهم لتطبيقات منافسيها.
ودافعــت الشــركة عــن موقفهــا فــي الســابق بحجــة أن التطبيــق “تجســس” علــى 
المســتخدمين؛ ألنهــم وافقــوا علــى شــروطه، التــي ســمحت له بالوصــول إلى كل 
نشــاطاتهم علــى الهاتــف مقابــل مبلــغ مالــي. وأضافــت الشــركة أن اإلجــراء تــم 
بموافقــة أوليــاء أمــور لألطفال الذين قامــوا بتثبيته، قبل أن يتم إيقاف تشــغيل 
البرنامــج المثيــر للجــدل بعــد تزايــد االحتجاجات. وأعادت شــركة فيســبوك اآلن 
إطالق تطبيق أبحاث السوق تحت اسم “Study”، الذي سيكون متاحا فقط على 
نظــام تشــغيل أندرويــد، إذ تكون خصوصية المســتخدم غير مشــددة، وســيتوفر 
التطبيــق فقــط لألشــخاص الذيــن تزيد أعمارهــم عن 18 عاما. ولم يكشــف حتى 
اآلن عن المبلغ الذي سيتم دفعه للمشاركين في برنامج الدراسة، لكن المشاركين 

في برنامجها السابق حصلوا على ما يصل إلى 20 دوالرا شهريا.

مبالغ مالية من فيسبوك 
مقابل تحميل تطبيق الدراسة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حلول بديلة

األكيــاس  منــع  خبــر  حــاز 
البحريــن  فــي  البالســتيكية 
المقبــل  يوليــو   21 مــن  اعتبــارا 
علــى  تفاعــل  معــدل  أعلــى 
إنســتغرام “البــالد” أمــس. وقــال 
المســتخدم @4u5uf “أهــم شــي 
البديــل يكــون مقــاوم للقطع، مو 
نشيل فيه األغراض يتفلتون في 
 الشــارع”، فيمــا قــال المســتخدم

“هــل   symphony_of_light@  
تم توفير حلول بديلة؟”.

بعد أيام من آالم المعدة، تمكن أطباء من 
اكتشــاف ســر معاناة فتاة صينية، حيث 
وجــدوا داخل معدتها أكثر من 100 حبة 

من “كرات الشاي” داخل أحشائها.
ووفقــا لصحيفــة “متــرو” البريطانيــة، لم 
تعــد الفتــاة صاخبــة الـــ 14 عامــا، قــادرة 
علــى تنــاول الطعــام وكانت تعانــي آالما 
إلــى  نقلهــا  يتــم  أن  قبــل  المعــدة،  فــي 

المستشفى.
تبيــن  باألشــعة،  فحــص  إجــراء  وبعــد 
وجــود أكثــر مــن 100 كــرة صغيــرة فــي 
جميــع أنحــاء القولــون والمعــدة، والتــي 
أدرك األطبــاء أنهــا كريــات شــاي  لم يتم 

هضمها.
التــي عالجــت  لــو تشــن  وقالــت تشــانغ 
الفتــاة: “يجب أن تكــون قد أكلت الكثير 
مــن التابيــوكا لفتــرة طويلــة مــن الزمــن 
لتتســبب فــي تراكمهــا فــي بهــذا الشــكل 
فــي أحشــائها”. وأعطيــت الفتــاة وصفــة 
طبيــة لبعــض المســهالت للمســاعدة في 

التخلص من “الكريات” من جسدها.

يواظــب طفل صيني علــى أمر غريب 
للغايــة، وهــو تنــاول 5 وجبــات يوميــا 
مــن أجــل غاية نبيلــة هي إنقــاذ والده 

الذي يعاني حالة صحية صعبة.
وذكــرت “ســكاي نيــوز” أن والد الطفل 
ســنوات   7 منــذ  يعانــي  زيكــوان  لــو 
مــن مــرض ســرطان الــدم “اللوكيميا”، 
غيــر أن حالتــه تدهــورت كثيــرا العــام 
الماضــي، وبات بحاجــة إلى نقل الدم، 

لكن الحل الجذري يكمن في التبرع.
الوالــد مــن قهــر هــذا  وحتــى يتمكــن 
المــرض، فإنــه يحتــاج عمليــة زراعــة 
هــو  زيكــوان  والطفــل  عظــم،  نخــاع 
الوحيد في العائلة الذي يالئم جســمه 
جســم والــده المريــض، وفق مــا يقول 

األطباء.
لكنهــم يقولــون إنــه إذا أراد الطفــل أن 
يتبــرع وتنجــح العمليــة، فعليــه زيادة 
وزنه، وذلك يتم عبر تناول المزيد من 
الطعــام، ومــن بيــن مــا يتناولــه الطفل 

كميات من الرز واللحم.

صدمة لألطباء.. 
100 “كرة شاي” في 

معدة مراهقة

طفل يأكل 5 
وجبات يوميا 

إلنقاذ حياة والده
ُعــرض أول منــزل للملكــة إليزابيــث واألمير فيليب للبيــع بأكثر من 5 ماليين جنيه إســترليني، ما 

يزيد عن 6 ماليين دوالر أميركي.

وأصبحــت الفيــال الضخمــة المكونة من 6 غرف 
نــوم في مالطا، عش الزوجية األول للعروســين 
الملكييــن فــي العــام 1947. وتتمتــع الفيال التي 
تحمل اسم Villa Guardamangia الواقعة في 
فاليتا، عاصمة مالطا، بإطاللة رائعة على البحر، 

لكنها بحاجة إلى عمليات تجديد.

وبقــي الزوجــان فــي المنــزل الفخــم بيــن عامي 
1949 و1951، قبــل أن تــرث إليزابيــث الثانيــة 
العرش، وتصبح ملكة بريطانيا في العام 1952.

وتصــف وكالــة العقــارات “هــوم أف كواليتــي” 
قيمــة  “ذو  بأنــه  للبيــع،  المنــزل  تطــرح  التــي 

تاريخية رائعة”.

أول منزل لملكة بريطانيا وزجها للبيع

عارضة األزياء 
اإلنجليزية إسكرا لورانس 

تحضر العرض األول 
لفيلم “مان إن بالك: 

إنترناشنول” في مدينة 
نيويورك. )أ ف ب(

المنزل الملكي يقع على مساحة 1560 مترا مربعا، ويتمتع بإطاللة على البحر بمرفأ 
مارسامكسيت، باإلضافة إلى العديد من الميزات المعمارية األصلية

اختراق علمي يحول جميع فصائل الدم إلى فصيلة واحدة قد تنقذ آالف األرواح
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