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وقعــت  الجامعــة  رئاســة  أن  “البــاد”  علمــت 
اإلشــرافية  العــاوة  اســتحقاق  بإلغــاء  قــرارا 
)1000 دينــار(؛ نظيــر متابعــة رســائل الماجســتير 
أنهــم  للصحيفــة  أكاديميــون  والدكتــوراه. ونقــل 
أبلغــوا أن مبــررات القــرار تعــود لخفــض ميزانيــة 
جامعــة البحرين، مــا أدى لتقليص بعض النفقات، 

ومن بينها إلغاء العاوة.
وانتقــد المتحدثون للصحيفة مثل هذه القرارات 
التــي تؤثــر علــى جــودة العمــل األكاديمي واســم 
تتقــدم  أن  لهــا  يــراد  التــي  البحريــن  جامعــة 

بالمؤشــرات العالمية. وشكا المتحدثون لـ “الباد” 
مــن مخالفة قيادة الجامعــة لائحة أعضاء هيئة 

التدريس بالجامعة.
إلــى ذلك، كشــف تقرير رســمي عــن توجه جامعة 
البحريــن إلغــاق التخصصــات التــي يوجــد فيها 
تشبع من الخريجين، وعلى رأسها علم االجتماع 

وعلــم النفــس. ولفــت إلــى أن جامعــة البحريــن 
تــدرس حاليا فتح برنامج الماجســتير في مجال 
النفــط بالتعــاون مع جامعــة بريطانية، إلى جانب 
العمــل علــى تأهيل وتطويــر الكوادر فــي المجال 
النفطــي من خال التركيز علــى المعهد التدريبي 

في شركة نفط البحرين )بابكو(.

اإلسباني كالروس مدرًبا ألحمر السلةعرض “بيكاتشو” برعاية “البالد”إسقاط “درون” فوق خميس مشيط22 مليون دينار لمنطقة الشحن الجوياستدعاء عالوي للمحكمة
أمرت النيابة العامة بإحالة عضو  «

الجمعية العمومية لغرفة تجارة 
وصناعة البحرين نادر عالوي 

للمحكمة الصغرى الجنائية األولى 
بشأن البالغ المقدم ضده من 

المستشار المصري، ومن المقرر 
انعقاد المحاكمة يوم 17 يونيو.

قال الرئيس التنفيذي للشؤون  «
التجارية في شركة مطار البحرين 
أيمن زينل إن الشركة تنفذ حاليا 
مشروع منطقة الشحن الجوي 
الجديدة بقيمة 22 مليون دينار 

ضمن خطط برنامج تحديث 
المطار.

تمكنت قوات الدفاع الجوي  «
الملكي السعودي، مساء االثنين، 

من اعتراض وإسقاط طائرتين 
دون طيار أطلقتهما الميليشيات 

الحوثية اإلرهابية المدعومة 
من إيران باتجاه مدينة خميس 

مشيط.

» Poke� ”يقدم العرض الخاص لفيلم 
mon Detective Pikachu” في 

سينما موكتا الجفير برعاية “البالد” 
وبالتعاون مع شركة دلة )البحرين 
كوميك كون(. وأطلقت الصحيفة 
مسابقة على “االنستغرام” للفوز 

بتذاكر مجانية للحضور.

اتفق االتحاد البحريني لكرة السلة مع  «
المدرب اإلسباني جوزيب كالروس الشهير 

بـ “بيب”؛ لقيادة منتخبنا الوطني األول 
في االستحقاقات المقبلة وفي طليعتها 

بطولة كأس الخليج للمنتخبات في 
أكتوبر المقبل ثم تصفيات كأس آسيا 

2021 في نوفمبر.
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ترأس وزير اإلســكان باســم الحمر اجتماع 
عمل مشترك بين مسؤولي وزارة اإلسكان 
وبنك اإلسكان وفريق العمل المسؤول عن 
برنامج تمويل الســكن االجتماعي )مزايا(، 
الــذي ناقــش مقترحــات تطويــر إجــراءات 
االســتفادة مــن البرنامــج، بمــا يضمــن رفع 

كفاءة وجودة الخدمة اإلسكانية.
وأكــد أنــه في ظــل الزيادة الكبيــرة ألعداد 
الراغبين في االســتفادة من برنامج مزايا، 
والتــي تشــير اإلحصائيــات إلــى أن 80 % 
الحديثــة تتجــه  الطلبــات اإلســكانية  مــن 
نحــو مزايــا، فــإن ذلــك يجــب أن يصاحبــه 
تطويــًرا للــدورة اإلجرائيــة لاســتفادة من 
قــدر  علــى اختصارهــا  والعمــل  البرنامــج، 

المستطاع.
وأردف الوزيــر أن تطويــر وتســريع الدورة 
اإلجرائية لبرنامج “مزايا” ســتنعكس أيًضا 
علــى القطــاع العقــاري إيجابــا، باعتبــار أن 
تســريع اإلجــراءات يــؤدي إلــى زيــادة في 

شراء الوحدات السكنية.
تضميــن  إلــى  اإلســكان  وزيــر  دعــا  كمــا 
مقتــرح  تضميــن  التطويريــة  اإلجــراءات 
تأهيل بيوت الخبرة والبنوك المشاركة في 
البرنامــج بالمعايير واالشــتراطات الازمة 

الــذي  األمــر  الســكنية،  الوحــدات  لقبــول 
يرفــع من كفاءة اختيار الوحدات المائمة 
لانضمــام إلى البرنامــج، ويوفر الكثير من 
الجهد والوقت؛ نظًرا إلشراف جهة واحدة 
علــى  الوزيــر  اإلجــراء. وشــدد  هــذا  علــى 

ضرورة االســتمرار في المتابعة المســتمرة 
لمخرجــات البرنامج وإجراءاتــه، والبحث 
بهــدف  باســتمرار؛  التحســين  فــرص  عــن 
تعزيز نجاح البرنامج وتحقيق اســتدامته 

على المدى البعيد.

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  بــدأت 
األولى محاكمة سيدة آسيوية يتهمها 
زوجهــا الحامل لنفس جنســيتها بأنها 
أنجبــت لــه ولدا يحمل ســمات العرب 
بأيــة  ألصولهمــا  تمــت  ال  ومامحــه 

صلة.
لكن المفاجأة أنه بعد تحليل الحمض 
الســيدة  أن  تبيــن  للرضيــع  النــووي 
ليســت بوالدتــه أصــا، كمــا أنــه ومــن 
بــاب أولــى ال يحمــل أي صفــة وراثية 
مــن والــده، فأحالتهــا النيابــة العامــة 
مســتندات  تزويــر  بتهمــة  للمحاكمــة 
بجلســة  المحكمــة  وقــررت  رســمية، 
أمــس إعان المتهمة بنســخة من أمر 
اإلحالــة وجلبهــا مــن محبســها، علــى 
أن يكــون موعــد الجلســة المقبلة في 
23 يونيــو الجــاري، وأمرت باســتمرار 

حبسها لحين الجلسة المقبلة.

آسيوي يبلغ ضد 
زوجته إلنجابها 

المـــرأة البحرينيـــة تواصـــل حصـــد النجـــاح تلـــو اآلخـــرولدا عربي المالمح

البحرين تفوز بمقعد “الجندر” في “كونغرس الصحافيين”

تونس - بنا

في ســابقة وإنجاز كبير للمســيرة الصحافية 
بمقعــد  البحريــن  مملكــة  فــازت  البحرينيــة، 
لجنــة “الجندر” عن منطقة الشــرق األوســط، 
فــي انتخابــات الكونغــرس العالمــي لاتحــاد 
ضمــن  جــرت  التــي  للصحافييــن  الدولــي 
لاتحــاد   30 الـــ  العالمــي  المؤتمــر  أعمــال 
الدولــي للصحفييــن، الــذي انطلــق أمــس في 

الجمهورية التونسية. 
وفازت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية 
عهديــة أحمــد الســيد بالمقعــد بجــدارة فــي 
انتخابــات اكبر المحافل الصحافية العالمية؛ 
ليعــزز اإلنجــاز خطــوات مملكــة البحرين في 

المحافل الصحفية الدولية. 
وتعــد هــذه المــرة األولــى التــي تشــارك فيها 
البحرين ممثلة برئيســة بجمعية الصحفيين 
البحرينيــة، بالترشــح لعضويــة إحــدى لجان 
االتحــاد الدولــي، وأهمهــا هــي لجنــة الجنــدر 
التــي جــرى انتخاباتهــا أمــس فــي  )النــوع(، 

تونس. 

وصرحــت رئيســة الجمعيــة بأنهــا ترشــحت 
إعاميــة  أول  باعتبارهــا  اللجنــة  لعضويــة 
وصحافية بحرينية تشــارك فــي االنتخابات 
التــي تعقد النتخاب قيادات جديدة لاتحاد 
واللجنــة التنفيذيــة لاتحــاد، بالترشــح عبــر 
الصحفييــن  جمعيــة  كــون  الجنــدر؛  مقعــد 
البحرينيــة عضــوا وشــاركت فــي الكونغرس 

العالمي لاتحاد الدولي للصحافيين.
تواصــل  البحرينيــة  المــرأة  أن  وأوضحــت 
الفــوز  وآخرهــا  اآلخــر،  تلــو  النجــاح  حصــد 
بمقعد الجنــدر في انتخابات االتحاد الدولي 
للصحافييــن، والــذي يأتي لحمايــة وحصانة 
العالــم،  مســتوى  علــى  الصحفيــة  المــرأة 

وصيانة حقوقها المهنية. 

مدينة عيسى -  وزارة التربية والتعليم

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن مملكة البحرين نجحت في تبوء 
مكانــة تعليميــة رائــدة دولًيــا، أكدتهــا العديد من التقاريــر العالميــة المرموقة، 
خصوصا تصنيفها ضمن الدول ذات األداء العالي في تحقيق أهداف التعليم 

للجميع، حسب تقارير منظمة “اليونسكو”.

منتــدى  افتتــاح  النعيمــي  ورعــى 
“مائــة عــام علــى التعليــم النظامي في 
مملكة البحريــن”، الذي تنظمه الوزارة 
“اليونيســيف”،  منظمــة  مــع  بالتعــاون 
بحضــور وزيــر النفــط الشــيخ محمــد 

بــن خليفــة آل خليفــة، واألميــن العــام 
للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري، 
وعدد من المسؤولين بقطاعات الدولة 
أكاديميــة  وشــخصيات  المختلفــة، 

وتربوية وفكرية.

البحرين حققت مكانة تعليمية رائدة دراسة تطوير وتسريع إجراءات “مزايا”
ارتفــاع نســبة اإلقبــال على “الســكن االجتماعــي” إلى 80 %

المنامة - وزارة اإلسكان

وزير اإلسكان يترأس اجتماعا بين مسؤولي الوزارة وبنك اإلسكان وفريق العمل المسؤول عن برنامج “مزايا”

المعارضة السودانية توقف العصيان

)14( )07(

)06(
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)١٠(

أظهرت نتائج مسح أجرته إحدى 
البريطانيــة  األبحــاث  شــركات 
المتخصصــة فــي قطــاع الضيافــة 
البحرينيــة  الفنــادق  ربحيــة  نمــو 
بلــغ  إذ  الجــاري،  العــام  خــال 
متوسط الربحية للغرفة الفندقية 

الواحدة نحو 59.8 دوالر.

نمو ربحية الغرفة الفندقية
دوالر

59.8
 علي الفردان

)١١(
كشــف العضو المنتدب لشــركة نسيج 
هنــاك  أن  عــن  الســيد  خليــل  محمــد 

3 مشــاريع ســكنية للشــركة تحتــوي 
إجمالــي 497 فيــا، وبكلفــة إجماليــة 
تبلــغ نحــو 49 مليــون دينــار في عراد 

والبسيتين وجد الحاج.

استثمار “نسيج” في 3 مشاريع
مليون دينار 
49

زينب العكري

رياض حمزة

راشد الغائب

رئيسة جمعية الصحفيين تتوسط أعضاء الوفد البحريني

أكد مصدر في قوى الحرية والتغيير رفع العصيان المدني ظهر أمس، مشيرا إلى 
أن الخطوة جاءت استجابة لطلب الوساطة اإلثيوبية. وقال المصدر “الوساطة 

اإلثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير 
الستئناف التفاوض الذي قال إنه لم يكن مباشرا”.

عباس إبراهيم

توجه إلغالق تخصصي “االجتماع” 
و“النفس” ودراسة فتح “ماجستير النفط”



األربعاء 12 يونيو 2019 - 9 شوال 1440 - العدد 023893

“حوار الدولية” حتتفي بفوجها التا�سع 2019
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“الملكية للشرطة” تعّزز الروح الوطنية لـ 1200 شاب
ــن” ــع “تمكيـ ــراكة مـ ــد وبالشـ ــي العهـ ــمو ولـ ــات سـ ــًذا لتوجيهـ تنفيـ

األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  لتوجيهــات  تنفيــًذا 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وترجمــة 
للشــرطة  الملكيــة  األكاديميــة  بقيــام  ســموه  لرغبــة 
بتنفيذ برنامج صيفي يعنى بإعداد الشباب وتدريبهم 
وتنمية الحس الوطني لديهم وتشــجيعهم على العمل 
التطوعي، تنظم األكاديمية الملكية للشــرطة بالتعاون 
مــع “تمكيــن” فــي الفترة مــن 23 يونيو الجــاري وحتى 
عشــر،  الحــادي  الصيفــي  المعســكر   2019 يوليــو   11
فــي الوقــت الــذي تتواصل عملية التســجيل للمعســكر 
بمحافظات المملكة، ويتوقع أن يضم المعســكر 1200 
مشــارك مــن كال الجنســين، تتــراوح أعمارهــم بيــن 12 
و17 سنة، حيث يتم تقسيمهم حسب الفئات العمرية.
 ويســعى المعسكر الصيفي إلى تحقيق أهداف نوعية 
مــن شــانها خدمــة الفــرد والمجتمــع وذلــك مــن خــالل 
تحصين النشء وتقليل مســتوى االنحراف والجريمة 
باإلضافــة إلــى تعزيــز األمــن الفكــري والمجتمعــي، إذ 
يعمل المعسكر على توجيه طاقات الشباب البحريني، 
فيمــا يعود عليهم وعلى الوطــن بالنفع والفائدة ويعّزز 
لديهم روح المواطنة واالنتماء والشــراكة المجتمعية، 
القــدرات االنضباطيــة والقياديــة  إلــى تنميــة  إضافــة 
والعمــل علــى صقــل هــذه القــدرات واســتثمار أوقــات 
فراغهــم مــن خــالل مجموعــة مــن البرامج واألنشــطة 

التي تمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية.
وتتضمن فعاليات المعســكر الصيفي لهذا العام العديد 
واالجتماعيــة  والتوعويــة  التدريبيــة  البرامــج  مــن 
الرياضيــة  البرامــج  إلــى  باإلضافــة  والترفيهيــة 
والترفيهيــة وورش العمــل وغيرهــا بالتعــاون مع عدة 

جهات بالمملكة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  بعــث 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
آل خليفــة  ســلمان  بــن  األميــر خليفــة 
وولي العهــد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 
آل خليفــة برقيــات تهنئــة إلــى رئيــس 
جمهوريــة روســيا االتحاديــة فالديمير 
بوتين؛ بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

تهانيهــم  أطيــب  عــن  فيهــا  وأعربــوا 
وتمنياتهم له موفور الصحة والســعادة 

بهذه المناسبة الوطنية.
كما بعث صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي ولي 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء برقيــة 
تهنئــة مماثلة إلى رئيس وزراء روســيا 
االتحادية دميتــري ميدفيديف ضّمنها 

سموه خالص تهانيه بهذه المناسبة.

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحريــن المشــير الركن الشــيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة 
العامــة أمــس كبيــر مستشــاري الدفــاع 
المتحــدة  بالمملكــة  األوســط  للشــرق 
والوفــد  لوريمــر  جــون  ســير  الفريــق 
المرافــق، وذلــك بحضــور وزير شــؤون 
الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي.

القائــد  المعالــي  صاحــب  ورّحــب   
بكبيــر  البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام 

األوســط  للشــرق  الدفــاع  مستشــاري 
المرافــق،  والوفــد  المتحــدة  بالمملكــة 
مشــيًدا بعالقــات الصداقــة التاريخيــة 
والمتميــزة التي تربــط مملكة البحرين 
والمملكــة المتحــدة والتــي لهــا جــذور 
بالتعــاون  منّوًهــا  متينــة،  تاريخيــة 
فــي  الصديقيــن  البلديــن  بيــن  القائــم 
يتعلــق  مــا  ومنهــا  المجــاالت  شــتى 
بتبادل الخبــرات والتعاون في المجال 

العسكري.

... وتهنئ الرئيس الروسي

تعزيز التعاون العسكري مع بريطانيا
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سمو الشيخ خليفة بن علي يقّدم واجب العزاء بالكويت
سمو رئيس الوزراء كلف سمو المحافظ نقل تعازيه في وفاة وضحة المنير

بتكليــف مــن صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قام محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة بزيــارة اليــوم إلى دولــة الكويت الشــقيقة، حيث قــّدم واجب العــزاء إلــى أمير دولة 
الكويت صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر األحمد الصباح، وولي العهد سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، 
ورئيــس مجلــس الوزراء ســمو الشــيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وكبار أفراد أســرة آل الصبــاح الكريمة، وذلك في وفاة 

المغفور لها بإذن هللا تعالى وضحة علي المنير، والدة سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

الملكــي  الســمو  ومواســاة صاحــب  تعــازي  ســموه  ونقــل 
رئيــس الــوزراء إلــى إخوانــه صاحــب الســمو أميــر دولــة 
الكويت الشــقيقة وســمو ولي العهد وســمو رئيس مجلس 
الــوزراء، داعًيــا هللا عــّز وجــّل أن يتغمدها بواســع رحمته، 
وأن يســكنها فســيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر 

والسلوان.
 مــن جانبهــم، أعــرب أميــر دولــة الكويــت صاحــب الســمو 
الشــيخ صبــاح األحمــد الجابر األحمد الصبــاح وولي العهد 

ســمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس 
الــوزراء ســمو الشــيخ جابــر المبــارك الحمــد الصبــاح عــن 
خالص شــكرهم وامتنانهم لرئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة على مشــاعر 
ســموه النبيلــة وصــادق مواســاته، والتي تجّســد ما يجمع 
أخــوة  مــن عالقــات  الشــقيقين  والشــعبين  البلديــن  بيــن 
ومحبــة متميزة، متمنين لســموه موفور الصحة والعافية، 

ولمملكة البحرين وشعبها دوام الرفعة والتقدم.

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة يقدم واجب العزاء

المنامة - بنا

سمو محافظ الجنوبية يستعرض العالقات مع المبعوث الفلبيني

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بن علي بــن خليفــة آل خليفة 
مســاء أمــس مبعــوث رئيــس جمهوريــة الفلبيــن لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة أمابيل أغيلوس، وذلك بحضور رئيــس االتحاد البحريني لكرة 

السلة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة.

وخــالل اللقــاء، رحب ســموه بالمبعوث 
الفلبينــي، معربــا عــن تقديــره لعالقــات 
الصداقــة التــي تربــط مملكــة البحريــن 
وجمهورية الفلبين وما وصلت إليه من 
تطور ونماء على األصعدة كافة، منوها 
بأهميــة تعميــق العالقــات الثنائيــة بيــن 
البلديــن الصديقيــن واالرتقــاء بهــا إلــى 

آفاق أرحب.
وأشــاد ســمو المحافظ بزيــارة المبعوث 
أغيلــوس إلــى مملكــة البحريــن، والتــي 
تعد فرصة لدعم سبل التعاون المشترك 
خصوصا في مجال القطاع االقتصادي 

والتعليمي.
مــن جهتــه، أعــرب أغيلــوس عن شــكره 

وتقديره لســمو محافــظ الجنوبية على 
دعــم واهتمــام ســموه بكل ما من شــأنه 
والتعــاون  الصداقــة  عالقــات  توطيــد 

الصديقيــن،  البلديــن  بيــن  المتميــزة 
متمنيــا لمملكــة البحريــن دوام التقــدم 

واالزدهار.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة مستقبال مبعوث رئيس جمهورية الفلبين

المنامة - بنا

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
آل خليفــة وولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة برقيــات 
تهنئــة إلــى رئيــس جمهوريــة الفلبين 
رودريغــو دوتيرتــي، وذلــك بمناســبة 
ذكــرى العيــد الوطنــي لبــالده، أعربوا 
فيهــا عــن أطيــب تهانيهــم وتمنياتهم 
لــه بموفــور الصحــة والســعادة بهــذه 

المناسبة الوطنية.

البحرين تهنئ الفلبين

المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفــة وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيتي 
تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخســتان 

بمناســبة  توكاييــف؛  جومــارت  قاســم 
فــوزه فــي االنتخابــات الرئاســية، أعربــا 
فيهمــا عــن أطيــب تهانيهمــا وتمنياتهمــا 
لــه التوفيــق وموفور الصحة والســعادة 
ولشــعب جمهورية كازاخستان الشقيق 

مزيدا من التقدم والنماء.

العاهل وسمو ولي العهد يهنئان توكاييف
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المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة المالية

أكــد مســاعد وزيــر الخارجية عبدهللا الدوســري أن اإلنجــازات المتقدمة 
في مجال حقوق اإلنســان التي تشــهدها مملكة البحرين تنبع من النهج 
اإلصالحــي لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة، وتوجيهات جاللته الســديدة إيماًنا بأن احترام هذه الحقوق هو 
التــزام وطنــي قبــل أن يكــون التزاًما إقليمًيا أو دولًيا، ويشــكل األســاس 

الراسخ الحترام وصون كرامة الفرد وتنمية المجتمع وازدهار الوطن.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال اللورد طــارق أحمد وزيــر الدولــة للكومنولث 
واألمــم المتحــدة فــي وزارة خارجية المملكة المتحــدة المبعوث الخاص 
لرئيسة وزراء بريطانيا لحرية الدين والمعتقد، لمساعد وزير الخارجية، 
وبحضــور ســفير مملكــة البحرين لــدى المملكة المتحدة الشــيخ فواز بن 
محمد آل خليفة، وسفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين سايمون 

مارتن، في مكتبه بالعاصمة لندن.
وأكد سفير البحرين لدى المملكة المتحدة أهمية تنمية أطر التعاون بين 
البلدين الصديقين في العديد من المجاالت بما يلبي المصالح المشتركة، 
مشــيرا إلى أن المملكة قامت بتعزيز مفهوم حقوق اإلنســان، عبر سلسلة 
مــن اإلجــراءات والتشــريعات الرامية لتحقيق الحمايــة والتطوير الالزم 
لحقــوق اإلنســان، منهــا إنشــاء المؤسســات واللجان التــي تراقب تطبيق 
تنفيــذ هــذه التشــريعات وتســهر علــى حمايتهــا فــي بــادرة فريــدة فــي 
المنطقــة، تعتبــر إحدى المنجزات التــي تحققت لمملكة البحرين في ظل 

العهد الزاهر.
مــن جانبــه، أشــاد اللورد أحمــد بعالقات الصداقــة التاريخيــة بين مملكة 
البحريــن والمملكــة المتحــدة، مؤكــدا أهميــة تبــادل الزيــارات على أعلى 

المستويات لتعزيز هذه العالقة وعلى كافة المجاالت، معربا عن تمنياته 
باســتمرار التنســيق مســتقبال بيــن البلدين؛ لالســتفادة وتبــادل الخبرات 
علــى مختلــف األصعدة بمــا يعود بالخيــر للبلدين الصديقين، مســتعرًضا 
عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشــترك على الســاحتين اإلقليمية 

والدولية.
اإلنســان  حقــوق  رئيــس  مــع  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  اجتمــع  كمــا 
والديمقراطيــة والعالقــات متعددة االطراف ريتشــارد جونــز، والمبعوث 
الخاص للمســاواة بين الجنســين جوانا روبر، مســتعرًضا آخر اإلنجازات 
والتطــورات فــي مجــال حقوق االنســان في البحرين، كمــا تم بحث أطر 
التعــاون الثنائــي وتبــادل الخبــرات فــي العديد مــن المجــاالت الحقوقية 
والفنيــة علــى المســتويات كافــة، إضافــة إلــى مناقشــة عدد مــن القضايا 

والمواضيع ذات االهتمام المشترك.

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة مواصلة العمل لتعزيز التعاون االقتصادي واالســتثماري 
مع الواليات المتحدة األميركية بما يسهم في توفير مزيد من الفرص النوعية الواعدة ويلبي تطلعات البلدين الصديقين.

مــع  أمــس  الوزيــر  لقــاء  لــدى  ذلــك  جــاء 
الواليــات المتحــدة األميركية لــدى مملكة 
إذ  ســفير،  ســيبيريل  جاســتين  البحريــن 
أشــاد بعمــق العالقــات التاريخيــة المتينة 
التــي تجمــع بيــن البلديــن وأهميــة الدفــع 
بتلــك العالقات نحو أفق أرحب من العمل 

والتنسيق المشترك.
وخالل اللقاء تم بحث ســبل دعم وتعزيز 
التعــاون الثنائــي بين البحريــن والواليات 
المتحــدة في مختلف المجاالت بما يخدم 
مصالــح البلديــن الصديقين، واســتعراض 
االقتصــاد  صعيــد  علــى  التطــورات  آخــر 

العالمي. 

مســاعد وزير الخارجية: سلسلة إجراءات وتشــريعات لتحقيق الحماية الالزمة

وزيــر المالية: توفيــر مزيد من الفــرص النوعيــة الواعدة

ا احترام الحقوق التزام وطني قبل أن يكون دوليًّ

تعزيز التعاون االقتصادي مع أميركا

وزير المالية واالقتصاد الوطني يستقبل سفير الواليات المتحدة األميركية لدى البحرين

11 يونيو 2019 ، الثالثاء 
البحرين  مملكة  الخليج  بفندق  للمؤتمرات  الدولي  مركزالخليج   

آل خليفة  ا�مير خليفة بن سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
 رئيس الوزراءالموقر حفظه ا� ورعاه

الدولية البحرين   AMA مدرسة 
الخامس آراجيلوز  أمابيله  السفير   تحت قيادة 

للتعليم  AMA منظومة  رئيس 
الخليجى   التعاون  مجلس  لدول  الفلبين  جمهورية  لرئيس  الخاص  المبعوث 

الملكي  السمو  لـصاحب  وتقديرها  امتنانها  خالص  عن  تعرب 
الكبير. واهتمامه  والسخية  الكريمة  لرعايته 

thحـفــــــل التخــــــــرج 112019

Û  أكثر األغنياء والعظماء غير سعداء، فإن القدرة على فن إدارة المال والمنصب والمجد
ال يعنــي بالضــرورة القــدرة علــى فن إدارة الســعادة. قبــل بناء القصــر الخارجي البد أن 
تقوم ببناء القصر الداخلي، وتســّيجه، وتحرســه بالكالب البوليســية، والكيمرات، لكي 
ال يختــرق أحــد قلبك، ونفســيتك. نحن البشــر حريصون على ســالمة كل مقتنياتنا من 
الســرقة أو التلف أو االختراق إال ســالمة القلب، نلقيه على األرصفة في العراء عرضة 
لكل الذئاب البشرية المنفردة، ثم نبكي: لماذا نحن تعساء؟ كل القلوب الجريحة كانت 
ذات يــوم معروضــة للســرقة أو البيــع، إمــا كســكراب أو كقطــع غيــار، تبــاع فــي أســواق 
شــعبية لقلــوب أخــرى تحتــاج إلــى صيانــة. أغلــى ما عندنــا نعرضــه كعبــد ال كملك، في 
سوق سماسرة العاطفة الكاذبة. ليس هناك حب من أول نظرة، وإنما هناك حماقة قرار 
د الطريق  قلــب بــال حراســة من أول نظرة. إذا كانت الســعادة متقلبة، فينبغــي أن ال نعبِّ

بالجروح الباقية، خصوًصا أن السعادة كاألميرات بخيالت في إعطاء المواعيد. 
Û  يقــول محمــد شــكري، صاحــب رواية “الخبــز الحافــي”: “ال ينبغي لنا أن نثــق كثيًرا في 

السعادة. إنها آتية هاربة، منفلتة كلما أردنا القبض عليها. قد تكون مثل عصفور جميل 
يحــط علــى حافــة شــرفتنا. ال نــكاد نقتــرب منه حتى يطيــر. هل تعتقديــن أن العصفور 
ســيحط على الكتف ويغني لك أو لي كما نتخيل؟ إن الكاتب العظيم تشــارلز ديكنس، 
صاحب رواية “الفيرتويست” لم يعرف السعادة، ألنه أحب شابة في سرية تامة، وظل 
معها لســنين طويلة خائًفا من زوجته وتهشــم الســمعة، رغم أنه كان يعشــقها. ال يمكن 
أن تخلــق الســعادة فــي غابــة مــأى بالرصــاص، والصياديــن المتربصين. فوبيا الســرية 
مــوت آخــر للســعادة. كل عظيــم يوجد في حياته بعض الوحوش التي تنهش ســعادته. 
ديكنــز كان يعانــي فوبيــا الفضيحــة، باعتبــاره كاتًبا مشــهوًرا. تهشــمت ســعادة آرنســت 
همنجــواى، عبقــري الحــرف األميركي، صاحــب رائعة “العجوز والبحر” بســبب ذكرياته، 
وذلك في مشاركته المؤلمة في الحرب العالمية األولى والثانية، وكذلك الحرب األهلية 
اإلســبانية. كانــت ذاكرته مليئــة باأللغام، والرصاص، وصور األشــالء، فلم يقم بتنظيف 
الذاكــرة المتورمــة، فكانــت نهايتــه مأســاوية. فــي علــم النفــس، كي تخفف من ســطوة 
الذكريــات البــد أن تقوم بفك الروابط الشــرطية بأي شــيء قد يعيــدك ألنياب كوابيس 
الماضــي، أكان عطــًرا أم رصاصــة أم مكاًنــا أم أغنيــة. أمــا ســبب نزيــف ســعادة الكاتــب 
األيرلنــدي، أوســكار وايلــد، فبســبب تورطــه فــي زواج فاشــل، ال يلبــي هويتــه وشــغفه 
العاطفــي، فظــل كنســمة هــواء تتقاذفهــا طواحيــن مزرعــة. أمــا طاغــور، حكيــم الهنــد، 
فســعادته أصبحــت علــى المحــك بســبب تفرد الموت بــكل من يحــب، خصوًصا زوجته 
التي رآها مصباحه في كهف الحياة المظلم. وال شــيء يقتل ســعادة اإلنســان كالعشــق، 
وأنــا أعتبــر كل عاشــق هــو مريــض ســيكولوجيا، ويحتــاج إلــى معالجــة، وكل العشــاق 
يعانون من اضطرابات عاطفية، اضطراًبا يكون فرصة ذهبية لالستغالل. يقول اإلمام 
علــي عليــه الّســالم: َمــن َعِشــَق َشــيًئا أعشــى )أعمــى( َبَصــَرُه، وأمــَرَض َقلَبــُه، َفُهــَو َينُظُر 
ِبَعيــٍن َغيــِر َصحيَحــٍة، وَيســَمُع ِبــُأُذٍن َغيِر َســميَعٍة”. قلوبنا مريضة لكثرة مــا تعلقت على 
مشــانق المواعيد الكاذبة، وطعنات الخيبات، وتكلس البطاريات المســتهلكة في تبديل 
“روموتكونترول” التالعب لمشــاعرنا. ولو غضبنا فال رادع للمتالعب؛ ألن العاشــق عبد 
ذليــل فــي ســجون العبوديــة في ممالك الحب. يقــول اإلمام علي “َثالَثُة أشــياَء ال َدواَم 
يِف، وَغَضُب العاِشِق” وأنشد القاضي أبو الحسن  ِر، وَسحاَبُة الصَّ َلها: الماُل في َيِد الُمَبذِّ

بن أضحى شعًرا دلياًل على العشق المرضي:
Û أزف الفراق وفي الفؤاد كلوُم... ودنا الترحل والحمام يحوُم
Û قل لأحبة كيف أنعم بعدكم... وأنا المسافر والفؤاد مقيُم
Û قالوا الوداع يهيج منك صبابة... ويثير ما هو في الهوى مكتوم
Û .قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة... ودعوا القيامة بعد ذاك تقوُم

العظماء والجهل 
بفن إدارة 

السعادة )19( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

رعاية كبيرة من العاهل للشباب والمرأة
وزيــر الخارجيــة: دعــم رواد األعمــال وتوفيــر البيئــة الخصبــة لالبتــكار

تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أقيم أمس مهرجان 
البحريــن لإلبــداع واالبتــكار )من المنامــة إلى متيرا(، الذي نظمه االتحــاد العالمي لصاحبات 

األعمال والمهن البحرينية، بمقر االتحاد.

وفــي كلمتــه بافتتــاح المهرجــان، أعرب وزير 
الخارجيــة عن اعتــزازه بهــذا المهرجان الهام 
الذي يعكس مدى الرعاية الكبيرة التي يوليها 
ملــك البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفة للشــباب والمرأة واالرتقاء 
الدائم بهما، وعناية الحكومة برئاسة صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة ودعــم ولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
بــن حمــد آل  الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
خليفــة وقرينــة عاهل البالد رئيســة المجلس 
األعلــى للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة 
لتوفيــر  خليفــة؛  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
كل مقومــات وســبل التميــز واإلبــداع للمــرأة 
والشــباب في جميــع القطاعات خصوصا في 
مجال االقتصاد وسوق العمل؛ ليكونا إضافة 
قويــة ودعًمــا مهًمــا لجهــود تحقيــق أهــداف 

التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
وأشاد وزير الخارجية بجهود رئيسة االتحاد 
العالمي لصاحبات األعمال والمهن البحرينية 
ســفيرة اإلبداع الشــيخة هند بنت ســلمان آل 
خليفــة، في تنظيــم المهرجان ضمــن الجهود 
الكبيرة واإلسهامات الملموسة التي تعبر عن 
نفسها في إنجاز الكثير من المشاريع النوعية 
لتحقيق رســالة االتحاد في تعزيز دور المرأة 
وتوفيــر  األعمــال  رواد  ودعــم  والشــباب، 
البيئــة الخصبة لالبتــكار، وفتح آفاق جديدة 
وتعزيــز  الواعــدة  الوطنيــة  الكفــاءات  أمــام 
اإلنتاجيــة والتنافســية وتمكيــن المؤسســات 

الناشــئة مــن القيــام بدورهــا علــى أكمل وجه 
بمــا يخدم اقتصادنــا الوطنــي، منوًها بجهود 
رئيــس مكتــب اليونيــدو لترويــج االســتثمار 
البحريــن هاشــم  مملكــة  فــي  والتكنولوجيــا 

حسين في تنظيم وإنجاح هذه الفعالية.
وعبــر الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل 
خليفة عن سعادته بالتنظيم الرائع للمهرجان 
والذي يؤكد تمكن االتحاد العالمي لصاحبات 
األعمــال والمهــن البحرينيــة مــن إقامــة مثــل 
هذه الفعاليات عموما، والجهود الكبيرة التي 
بذلــت فــي تنظيــم هــذا المهرجــان خصوصا؛ 
ليخــرج بالصــورة المبهــرة التــي تتناســب مع 
أهميتــه فــي تعزيــز الثقافــة واالســتثمار بين 
أصحــاب المشــاريع الحرفيــة والثقافيــة فــي 
البحريــن ومدينــة متيــرا اإليطاليــة،  مملكــة 
وفتــح مجاالت للتعــاون المثمر مع جمهورية 
إيطاليــا الصديقــة عموما، وتجســيد سياســة 
مملكــة البحريــن فــي التواصــل واالنفتاح مع 
دول العالــم بمــا يعــود بالنفــع علــى الجميــع 

ويعزز المصالح المشتركة.
وأكــد وزيــر الخارجيــة أن وزارة الخارجيــة 
ســتظل داعمــة لالتحــاد العالمــي لصاحبــات 
األعمــال والمهــن البحرينيــة فيمــا يبذلــه مــن 
جهود علــى الصعيدين الداخلــي والخارجي؛ 
إيماًنــا منهــا بالقيمة العالية لهــذه الجهود في 
دفــع مســيرة التنميــة فــي مملكــة البحريــن، 
وإدراًكا بأهميــة التعاون الوثيق بين مختلف 
المجتمــع  ومؤسســات  الدولــة  مؤسســات 
المدنــي، متمنًيــا للمهرجــان ولجميــع أنشــطة 

وبرامج االتحاد كل التوفيق والنجاح.
من جانبها، أعربت الشــيخة هند بنت ســلمان 
آل خليفة رئيســة االتحــاد العالمي لصاحبات 
األعمال والمهن البحرينية عن خالص شكرها 
للضيــوف المشــاركين فــي مهرجــان البحرين 
لإلبــداع واالبتــكار )مــن المنامــة إلــى متيــرا(، 
مســتذكرة زيارتها إلــى جمهورية إيطاليا في 
“اليونيــدو”  مــن  لدعــوة  تلبيــة  2015؛  العــام 
اختيارهــا  تــم  التــي  متيــرا  مدينــة  لزيــارة 
عاصمة الثقافة األوروبية للعام 2019، إذ تم 
منحها لقب سفيرة اإلبداع خالل تلك الزيارة 

من قبل األمم المتحدة.
وأشــارت رئيســة االتحــاد العالمــي لصاحبات 

األعمــال والمهن البحرينيــة إلى عودة مملكة 
البحريــن إلى مدينة متيرا في شــهر ســبتمبر 
فــي  الفنانيــن  مــن  نخبــة  بمشــاركة  المقبــل، 
الرســم والنحــت وصياغــة الذهــب والحــرف 

اليدوية.
وأعربت عن شــكرها لصندوق العمل )تمكين( 
العالمــي  لالتحــاد  ومســاندته  دوره  علــى 
لصاحبــات األعمــال والمهــن البحرينيــة، كمــا 
تقدمــت بالشــكر إلــى مكتــب اليونيــدو علــى 
ركًنــا  المهرجــان  وتضمــن  ودعمــه.  تعاونــه 
لإلبــداع البحرينــي وركًنــا لإلبــداع اإليطالــي 
والحــرف  كالطبــخ  مختلفــة  مجــاالت  فــي 

اليدوية والتصوير والخط وغيرها.

وزير الخارجية يفتتح مهرجان البحرين لإلبداع واالبتكار “من المنامة إلى متيرا”

المنامة - وزارة الخارجية
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تفضل رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، فشــمل برعايته الكريمة حفل تخريج 
الفوج الحادي عشــر من طلبة مدرســة AMA الدولية، حيث أناب ســموه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، لحضور 
هــذا الحفــل الــذي أقيــم فــي قاعــة المؤتمــرات بفنــدق الخليج، بحضــور مبعــوث رئيس جمهوريــة الفلبين لــدول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أمابيــل أغيلــوس، والوكيل المســاعد للمعلومــات والمتابعــة في ديوان صاحب الســمو 

الملكي رئيس الوزراء إبراهيم الدوسري.

تهانــي  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  ونقــل 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  وتبريــكات 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة إلــى الخريجين والخريجات 
ســموه  وتمنيــات  أمورهــم،  وأوليــاء 
لهــم بــدوام التوفيــق والنجــاح، مشــيًدا 
باهتمام ســموه الكريم وعنايته الدائمة 
بالتعليــم فــي مملكــة البحريــن؛ بوصفه 
ركيــزة أساســية للتنميــة واالزدهار، بما 
في ذلك تشــجيع ســموه لالستثمار في 

قطاع التعليم الخاص.
التعليميــة  المســيرة  أن  الوزيــر  وبّيــن 
الوطنيــة خطت خطــوات كبيرة بفضل 
دعــم ومســاندة قيــادة بلدنــا العزيــز، إذ 
اســتطاعت الــوزارة االرتقــاء بمســتوى 

خدماتها على صعيد التعليم الحكومي 
والخاص.

رئيــس  مبعــوث  ألقــى  جانبــه،  مــن 
جمهورية الفلبين كلمًة رفع فيها أسمى 
آيــات الشــكر والتقديــر لصاحب الســمو 
تفّضلــه  علــى  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
برعايــة حفــل تخريــج هــذا الفــوج مــن 
الجهــود  إلــى  مشــيًرا  المدرســة،  طلبــة 
التــي تبذلها المدرســة لتطوير مســتوى 

خدماتها المقدمة للطلبة.
ونوه اغيلوس إلــى التطور الكبير الذي 
تشــهده المســيرة التعليميــة البحرينية، 
بفضــل الدعم الذي تحظى به المدارس 
لصاحــب  الزاهــر  العهــد  فــي  الخاصــة 
ومســاندة  وبدعــم  الملــك،  الجاللــة 

صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء، 
العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
لرئيــس مجلس الوزراء، كما هنأ مملكة 
البحريــن بمناســبة مــرور مئــة عام على 

بدء التعليم.
ثــم ألقــى عــدد مــن الخريجيــن كلمــات 
بلحظــات  ســعادتهم  عــن  فيهــا  عبــّروا 
التخــرج التــي تمثــل تتويجا لمــا بذلوه 
من جهوٍد كبيرة طوال فترة دراستهم، 
منوهين برعاية صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الوزراء لحفــل تخرجهم، والذي 
يدل على االهتمام بالشــباب وإعدادهم 
شــهادات  توزيــع  تــم  ثــم  للمســتقبل، 

التخرج على 150 طالًبا وطالبة.

المنامة - بنا

النعيمي يحضر تخريج الفوج 11 من مدرسة AMA الدولية
الفلبيني ــس  ــي ــرئ ال ــوث  ــع ــب م ــور  ــض ــح وب ــوزراء  ــ ــ الـ رئــيــس  ــو  ــم س عـــن  ــة  ــاب ــي ن



“اإلسكان” ال تعترف بإعاقة علي وتشخيص “الصحة”
الحمـــر يناشـــد  واألب  تـــِف...  ولـــم  البيـــت  بتبديـــل  وعـــدت  الـــوزارة 

 ناشــد المواطن موســى ف. عبر صحيفة “البالد” وزير اإلسكان باسم الحمر إلنقاذه من 
معاناتــه اليوميــة بعــد إخالل الوزارة وعدهــا له بتغيير البيت الذي اســتحقه لبيت آخر 

مصمم لذوي االحتياجات الخاصة.

ســنة(   18( علــي  األول  لولديــن،  أب  إنــه  وقــال   
ــا، وابنته )12 ســنة( مريضة بالســكلر  معــوق ذهنيًّ
وتســتلزم حالتهــا تلقيهــا العــاج المســتمر بمركــز 
بمجمــع  الوراثيــة  األمــراض  مرضــى  عــاج 

السلمانية الطبي.
وذكــر أنه حصــل على بيت العمر بمدينة ســلمان، 
يــوم  المبهــج بحياتــه، وفــي  الخبــر  لهــذا  وفــرح 
إجراء عملية الســحب لتحديــد موقع البيت، أبلغ 
الموظفــة بمنضــدة تلقــي الخدمــة بالــوزارة أنــه 
أب لولديــن تســتلزم حالتهمــا الرعايــة الصحيــة 
المكثفــة، ومطالًبــا بتأمين بيت يتناســب مع ذوي 
االحتياجــات الخاصــة، وحامــاً معه المســتندات 

الثبوتية التي تدلل على ما يقول.
أمــام  بأنــه  أبلغتــه  الموظفــة  المواطــن أن  وبّيــن 
علــى  يوافــق  أن  األول  لهمــا،  ثالــث  ال  خياريــن 
الســحب الختيــار موقــع بيتــه ومــن ثــم يطلــب 
التغييــر، أمــا الخيــار الثانــي فيــؤدي إللغــاء طلبه 

وانتظار استحقاقه وحدة خاصة.

واضطــر  صعــب،  بموقــف  كان  أنــه  إلــى  وأشــار 
للموافقة على الخيار األول، ومن بعد اســتحقاقه 
البيــت فإنــه اســتمر بمطالبتــه لمراعاتــه بتوفيــر 

وحدة تراعي خصوصية وضعه.
وأفــاد أن كل غــرف البيــت الحالــي تقــع بالطابــق 

العلــوي، بينمــا تصميــم البيــت المخصــص لــذوي 
االحتياجــات الخاصــة توجــد بــه غــرف بالطابــق 
األرضــي، وهــو ما يتناســب مــع حالة ابنــه المعاق 
ويعينــه  الحركــة،  علــى  يقــوى  ال  والــذي  ــا،  ذهنيًّ
والــداه فــي كل شــيء يؤّديــه. وبّيــن أنــه خاطب 
الوزارة ألكثر من مرة مناشــًدا المســؤولين إعادة 

النظــر فــي موضوعــه، وفــي كل مــرة يأتــي الــرد 
شــفوّيا برفــض طلبــه، وأن حالة ابنه ال تســتدعي 
االحتياجــات  لــذوي  مخصــص  بيــت  تأميــن 
الخاصــة، وأن الــوزارة ال تصنف ابنــه بأنه معوق، 
وبما يعني أن الوزارة ال تعترف بتشخيص وزارة 

الصحة ووزارة العمل والتنمية االجتماعية.

علي موسى.. بتشخيص وزارة اإلسكان سليم.. وبتشخيص وزارة الصحة معوق

إفادة وزارة الصحة بأن ابنة موسى مريضة سكلر

ســيتيح المنظمون لمؤتمر مجلس الشــورى المقرر في يونيو المقبل مشاركة أوسع 
عن بعد لمن لم يتمكن من حضور المؤتمر الذي سيعين أعضاء المجلس التشريعي 

المعين في بلورة مبادراتهم التشريعية بدور االنعقاد المقبل.

وقالــت رئيســة المؤتمــر الشــورية دالل 
المســجلين  “البــاد” إن عــدد  لـــ  الزايــد 
بالمؤتمــر فــاق التوقعات، وبلغ أكثر من 
المشــاركة  بينمــا ســقف  200 شــخص، 

المحدد كان 150 شخصا.
وأشــارت الــى أن رئيــس المجلس علي 
الفوريــة  توجيهاتــه  أصــدر  الصالــح 
للقائميــن علــى المؤتمــر بعــدم رد طلب 
يكــون  أن  يــود  شــخص  أّي  مشــاركة 

شــريكا برســم تطلعاته جنبــا الى جنب 
مع المجلس.

وتابعــت: وفــي ضــوء توجيــه رئاســة 
المجلس وبمراعاة ما تستوعبه قاعات 
المؤتمــر التــي ســتحتضن ورش عمــل 
ستشــهد نقاشات وطنية مختلفة بسبع 
محــاورة مختلفــة فقــد تــم زيــادة عدد 
ســقف المشــاركة مــن ليصل إلــى قرابة 

230 شخصا.

الجديــدة  المبــادرة  أن  إلــى  ونبهــت 
صعيــد  علــى  نوعهــا  مــن  واألولــى 
الفعاليات البرلمانية والسياسية الكبرى 
فإن المؤتمر ســيتيح المشــاركة عن بعد 
من خال متابعة المشارك للبث المباشر 
للمؤتمــر، وتقديــم مشــاركته التفاعلية، 
وذلــك  المصــورة،  أو  المكتوبــة  ســواء 
باالســتفادة من خبرة اإلدارة المختصة 
بالتقنيــات الحديثــة بالمجلس وشــركة 
مختصة تعكف على إنجاز هذه المهمة. 
وأكدت أن الغاية من النشــاط المســتمر 
المؤتمــر هــو أن تمثــل  للقائميــن علــى 
هــذه الفعاليــة فضــاء للتاقــي الوطني 
والنقــاش بشــأن مجموعة مــن الملفات 
الوطنيــة المهمــة بين مجموعة واســعة 

الفئــات  مختلــف  مــن  المواطنيــن  مــن 
والموظفيــن  الجامعــات  طلبــة  ســواء 
األعمــال  ورجــال  واألكاديمييــن 
والبرلمانييــن باإلضافة لربــات البيوت، 
األدوات  اســتثمار  يجــري  وبحيــث 
الدســتورية المتاحــة ألعضــاء مجلــس 
الشــورى التخــاذ مــا يلزم مــن مبادرات 
التوصيــات  إزاء  مناســبة  تشــريعية 

المقترحة.

خطة شاملة

وينظــم مجلــس الشــورى مؤتمــر “نعمل 
مًعا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية”، 
فــي يومــي 3 و4 يوليــو المقبــل برعايــة 

رئيس المجلس علي الصالح.

للمؤتمــر  العليــا  اللجنــة  وتســلمت 
عــدًدا كبيــًرا مــن طلبــات المشــاركة 
فــي المؤتمــر، وذلــك خــال األيــام 
بــاب التســجيل،  األولــى مــن فتــح 
فئــات  لجميــع  متــاح  والتســجيل 
المجتمــع من خــال ملء اســتمارة 
علــى  المتوافــرة  المشــاركة  طلــب 
للمجلــس  اإللكترونــي  الموقــع 

.)www.shura.bh(
رئيســة  لجــان   4 المجلــس  وشــكل 
وفــرق عمــل، ووضــع خطــة شــاملة 

إلبراز المؤتمر بالصورة المطلوبة.

إتاحة المشاركة عن بعد بمؤتمر “الشورى”

أشاد الناشط االجتماعي أسامة الشاعر بالتوجيهات السامية لرئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
باإلبقــاء على ســوق المحرق المركزية المؤقتــة، وباإليجارات الحالية 

نفسها لمن يرغب من الباعة باالستمرار في مزاولة نشاط فيه.

الســمو  إن صاحــب  الشــاعر  وقــال 
يحــرص  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
أشــد الحــرص على مصلحــة أهالي 
أصحــاب  وعلــى  عمومــا،  المحــرق 
الفرشــات بالســوق المركزية ويوفر 
لهــم ســبل الدعــم الكامل؛ مــن أجل 
مصــادر  اســتقرار  علــى  الحفــاظ 
دخلهم وذلك من خال اإلبقاء على 
الســوق المركزية وعدم رفع القيمة 

اإليجارية على هؤالء الباعة.
وأضاف الناشــط أن رئيس الوزراء 
للمواطنيــن  ينحــاز  وأبــًدا  دائًمــا 
نحــو  المتاحــة  الســبل  كل  ويوفــر 
فقــط  ليــس  لهــم  الدعــم  توفيــر 
فــي محافظــة المحــرق، وإنمــا فــي 
ســائر ربــوع المملكــة، حيــث يوجــه 

ســموه بتحقيق مطالب المواطنين 
وتذليل العقبات وتوفير االســتقرار 
مســتوى  وتجويــد  لهــم  الشــامل 
الخدمــات التــي توفرهــا الحكومــة 
أن  الشــاعر  وأكــد  للمواطنيــن. 
وحكومتــه  الــوزراء  رئيــس  ســمو 
حققــت كافــة طموحــات ومطالــب 
المواطنين على مســتوى الخدمات 
مــن  لــه  حصــر  ال  عــددا  وأنجــزت 
المشروعات التنموية التي ساهمت 
معيشــة  مســتوى  تحســين  فــي 
المواطنيــن بصــورة غيــر مســبوقة، 
تتصــدر  البحريــن  وجعلــت مملكــة 
الخدمــات  جــودة  بشــأن  الــدول 
المقدمة للمواطنيــن في القطاعات 

كافة.

البحرين تتصدر الدول بشأن جودة الخدمات

 ورّد المواطن موسى بأنه في كل مرة  «
يفند ردود المسؤولين بوزارة اإلسكان، 
ولكن لألسف ال آذان تصغي للمعاناة 
التي يعيشها كل يوم، إذ أصدرت وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية إفادة 
بأن ابنه علي راجع عيادة األطفال 

والناشئة بمستشفى الطب النفسي 
لتقييم حالته، وتبين أن لديه إعاقة 

عقلية شديدة الشدة، ومتسائاًل “كيف 
يتضارب الموقف الرسمي بين جهة 
تصنف حالة ابني بأنه معوق إعاقة 

شديدة وجهة حكومية أخرى ال تعترف 
بذلك؟”.

وقال إن من بين المستندات التي  «
قدمها للمسؤولين بوزارة اإلسكان 

إفادة من وزارة الصحة عن حالة 
ابنته بأنه تعاني من مرض فقر الدم 

المنجلي )السكلر(، وما يؤدي إلى 
إصابتها بنوبات ألم حادة وتسبب 
إعاقة جسدية، وتنص اإلفادة على 

وجوب تفادي المريضة الصعود على 
الساللم وحمل األشياء الثقيلة لتقليل 

النوبات والمضاعفات.

إفادات
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ذكر رجل األعمال محمد المطوع أن التوجيهات السامية لرئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة باإلبقاء على 
ســوق المحــرق المركزيــة المؤقتــة، وباإليجــارات الحاليــة نفســها للباعــة 
المتواجديــن بالســوق المركــزي والمؤقتــة تؤكــد حقهــم فــي االســتمرار 
فــي مزاولــة النشــاط فــي الســوق القديمــة نفســها لمــن يرغــب مــن الباعة 

االستمرار.

وأكــد المطــوع أن صاحب الســمو 
دائمــا  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
علــى  الحــرص  أشــد  يحــرص  مــا 
مصلحة التاجر الصغير والمواطن 
عامــة وأهالــي المحــرق خصوصــا 
لــي  والمســاند  الداعــم  وســموه 
بالســوق  الفرشــات  أصحــاب 
المركزيــة مــن خــال توفيــر لهــم 
أجــل  مــن  الكامــل؛  الدعــم  ســبل 
مصــادر  اســتقرار  علــى  الحفــاظ 

دخلهــم وذلــك علــى االبقــاء علــى 
الســوق المركزيــة المؤقــت وعــدم 
رفــع القيمة اإليجارية على هؤالء 

الباعة.
إن  بالقــول  المطــوع  وعلــق 
مــع  وأبــًدا  دائًمــا  الــوزراء  رئيــس 
المواطنيــن، ويعمــل علــى توفيــر 
المتاحــة نحــو توفيــر  الســبل  كل 
الدعــم والمســاندة ألجــل العيــش 

الكريم للمواطن.

وأضاف أن سمو رئيس الوزراء يعمل دون كلل أو ملل ألجل إسعاد  «
المواطنين في سائر ربوع المملكة، حيث يوجه سموه لتحقيق 

االستقرار الشامل لهم وتحسين مستوى الخدمات التي توفرها 
الحكومة للمواطنين.

سمو رئيس الوزراء حريص على مصلحة التاجر

دراسة تطوير وتسريع إجراءات “مزايا”
%  80 إلــــــى  ــي”  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ االج ــن  ــ ــك ــ ــس ــ “ال ــى  ــلـ عـ اإلقـــــبـــــال  نـــســـبـــة  ارتـــــفـــــاع 

ترأس وزير اإلســكان باســم الحمر اجتماع عمل مشــترك بين مســؤولي وزارة اإلســكان وبنك اإلســكان وفريق 
العمــل المســئول عــن برنامــج تمويــل الســكن االجتماعــي “مزايــا”، والــذي ناقــش مقترحــات تطويــر إجــراءات 

االستفادة من البرنامج، بما يضمن رفع كفاءة وجودة الخدمة اإلسكانية.

وقال وزير اإلســكان خال االجتماع أن ارتفاع الطلب 
علــى برنامــج “مزايا” خال الفترة الماضية يؤكد نجاح 
البرنامج في ترجمة أهدافه إلى واقع، من حيث فورية 
الحصــول علــى الخدمــة اإلســكانية، وتوفيــر الحلــول 
التمويلية أمام المواطن، فضاً عن منحه حرية اختيار 
نوع وحجم موقع وحدته الســكنية، إال أن ذلك يفرض 
تحديــًا يتعلق بضرورة الحرص على التطوير المســتمر 

للبرنامج لتحقيق استدامته على المدى البعيد.
وقــال الوزيــر ان الحكومة تولي برنامــج مزايا اهتمامًا 
كبيــرًا باعتبــاره يمثــل مســتقبل اســتدامة ملف الســكن 
االجتماعــي فــي المملكــة، حيــث تمكــن البرنامــج وفي 
فترة وجيزة أن يستقطب المواطنين حديثي الطلبات 

المدرجــة علــى طلباتهــم علــى  االســكانية، واآلخريــن 
قوائــم االنتظــار، مما أســهم في خفض قوائــم االنتظار 
وتســريع الحصول على الخدمة اإلســكانية، األمر الذي 
يؤكــد نجــاح رؤيــة إشــراك القطــاع الخاص فــي توفير 

الخدمات اإلسكانية للمواطنين.
وأكــد أنــه في ظل الزيادة الكبيــرة ألعداد الراغبين في 
االســتفادة من برنامج مزايا، والتي تشير اإلحصائيات 
إلــى أن %80 مــن الطلبــات اإلســكانية الحديثــة تتجــه 
نحــو مزايــا، فإن ذلك يجب أن يصاحبه تطويرًا للدورة 
علــى  والعمــل  البرنامــج،  مــن  لاســتفادة  اإلجرائيــة 
اختصارهــا قــدر المســتطاع، بحيــث ينهــي المســتفيد 
إجراءاتــه فــي فتــرة ال تتجــاوز شــهرين كحــد أقصــى، 

على أن يتم التنسيق في هذا األمر بين وزارة اإلسكان 
فــي  المشــاركة  التجاريــة  والبنــوك  اإلســكان  وبنــك 

البرنامج.
وأردف الوزيــر أن تطويــر وتســريع الــدورة اإلجرائيــة 
لبرنامــج مزايــا ســتنعكس أيضــًا علــى القطــاع العقاري 

إيجابيًا، باعتبار أن تسريع االجراءات يؤدي إلى زيادة 
فــي شــراء الوحــدات الســكنية، األمــر الذي ســيكون له 
بعدًا اقتصاديًا إيجابيًا أيضًا. وأكد الوزير أن مقترحات 
التطويــر يجــب أن تركــز علــى ضــرورة تحســين كفاءة 
الربــط االلكترونــي بيــن الوزارة وبنك اإلســكان وجميع 

الجهات المشاركة في البرنامج، بما يسهم في اختصار 
الوقــت، وأن يتــم تزويد المواطن دوريًا برســائل نصية 
لتوفيــر  فــي معاملتــه،  إتمامهــا  يتــم  عنــد كل مرحلــة 
الوقــت والجهد في مراجعــة الوزارة، الفتًا إلى أن هذه 
الخطــوات تعزز مبادئ الجدية والشــفافية في العاقة 

بين المواطن والوزارة.
اإلجــراءات  تضميــن  إلــى  اإلســكان  وزيــر  دعــا  كمــا 
التطويرية تضمين مقترح تأهيل بيوت الخبرة والبنوك 
المشاركة في البرنامج بالمعايير واالشتراطات الازمة 
لقبــول الوحــدات الســكنية، األمر الذي يرفــع من كفاءة 
إلــى البرنامــج،  اختيــار الوحــدات المائمــة لانضمــام 
ويوفــر الكثيــر مــن الجهــد والوقت نظرًا إلشــراف جهة 

واحدة على هذا اإلجراء.
وشــدد الوزيــر علــى ضــرورة االســتمرار فــي المتابعــة 
المستمرة لمخرجات البرنامج وإجراءاته، والبحث عن 
فرص التحسين باستمرار، بهدف تعزيز نجاح البرنامج 

وتحقيق استدامته على المدى البعيد.

ليلى مال اهلل

إفادة وزارة الصحة بأن علي معاق إعاقة شديدة 

علي معاق إعاقة 
شديدة وأخته 
مريضة سكلر 

 الوزارة 
ا  رفضت شفوّيً

كل تظلماته

المنامة - وزارة اإلسكان

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

زيادة عدد 
الحاضرين ألكثر 

من 200 بعد أن 
كان السقف 150

الزايد لـ “^”: إقبال فاق التوقع وتســجيل طلبة وأكاديميين وربات بيوت

من لقاء سابق بين الزايد واألنصاري

راشد الغائب

الرئيس الصالح 
وّجه بعدم رد أي 

طلب للمشاركة
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النائــب إبراهيــم  قــال رئيــس لجنــة التحقيــق فــي بحرنــة الوظائــف 
النفيعــي إنــه “ســيتم قريبا اســتدعاء إدارة جامعــة البحرين؛ للوقوف 
على صحة المعلومات الواردة عن األعداد الكبيرة من األجانب الذين 

يشغرون وظائف مختلفة بإدارات وكليات الجامعة”.

وأوضــح النفيعــي فإنــه ووفقا 
ديــوان  مــن  للجنــة  ورد  لمــا 
عــدد  فــإن  المدنيــة،  الخدمــة 
األجانــب الموظفيــن بالجامعة 
يقدر بـ )339( أجنبيا، وهو رقم 

كبير جدا، ويثير التساؤالت.
الوقــوف  ســيتم  بأنــه  وأكــد 
أيضــا علــى مــا نشــرته “البــاد” 
للعــاوة  الجامعــة  وقــف  مــن 
بعــض  عــن  اإلشــرافية 
بألــف  والمقــدرة  األكاديمييــن 
رســائل  متابعــة  نظيــر  دينــار 
الماجستير والدكتوراه، ومدى 
قانونية هذا القرار، ومواءمته 

فــي  بهــا  المعمــول  بالقوانيــن 
مملكة البحرين.

برنامج “النائب األول” يصقل الكوادر الشابةتفاعال مع “^”.. استدعاء الجامعة لتحقيق برلماني
ــار ــ ــع عــجــلــة الــنــمــو واالزدهـ ــادر عــلــى دفـ ــ ــرمــيــحــي: خــلــق جــيــل ق ال

في إطار سلســلة اللقاءات المعدة للمشــاركين في برنامج النائب األول لتنمية الكوادر 
الوطنيــة، التقــى أمــس الرئيــس التنفيذي لمجلــس التنمية االقتصادية خالــد الرميحي 
بمنتسبي الدفعة الرابعة بالبرنامج لتعريفهم بدور المجلس في استقطاب االستثمارات 
المباشــرة إلى المملكة والهادفة للمســاهمة في خلق وتوفير الفرص الوظيفية النوعية 

في السوق المحلي.

األول  النائــب  ببرنامــج  الرميحــي  وأشــاد 
يوليــه  ومــا  الوطنيــة،  الكــوادر  لتنميــة 
مــن اهتمــام وحــرص فــي صقــل الكــوادر 
الحكومية الشابة وتعريفهم عن قرب على 
والبرامــج  السياســات  وتنفيــذ  آليــة صنــع 
الحكومية، األمر الذي سيســاهم في تعزيز 
قدراتهــم ومهاراتهــم بما يخلــق جيا قادرا 
شــأنه  مــن  مــا  كل  تقديــم  مواصلــة  علــى 
رفــد العمــل الحكومــي، ودفــع عجلــة النمو 

واالزدهار في مملكة البحرين.
شــرحا  الرميحــي  قــدم  اللقــاء،  وخــال 
مجلــس  ومبــادرات  جهــود  عــن  مفصــا 

اســتقطاب  فــي  االقتصاديــة  التنميــة 
فــي  للمســاهمة  االســتثمارات  وتشــجيع 
العمــل  فــرص  وخلــق  االقتصــاد  تنميــة 
النوعيــة في الســوق المحليــة وفقا لمبادئ 

رؤية البحرين االقتصادية 2030. 
القطاعــات  عــن  الرميحــي  تحــدث  كمــا 
علــى  المجلــس  يركــز  التــي  االقتصاديــة 
تطويرهــا لتعزيز مســاهمتها فــي االقتصاد 
مــن  مزيــد  اســتقطاب  عبــر  الوطنــي 
االســتثمارات فيها والتي تشــمل الخدمات 
المعلومــات  وتقنيــة  والســياحة،  الماليــة، 
واالتصاالت، والتصنيع، والنقل والخدمات 

اللوجستية.
ودعــا الرئيــس التنفيــذي لمجلــس التنميــة 
االقتصادية منتســبي برنامج النائب األول 
لتنمية الكوادر الوطنية ألهمية االســتفادة 
مــع  المباشــرة  واللقــاءات  البرنامــج  مــن 

الجهــات  فــي  القــرار  وصنــاع  المســؤولين 
مهاراتهــم  تطويــر  يضمــن  بمــا  الحكوميــة 
والتحليــل  البحــث  طــرق  فــي  األساســية 
علــى تطويــر  والــذي ســينعكس  والقيــادة 
العمل الحكومي في المؤسسات المختلفة.

خالد الرميحي يلتقي منتسبي الدفعة الرابعة لبرنامج النائب األول لتنمية الكوادر الوطنية  

المنامة - بنا

جامعة البحرين تلغي عالوة الـ 1000 دينار عن أكاديميين
الــعــربــي ــاء  ــض ــق ال ــى  ــل ع ــاول  ــطـ تـ ــوق”  ــقـ ــحـ “الـ ــمــؤتــمــر  ب ــف  ــي ض  :”^“ ــادر  مـــصـ

علمــت “البــالد” أن رئاســة الجامعــة وقعت قــرارا بإلغاء اســتحقاق العالوة اإلشــرافية 
)1000 دينار(؛ نظير متابعة رسائل الماجستير والدكتوراه. ونقل أكاديميون للصحيفة 
أنهــم أبلغــوا أن مبررات القرار تعود لخفــض ميزانية جامعة البحرين، ما أدى لتقليص 

بعض النفقات، ومن بينها إلغاء العالوة.

وانتقــد المتحدثــون للصحيفــة مثــل هذه 
القــرارات التــي تؤثــر علــى جــودة العمــل 
األكاديمــي واســم جامعــة البحريــن التــي 
يــراد لهــا أن تتقــدم بالمؤشــرات العالمية. 
للعــاوة  الملغــي  المبلــغ  أن  إلــى  ولفتــوا 
اإلشــرافية يعتبــر زهيــدا مقارنــة بالجهــد 
رســالة  لمتابعــة  المشــرف  مــن  المبــذول 
قــد  لباحــث  والدكتــوراه  الماجســتير 

يستغرق أعواما إلعداد رسالته.
بالتراجــع  الجامعــة  إدارة  وطالبــوا 
العــاوة  صــرف  واســتئناف  القــرار  عــن 

اإلشرافية.

عميد البزنس

وشــكا المتحدثــون لـ “الباد” مــن مخالفة قيادة 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لائحــة  الجامعــة 
فــي  تنــص  الائحــة  أن  وأوضحــوا  بالجامعــة. 
المــادة )12( علــى مــدة تعييــن العميــد، إذ تنص 
الرئيــس  نــواب  أو  نائــب  “يعيــن  علــى:  المــادة 
قابلــة  ســنوات   3 تجــاوز  ال  لمــدة  والعمــداء 

للتجديد مرة واحدة فقط”.
وذكــروا أن مجلــس أمنــاء الجامعــة عين عميد 
د  كليــة إدارة األعمــال لمدة ثاث ســنوات، وجدِّ
لــه لثاث ســنوات أخــرى، وهو إجراء يســتقيم 

مــع مــا تنص عليــه الائحة، ولكن وقعــت إدارة 
الجامعــة فــي حومــة مخالفــة اإلجــراءات مــن 
خــال التجديــد لــه للقيــام بمهــام العميــد، وقــد 
شــارف على تولــي مقاليد األمــور بالكلية قرابة 
9 ســنوات حاليــا، أّي جــرى التجديــد لــه لمــرة 
ثانية بشــكل ضمني، من خال استمرار تكليفه 
بالقيــام بأعمــال عميــد الكليــة، وهــو قــرار غيــر 
عــاوة  تقاضيــه  ذلــك  علــى  والدليــل  الئحــي، 
العميــد البالغة 750 دينــارا. وطالب المتحدثون 
إداريــة  بمخالفــات  الوقــوع  تجنــب  بضــرورة 
لتكــون الجامعة قــدوة ومثاال مســتمرا لالتزام 

بالقوانين واللوائح.

توظيف أصدقاء

لصحيفــة  المتحدثــون  األكاديميــون  ولفــت 
القيــادات  بعــض  مــن  محــاوالت  عــن  البــاد 
اإلداريــة بالجامعــة لتوظيــف أكاديمييــن عملوا 
بجامعة قطر، وهو الموضوع الذي أشــبع نقاشــا 

ضــرورة  إلــى  وخلصــت  المعنيــة،  باألوســاط 
تجنب توظيف أّي شخصية مقيمة بدولة قطر، 

وذلك انسجاما مع الموقف الرسمي وتبعاته.
وقال المتحدثون إن عميد كلية الهندسة عرض 
أكاديمييــن  توظيــف  الجامعــة  مجلــس  علــى 
األول  معهمــا،  مهنيــة  صداقــة  تربطــه  اثنيــن، 

أكاديمي عربي، واآلخر آسيوي.
اختيــار  فــي  اليقظــة  ضــرورة  علــى  وأكــدوا 
التخصصــات،  بمختلــف  األكاديميــة  الكفــاءات 

وأن تكــون الجــدارة المعيــار األول بالتوظيــف، 
وليس عاقة القربى أو الصداقة أو غيرها.

تطاول الضيف

وأشــار المتحدثــون للصحيفــة أن كلية الحقوق 
معهــد  مــع  بالتعــاون  علميــا  مؤتمــرا  نظمــت 
أبريــل  بشــهر  السياســية  للتنميــة  البحريــن 
الماضــي، وشــهدت الفعالية مشــاركة متحدثين 
مــن خــارج البحرين، وتطــاول أحد المشــاركين 

علــى القضــاء العربــي، مــا أزعــج مجموعــة مــن 
المشــاركين )تحتفظ الصحيفة بتسجيل فيديو 
احتــوى  الكليــة  عميــد  إن  وقالــوا  ذلــك(.  عــن 
الموقف بعد إســاءة الضيــف الخارجي، وتافيا 
لذلــك يتعيــن علــى الجامعــة التدقيق في ســير 
ومشــاركات المدعويــن مــن الخــارج؛ تجنبا ألّي 
إربــاك أو التعــرض إلهانــات قد تــؤدي إلى إثارة 

البلبلة واالنزعاج.

رياض حمزة

راشد الغائب
عميد الهندسة 

يعرض طلبات 
لتوظيف أكاديميين 

من قطر

 تجديد 
غير قانوني بلغ 

9 سنوات لعميد 
“البزنس” 

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النفيعي

توجه إلغالق تخصصي “االجتماع” و“النفس” بجامعة البحرين
ــة ــي ــان ــط ــري ــة ب ــعـ ــامـ ــع جـ ــ ــاون م ــعـ ــتـ ــالـ ــح “مـــاجـــســـتـــيـــر الـــنـــفـــط” بـ ــتـ دراســــــــة فـ

كشــف تقرير رســمي عن توجه جامعة البحرين 
إلغاق التخصصات التي يوجد فيها تشــبع من 
الخريجيــن، وعلــى رأســها علم االجتمــاع وعلم 

النفس.
ولفــت إلــى أن جامعــة البحريــن تــدرس حاليــا 
النفــط  مجــال  فــي  الماجســتير  برنامــج  فتــح 
جانــب  إلــى  بريطانيــة،  جامعــة  مــع  بالتعــاون 
العمــل على تأهيــل وتطوير الكوادر في المجال 
النفطي من خال التركيز على المعهد التدريبي 

في شركة نفط البحرين )بابكو(.
وتطــرق التقريــر إلى وجود بعــض التخصصات 
ومنهــا  البحرينيــون،  عليهــا  يقبــل  ال  التــي 
تخصصــات المجــال الصناعــي، كمــا تــم العمــل 
علــى ســد االحتيــاج لبعــض التخصصــات مــن 
خــال زيادة عــدد الطلبة لتلك التخصصات في 

كلية المعلمين. 

وأشــار إلــى أن وزارة التربيــة والتعليــم تعمــل 
علــى إعــداد دراســة الســتغال األصــول التابعة 
لها، ومنها اســتغال الصاالت الرياضية من قبل 

األندية الرياضية في الفترة المسائية.
وذكــر التقريــر أن الــوزارة ســتقوم باالســتعانة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  بمدرســين 
لتغطيــة بعــض التخصصــات التــي يوجــد فيهــا 
أي  تحملهــا  دون  الــوزارة  يدعــم  بمــا  نقــص، 

تكاليف مالية.
ولفت التقرير إلى دراسة الوزارة إنشاء مدرسة 
الطلبــة  الســتقطاب  التوحــد  لمرضــى  خاصــة 
الخليجييــن، وذلــك فــي إطــار توســيع مجاالت 
الســياحة التعليميــة فــي المملكــة، عبر تشــجيع 
لــذوي  خصوصــا  الداخليــة  المــدارس  فكــرة 

االحتياجات الخاصة.
وذكر التقرير أن الوزارة ستدرس إعادة هيكلها 

الوظيفــي بالتعــاون مــع شــركة استشــارية، كما 
ســيتم العمــل على تطويــر دور جامعة البحرين 
للتعاقــد مــع  التســويقي الســتقطاب الشــركات 
الجامعة للتدريب، إضافة إلى انه ســيتم العمل 
علــى تطويــر مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا 
الجامعة ليكون موازيا لبيوت الخبرة العالمية.

وأكــد التقرير علــى فتــح كادر المعلمين المجال 
وتقديــم  الخبــرة  تحقيــق  بعــد  الراتــب  لزيــادة 

البحــوث واجتيــاز ســاعات التدريــب والتمهــن، 
إلــى جانب إلزامية ومجانية التعليم في مملكة 
الذاتيــة لجامعــة  البحريــن، وزيــادة اإليــرادات 
اســتقطاب  خــال  مــن  خصوصــا  البحريــن، 
األجنبيــة  الجامعــات  مــن  األكاديميــة  البرامــج 
الطلبــة  لمــن يرغــب مــن  الخارجيــة وتقديمهــا 

بسعر السوق.
وأشــار إلــى أنــه يتم العمــل على زيــادة البرامج 
كالبحــوث  الذاتــي  للتمويــل  والمبــادرات 
والدورات التعاقدية للجهات، حيث شــهد العام 
2018 زيادة في مجال البحوث العلمية والنشر 

العلمي الدوري بنسبة 60%.

سيدعلي المحافظة

استغالل صاالت المدارس من قبل األندية الرياضية

مدرسة خاصة 
الستقطاب 

“التوحديين” 
الخليجيين

االستعانة 
بمدرسين سعوديين 

لسد النقص في 
بعض التخصصات

 المجال 
الصناعي تخصص 

غير مرغوب 
للبحرينيين

كشــف ممثل وزير الخارجية الخاص لســوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة “داعش” الســفير جيمس 
جيفري عن أن “العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة األميركية أمس على نظام الرئيس بشار األسد تستهدف 
شــبكة دوليــة يســتفيد منهــا نظــام األســد وتهدف إلــى قطع اإلمــدادات والتمويل عــن النظام”، مؤكــدا أن “نظام 
األســد والمقربين منه اســتولوا على أصول الســوريين التي وضعت تحت تصرفهم، بينما يعاني الشــعب السوري 

جراء ممارسات نظام األسد”.

فــي  جيفــري  الســفير  وأوضــح 
تصريحــات فــي لقاء نظمته ســفارة 
الواليــات المتحــدة األميركيــة لــدى 
مملكــة البحريــن عبــر الهاتف مســاء 
األميركيــة  “العقوبــات  أن  أمــس 
وحلفائــه  األســد  نظــام  تســتهدف 
والــذي  الســوري،  الشــعب  وليــس 
مردفــا  واإلبــادة”،  للقتــل  يتعــرض 
“نحــن نمــارس ضغوطــا علــى إيران 
وميليشــياتها المســلحة فــي ســوريا 
السيما )حزب هللا(، حيث تقوم تلك 

الميليشــيات بنقــل النفط مــن إيران 
إلى نظام األسد في سوريا”.

وشــدد المبعــوث األميركــي علــى أن 
الواليات المتحدة متمسكة بالعملية 
السياســية التــي ينــص عليهــا القرار 
مجلــس  عــن  الصــادر   2254 رقــم 
األمــن التابع لألمــم المتحدة، مطالبا 
المجتمــع الدولــي علــى أن “نتعــاون 
مــن أجــل الضغــط على نظام األســد 
العمليــة  فــي  المشــاركة  أجــل  مــن 
السياسية وإيجاد حل سلمي لألزمة 

يحترم رغبة الشعب السوري، ووفقا 
لقرار مجلس األمن 2254”.

وذكــر جيفري، لقد عقدنا اجتماعات 
المســتوى  رفيعــي  مســؤولين  مــع 
العربيــة  والجامعــة  ســوريا  مــن 
والمعارضة السورية، خال وجودنا 
لمناقشــة  فتــرة؛  قبــل  القاهــرة  فــي 
إقــرار الســام فــي ســوريا وتطبيــق 
قــرار مجلــس األمن 2254”، مشــددا 
مــع  وثيقــا  شــريكا  تعــد  “مصــر  أن 
أميــركا ونتطلــع إلــى التعــاون بيــن 

القاهرة وواشنطن”.
وذكر أن وجود “هيئة تحرير الشام” 
- المصنفــة علــى قائمــة اإلرهــاب - 
شــمال غــرب ســوريا تشــكل تهديدًا 
إرهابيــا كبيــرا للمنطقــة، إضافة إلى 

وحلفائــه  األســد  نظــام  اســتخدام 
لألســلحة الكيميائية في إدلب وهو 
ما نخشى منه حيث يمكن أن يؤدي 
إلــى موجــة نــزوح جديــدة وبالتالي 
نحــن نطالــب إيران وروســيا ونظام 

األســد وميليشــيات طهــران البد أن 
تتوقــف عــن ضــرب المدنييــن فــي 

إدلب والبد من خفض التوتر”.
وبيــن المبعــوث الســفير جيفــري أن 
“هنــاك عائــات لنحــو أكثــر مــن 70 
)داعــش(،  لـــ  ينتمــون  شــخص  ألــف 
نضمــن  أن  نســعى  نحــن  لذلــك 
مســتوى إنســاني للمخيــم الموجــود 
هنــاك مــن مــأكل ومشــرب ورعايــة 
طبيــة”، مؤكدا أن “وجود الجماعات 
اإلرهابية شمال غرب سوريا تشكل 

تهديدا كبيرا”.
تكــون هنــاك  أن  واســتبعد جيفــري 
وســاطة أميركيــة لتقريــب وجهــات 
ســوريا  وقــوات  تركيــا  بيــن  النظــر 
الديمقراطيــة متحدثــا عــن احتمال 
إقامة منطقة آمنة على الحدود بين 

سوريا وتركيا شرق نهر الفرات”.

جيفري يطالب بوقف استهداف المدنيين في إدلب

المبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة “داعش” جيمس جيفري

بدور المالكي



رعــى وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي افتتاح منتــدى “مائة عام علــى التعليــم النظامي في مملكــة البحرين”، 
والــذي تنظمــه الــوزارة بالتعــاون مــع منظمة “اليونيســيف”، بحضور وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفــة آل خليفة، 
واألمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري، وعدد من المسؤولين بقطاعات الدولة المختلفة، وشخصيات 

أكاديمية وتربوية وفكرية من داخل المملكة وخارجها.

وألقــى النعيمــي كلمــًة افتتاحيــة أشــار فيهــا إلــى أن هــذا 
تقيمهــا  التــي  العديــدة  الفعاليــات  ضمــن  يأتــي  المنتــدى 
البحريــن، احتفــاًء بهــذه المناســبة الوطنيــة الكبيرة، وهي 
مئويــة التعليــم مــن خــال اســتعراض ما حققته المســيرة 
التعليميــة المباركــة من إنجازات ونتائج مشــرفة منذ بدء 
التعليــم النظامــي فــي العــام 1919، وتبيــان دور التعليــم 
البارز في رفد جهود التنمية الشاملة في الباد، معرًبا عن 
خالــص التهانــي والتبريكات لعاهل البــاد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة، وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 

خليفة.
وأكــد الوزيــر أن مملكــة البحريــن نجحت في تبــوؤ مكانة 
تعليميــة رائدة دولًيــا، أكدتها العديد مــن التقارير العالمية 
المرموقــة، خصوصــا تصنيفهــا ضمــن الــدول ذات األداء 
حســب  للجميــع،  التعليــم  أهــداف  تحقيــق  فــي  العالــي 
تقاريــر منظمــة “اليونســكو”، وتحقيقهــا أكبــر نســبة تقــّدم 
عربــي وفــق مؤشــرات التنميــة البشــرية لبرنامــج األمــم 
المّتحــدة اإلنمائــي، والمركــز األول عربًيــا و47 عالمًيــا في 
مؤشــر رأس المــال البشــري، حســب تقريــر البنــك الدولي، 
والمرتبة الرابعة بين دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بوســطن  مجموعــة  تقريــر  حســب  التعليــم،  مؤشــر  فــي 
االستشــارية، وتحقيقهــا أكبــر نســبة تقــدم على المســتوى 
العالمي في االختبار الدولي للرياضيات والعلوم “تيمس”، 

بمعدل 45 درجة معيارية.
للمنتــدى،  المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  ألقــت  جانبهــا،  مــن 
ورئيــس مجلــس إدارة شــركة “ميد بوينت” الشــيخة نورة 
بنــت خليفــة آل خليفــة كلمــًة أوضحــت فيهــا أن مشــاركة 
“اليونيســيف” فــي هــذا المنتــدى هــي األولــى مــن نوعهــا، 
وأن المنتــدى ســيتطرق إلــى مناهــج ومهارات المســتقبل، 
والجهــود المبذولــة لتمكيــن طلبتنــا منهــا، وأهميــة األيدي 
العاملــة والقطــاع الخــاص فــي التعليــم، وكيفيــة تطويــر 
ثقافــة االمتياز في التعليم العالي، كما ســيتضمن المنتدى 
حديًثا مطواًل حول أجندة عمل الشباب وقصص نجاحهم، 
معربًة عن شكرها لوزير التربية والتعليم وجميع العاملين 
في الوزارة على الدعم والمســاندة التي قدموها من أجل 

نجاح فعاليات المنتدى.
ثــم انطلقت الجلســة األولى للمنتدى، والتــي أدارها وكيل 
وزارة التربيــة والتعليــم للمــوارد والخدمــات محمد مبارك 
جمعــة، وشــارك بهــا وزير التربيــة والتعليم، ووزيــر النفط، 

واألمين العام للمجلس األعلى للمرأة.
وفــي البدايــة، قدم النعيمي عرًضا بعنــوان “مائة عام على 
التعليــم النظامــي الحكومــي، مــن الهدايــة الخليفيــة إلــى 
التمكيــن الرقمــي”، تنــاول خالــه مراحــل تطــور المســيرة 
التعليميــة الوطنيــة، وصوال إلى اإلنجــازات التعليمية في 
ظــل العهــد الزاهــر لجالــة الملك، والســيما توفيــر التعليم 
للجميع، مع ضمان جودته وشــموليته، وتمكين المرأة في 
المجال التعليمي، وسد الفجوة بين الجنسين في التعليم، 
وتشــجيع االســتثمار فــي التعليم الخــاص، واالنتقــال إلى 

التعليــم اإللكترونــي مــن خــال تدشــين مشــروع جالــة 
الملــك حمــد لمــدارس المســتقبل فــي العــام 2005، والــذي 
تــم تعميمــه بنجاح في العام 2009، ومن ثــم االنتقال إلى 

مرحلة متقدمة هي التمكين الرقمي في التعليم.
كما تطرق الوزير إلى مشــروع المدرسة المعززة للمواطنة 
وحقوق اإلنســان، والذي تم تعميمه على جميع المدارس، 
في ضوء ما حققه من نجاح متميز في نشر قيم التسامح 
والتعايــش والحــوار فــي الفضــاء المدرســي، مــن خــال 
أنشــطة ومشــاريع مبتكــرة اشــترك فــي تنفيذهــا الطلبــة 
والتربويــون، فضــا عــن اإلشــادات الدولية العديــدة التي 
نالهــا المشــروع، والتــي وصفتــه بالتجربــة الرائــدة عالمًيا، 
مشــيًرا إلــى خطوة الوزارة في المشــاركة فــي االختبارات 
الدوليــة مثــل “تيمــس” و”بيرلــز”، والتــي كانــت لنتائجهــا 
انعكاسات على صعيد تطوير المناهج وتدريب المعلمين، 
إضافــًة إلــى مــا حققتــه جائــزة اليونســكو - الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة الســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــال مــن نجــاح عالمــي باهــر فــي مجــال تشــجيع 
المبادرات الهادفة الستخدام التقنيات الرقمية في توفير 

التعليم للجميع.
البحريــن  كليــة  مشــروع  علــى  الضــوء  النعيمــي  وســلط 
للمعلميــن، والــذي حقــق نقلــة نوعيــة فــي تأهيــل الكــوادر 
التدريســية والقيــادات التربويــة الكفــوءة، حيــث تمكنــت 
برنامــج  وطالبــة ضمــن  طالًبــا   916 تخريــج  مــن  الكليــة 
البكالوريــوس فــي التربيــة، و522 معلًمــا ومعلمــة ضمــن 
برنامــج الدبلــوم العالي فــي التربية، و639 مديــًرا ومديًرا 
مساعدا ضمن برنامج الدبلوم العالي في القيادة التربوية، 
إضافــة إلــى تمهيــن 13 ألًفــا و828 معلًمــا ومعلمــة ضمــن 
إلــى جهــود  المســتمرة، مشــيًرا  المهنيــة  التنميــة  برنامــج 
الــوزارة علــى صعيــد اســتحداث المناهــج والتخصصــات 
المواكبــة لمتطلبات ســوق العمــل ومهارات القــرن الحادي 
والعشــرين، وجهــود اإلرشــاد األكاديمــي والمهنــي لتوعية 

الطلبة بالتخصصات األكبر طلًبا.
ثــم تحدث الشــيخ محمــد بن خليفة آل خليفــة، عن الدور 
الــذي اضطلــع بــه قطــاع النفــط فــي مســيرة التنميــة منــذ 
اكتشــاف النفــط فــي المملكــة العــام 1932، بمــا فــي ذلــك 
الدور المهم لشركة “بابكو” في دعم التعليم، حيث رصدت 
الموازنــات المطلوبــة البتعــاث الطلبــة لدراســة العديــد من 
التخصصات المتصلة بقطاع النفط والغاز، وإشراكهم في 
برامــج تدريبية متخصصة، مشــيًرا إلــى أبرز التخصصات 
الجيولوجيــا  والســيما  النفطــي،  القطــاع  فــي  المطلوبــة 
والهندســة الكيميائيــة والميكانيكيــة والكهربائية. كما أكد 
وزيــر النفــط أن مرحلة اكتشــاف النفط الصخري ســتفتح 

المجال لوظائف جديدة في تخصصات متعددة.
وأكدت األنصاري دور المرأة البحرينية في ترسيخ مكانة 
التعليم في البحرين على مدى تســعين عاًما، وتمكنها من 
التفاعــل مــع مســتجداته فــي المراحــل كافة ومهمــا كانت 
التحديــات، مشــيرًة إلــى أن المــرأة البحرينيــة اســتطاعت 
أن تتميــز بحضورهــا وعطائهــا المتواصــل، فأصبحــت لهــا 
بصمــات واضحــة علــى مســيرة تعليميــة ثريــة بإنجازاتها، 
ورحبــة بتطلعاتهــا، انطلقت منذ تأســيس مدرســة الهداية 

الخليفية قبل قرن من الزمان وحتى اليوم.
ولفتــت إلــى تفّرد المجتمــع البحرينــي بخصوصية ثقافية 
وانفتــاح حضــاري تمّيــز بدعمــه لمســيرة المــرأة التعليمية 
علــى مــر الزمــن، منوهة بــدور الرجــل البحرينــي ومواقفه 
الداعمــة فــي هــذا الشــأن، ســواء علــى مســتوى القناعــة 
السياســية المتمثلــة فــي قــرارات حــكام البحريــن، من آل 
خليفــة الكــرام، علــى مــر التاريــخ، والتــي جاءت مســاندة 
لحــق المــرأة في التعليم، أو على مســتوى الحراك الثقافي 
واألدبي للمجتمع، الذي تبنت منصاته ووســائله في حينه 
المدرســي(  والمســرح  والصحــف،  األدبيــة،  )كالصالونــات 

مسألة تعليم المرأة كضرورة من ضرورات الحياة.
وأضافــت أن المجلــس األعلــى للمــرأة يركــز فــي خططــه 

التــي يعمل من خالهــا على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية 
لنهــوض المــرأة البحرينية بالشــراكة مع مؤسســات الدولة 
كافة، على محاور خاصة لتشــجيع منهجيات وممارســات 
“التعلــم مــدى الحيــاة”، بإتاحــة خيــارات التطويــر الذاتــي 
ورفع قدرة المرأة في اكتساب معارف ومهارات جديدة.

وكشــفت األنصــاري أن المجلــس األعلى ســيعلن قريبا عن 
مبــادرة وطنية جديدة تهدف إلى إدماج المرأة البحرينية 
فــي مجــال علــوم المســتقبل فــي إطــار مــن التــوازن بيــن 
تأتــي  وهــي  المعنيــة،  الجهــات  مــع  بالتعــاون  الجنســين، 
متزامنــة مــع موضــوع يــوم المــرأة البحرينيــة لهــذا العام، 
الــذي يهــدف إلى إلقــاء الضوء على دور المــرأة البحرينية 
فــي مجــال التعليم العالــي، والتعرف علــى طبيعة الفرص 
المتاحــة أمامهــا فــي المهــن التي تتبنــى تطبيقــات العلوم 

الذكية.
واســتعرضت األمين العام في كلمتها عدًدا من المؤشرات 
النوعيــة التــي قــام المجلــس برصدهــا، والتــي تســهم فــي 
قياس أثر تعليم المرأة على التنمية الوطنية، وأن تحافظ 
على المستوى المتقدم لها في المجال التعليمي، موضحة 
أن نسبة المستفيدات من البعثات والمنح الدراسية بلغت 
67 % من إجمالي المســتفيدين. وبلغت نســبة المتفوقات 
لهذا العام الدراســي 70 % من إجمالي المتفوقين، وتصل 
نســبة الطالبــات فــي مؤسســات التعليم العالــي الحكومية 
إلــى 68 %، و71 % فــي درجــات الماجســتير والدكتــوراه 

على التوالي.
وبعدهــا تــم تكريــم كافــة المشــاركين والجهــات الداعمــة 
للمنتــدى. ثــم تــم افتتــاح المعــرض المصاحــب للمنتــدى، 
والذي يقدم فرًصا عديدة للتوظيف في عدد من الشركات 
والمؤسســات المحليــة، كمــا يتم خاله اســتعراض قصص 
نجــاح 50 رائــد أعمــال مــن المملكــة، مع تقديــم منتجاتهم 

وخدماتهم.

مدينة عيسى -  وزارة التربية والتعليم
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من منتدى “مائة عام على التعليم النظامي في مملكة البحرين” هالة األنصاري تتحدث في المنتدى

األنصاري: 
المملكة رائدة 
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تمكين المرأة من 

التعليم

وزير النفط: 
االهتمام بالتعليم 
الفني والمهني 

لمواكبة سوق 
العمل

أكــد رئيــس ديــوان الخدمة المدنيــة أحمد الزايد قيام إدارة الرقابــة اإلدارية بالديوان بدور بالغ 
األهمية منذ إنشائها بموجب المرسوم رقم )31( لسنة 2009، متمثًل في التأكد من التزام الجهات 
الحكوميــة بتطبيــق قانون الخدمــة المدنية والئحته التنفيذية وأنظمــة الخدمة المدنية تطبيًقا 
ســليًما بمــا يضمــن تحقيــق العدالــة والمســاواة وتكافؤ الفــرص بين جميــع الموظفيــن، كما تقوم 
بالبحــث والتحــري ألوجــه القصور في الجهات الحكومية والكشــف عــن المعوقات اإلدارية التي 

تعرقل السير المنتظم للمرافق العامة واقتراح الوسائل المناسبة لعلجها وزيادة اإلنتاجية.

15 زيارة ميدانية رقابية

اإلداريــة  الرقابــة  إدارة  مديــر  وبّينــت 
الشــيخة رنــا بنــت عبدالرحمــن آل خليفــة 
أبــرز إنجــازات اإلدارة خــال العــام 2018 
والمتمثلــة بإنهــاء جميــع زياراتهــا الرقابية 
المحــّددة،  الحكوميــة  للجهــات  الميدانيــة 
الرقابيــة  الزيــارات  خطــة  بحســب  وذلــك 
للعــام 2018، والمعتمــدة مــن رئيس ديوان 
الخدمــة المدنيــة، إذ تّمــت زيــارة 15 جهــة 
حكوميــة، وتــم مــن خــال هــذه الزيــارات 
التدقيــق علــى موضوعــات عــّدة، منهــا مــا 
يتعلــق بعقــود التوظيــف الجزئــي، ومعيــار 
المؤهــات للوظائف االقتصادية، واللوائح 
الخاصة، وإجراءات نهاية الخدمة، ونظام 
التهيئــة  ودبلــوم  واالنصــراف،  الحضــور 
للقيــادات الحكوميــة، واللجــان، والتقييــم 
الســنوي، وتطبيــق نظام الجــودة، والندب، 
والجــزاءات التأديبيــة ومحوهــا، والهيــكل 
وعــدم  الترقيــات،  وحصــص  التنظيمــي، 
خــروج الموظفين في إجازة ســنوية ألكثر 
من سنتين متتاليتين، وااللتزام بالواجبات 
والمســؤوليات الرئيسة للمسمى الوظيفي، 
والحوافز والمكافآت التشجيعية، واعتماد 
والعمــل  اإللكترونــي،  العمــل  ســير  آليــة 
اإلضافي، وتراخيص مزاولة المهن الهندســية، 
االســتقالة،  وإجــراءات  التحقيــق،  ولجــان 
ومتابعــة ســير تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحية، 

ولجنة التظلمات وتشكيلها.
وأشــارت إلــى أّنــه بنــاًء علــى الرصــد والمتابعــة 

لما ينشــر في وســائل اإلعام وما تتلقاه اإلدارة 
مــن باغــات إدارية بمختلف الوســائل عبر خط 
الباغــات اإلداريــة، قامــت اإلدارة بعدة زيارات 
رقابيــة مفاجئــة خــال العــام 2018، للتأكــد من 
مــدى التــزام الجهــات بتطبيــق قانــون الخدمــة 
أنظمــة  وكافــة  التنفيذيــة  والئحتــه  المدنيــة 
وتعليمات الخدمة المدنية في جميع إجراءاتها 

الوظيفية.
وبّينــت أن اإلدارة دأبت إلى اقتراح اإلجراءات 
التصحيحيــة الكفيلــة بحل المخالفــات اإلدارية 
فــي  القصــور  ألوجــه  جذريــة  حلــول  ووضــع 
الجهــات الحكوميــة، عــن طريــق إعــداد تقاريــر 
رقابية حول هذه الزيارات تتضمن الماحظات 
اإلداريــة وتوصياتــه؛  الرقابــة  لفريــق  اإلداريــة 
مــن أجل تصحيح ما تــم رصده من ماحظات، 
ومســتمرة  دوريــة  بمتابعــة  اإلدارة  وتقــوم 
للجهــات الحكوميــة التــي تّمــت زيارتها مســبًقا 
للتأكد من تنفيذ جميع اإلجراءات التصحيحية 
المقترحــة مــن قبــل الفريــق الرقابــي لتصحيــح 
أوضــاع هــذه الجهــات بمــا يتوافق مــع صحيح 
القانــون، وضمــان ســير العمــل المنتظــم للمرفق 
العــام، إذ تــم حــل مــا يعــادل نســبة 50 % مــن 
إجمالــي المخالفات والماحظــات اإلدارية التي 

تّمت متابعتها حتى نهاية العام 2018.
وانطاًقا من الحرص على الحفاظ على حقوق 
الموظفين، أكدت الشيخة رنا بنت عبد الرحمن 
أّنــه تــم التركيز خــال العام 2018 علــى متابعة 
والمســؤوليات  بالواجبــات  االلتــزام  موضــوع 
الزيــارات  خــال  الوظيفــي  للمســمى  الرئيســة 
الرقابيــة، والتأكــد من مراعــاة الجهة الحكومية 

لمــا ورد فــي أنظمة الخدمة المدنيــة من أحكام 
بــذات الشــأن، إذ يتــم إلــزام الجهــة بتصحيــح 
الحــاالت التي تــم رصدها، حيــث رصدت إدارة 
الرقابــة اإلداريــة حتــى العــام 2018 عــدد 334 
حالــة، وتــم تصحيــح مــا يعــادل نســبة 41 % 
مــن الحــاالت المرصــودة، وجــاري العمــل علــى 

تصحيح ما يعادل نسبة 59 %.

36 جهة حكومية شكلت لجان لتكافؤ الفرص

الــذي  واإلشــرافي  الرقابــي  للــدور  وتفعيــًا 
تقــوم بــه إدارة الرقابــة اإلداريــة، أّكــدت مديــر 
مــع  بالتنســيق  القيــام  اإلداريــة  الرقابــة  إدارة 
المجلــس األعلى للمــرأة، بمتابعة جميع الجهات 
الحكوميــة الخاضعــة لرقابــة وإشــراف ديــوان 
االلتــزام  بشــأن  ومخاطبتهــا  المدنيــة  الخدمــة 
بتشــكيل لجنة تكافؤ الفرص بحســب الضوابط 
المدنيــة  الخدمــة  تعليمــات  فــي  جــاءت  التــي 
موضــوع  إدراج  تــم  إذ   ،2014 لســنة   )4( رقــم 
ضمــن  الفــرص  تكافــؤ  لجــان  تشــكيل  متابعــة 
خطــط الزيــارات الرقابيــة الســنوية حرًصا منها 
علــى تنفيــذ التوجيهــات الســامية لعاهــل الباد 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
المجلــس  رئيــس  توجيهــات  وكذلــك  خليفــة، 

األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتفعيل النموذج 
الوطنــي إلدمــاج احتياجــات المــرأة البحرينيــة 
فــي إطــار تكافــؤ الفــرص، وعــاوة علــى ذلــك 
قامت إدارة الرقابة اإلدارية من خال الزيارات 
الرقابيــة الميدانية بالتحقــق من التزام الجهات 
غيــر  الجهــات  وإلــزام  اللجــان  تلــك  بتشــكيل 
المتعاونــة بذلك، إذ بلغ عدد الجهات الحكومية 
التي شــكلت اللجنة عدد 36 جهة حكومية، كما 
تقوم بالتأكد من سامة قرارات تشكيل اللجان 
وفتــرة ســريانها، إضافــة إلــى التأكد مــن تفعيل 

هذه اللجان لدورها في الجهة الحكومية.
برصــد  اإلداريــة  الرقابــة  إدارة  تقــوم  كمــا 
المخالفــات والماحظات اإلدارية المتعلقة بهذا 
الخصــوص، ومخالفــة الجهــات الحكوميــة فــي 
دهــا بتنفيــذ التعليمــات المتعلقة  حــال عــدم تقيُّ
الجهــات  ومتابعــة  وتفعيلهــا،  اللجنــة  بإنشــاء 
التصحيحيــة  اإلجــراءات  بوضــع  المخالفــة 
والحلــول الجذرية الكفيلة بعــدم تكرار الوقوع 
بهــذه المخالفــات والتأكــد مــن تصحيحهــا مــن 

خال المتابعات المستمرة.

306 بالغات إدارية

وأوضحــت الشــيخة رنــا بنــت عبدالرحمــن بأنه 
فــي العــام 2018، ورد إلدارة الرقابــة اإلداريــة 
إداريــة عــن طريــق جميــع  306 باغــات  عــدد 
الوســائل المتاحــة للتواصل مع الجمهور الكريم 
وبريــد  والهاتــف،  اإللكترونــي،  التبليــغ  كنظــام 
اإلدارة، والحضــور الشــخصي، والجديــر بالذكر 
أن معظــم الباغــات الــواردة تــم اســتامها عــن 
موقــع  عبــر  اإللكترونــي  التبليــغ  نظــام  طريــق 
الموظــف  وتطبيــق  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان 
 2017 العــام  تدشــينه  تــم  والــذي  الحكومــي 
ســعًيا لمواكبــة التحــّول اإللكترونــي للخدمــات 

الحكومية عبر تبني التقنيات الحديثة.

متابعة تشكيل لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية حتى نهاية العام 2018 رنا بنت عبدالرحمن

مجموع البالغات اإلدارية الواردة للفترة من يناير ولغاية ديسمبر 2018

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

رنا بنت عبدالرحمن: رصد 334 مخالفة إدارية العام الماضي
“الرقابــة اإلداريــة” تتأكــد مــن التــزام الجهــات الحكوميــة بتحقيــق العدالــة والمســاواة

القيام بزيارات 
ميدانية رقابية 
للتدقيق على 

الجهات الحكومية

كشف المعوقات 
وأوجه القصور 

واقتراح اإلجراءات 
التصحيحية

تلقي البالغات 
اإلدارية والتأكد 
من استيفائها 

للشروط والضوابط



المستشار المصري: “انفعالي” سبب ألفاظي
ــات ــرب ــض ــع فــتــلــقــيــت ال ــار مـ ــج ــش ــض ال ــف ــت ل ــه ــوج عـــــاوي: ت

أنكر المستشــار القانوني إلحدى الشــركات )مصري( ما نســب إليه من اتهامات بالتحريض على بغض طائفة، التي وصف 
متبعيهــا أنهــم ممولــون مــن إيران كما اعتدى على ســامة جســم 3 مــن أعضاء الجمعيــة العمومية لغرفة تجــارة وصناعة 
البحرين أثناء انعقاد اجتماعها وتســبب لهم بإصابات، والمخلى ســبيله في وقت ســابق عقب القبض عليه أثناء محاولته 
الهرب من الباد عبر المطار، بعدما انتشر عن طريق “الباد” مقطع فيديو مصور للواقعة عبر وسائل التواصل االجتماعي 

المختلفة.

وبــرر المتهم أن المشــاجرة بينه وعضو 
ابتــداء  بســبب  عــاوي  نــادر  الجمعيــة 
األخيــر بســبه، وأنــه دفــع بيــده المجني 
عليــه الثانــي وآخرين دفاعا عن نفســه، 
فضــا عــن إنــكاره اإلهانة التــي وجهها 
للطائفــة الشــيعية، مدعيا أنــه لم يقصد 
أي معنــى طائفــي لتعبيــره الــذي تلفــظ 
بــه، وإنمــا حصل بســبب انفعاله، مؤكدا 
ممــن  األصدقــاء  مــن  الكثيــر  لديــه  أن 
ومــن  تعبيــره،  حــد  علــى  يعتنقونهــا، 
المقــرر أن تواصــل المحكمــة الصغــرى 
بالقضيــة فــي  النظــر  الجنائيــة األولــى 
جلســة 19 يونيــو الجــاري، والتــي تــم 

تأجيلها لتقديم المرافعة.
ويتبيــن مــن أوراق القضيــة أن المتهــم 
حضــر  أنــه  معــه  التحقيــق  أثنــاء  قــرر 
بصفتــه  طلــب،  علــى  بنــاء  الجلســة 
مستشــارا قانونيا، وفي بداية الجلســة 

تعديــل  إجــراء  الغرفــة  رئيــس  اقتــرح 
علــى جــدول األعمــال، فاعتــرض نــادر 
الفوضــى،  عــاوي علــى ذلــك وافتعــل 
بالرغــم مــن أن الرئيــس ليــس لــه حــق 
تعديــل الجــدول، لــذا فإنــه رد عليه بأن 
القانون الخاص بالغرفة يخول للرئيس 

حق تعديل الجدول.
وحينهــا قاطعه عاوي مســتهزأ به عبر 
معرفتهمــا  رغــم  هويتــه  عــن  الســؤال 
ببعضهمــا البعــض، كمــا اتهمــه المذكــور 
أنــه يقــوم بتســريب المعلومــات حــول 
ذلــك،  علــى  األدلــة  ولديــه  الجلســة 
وعندها قال له أنت كذاب وأنت شيعي 
ممــول مــن إيــران، مدعيا أنه لــم يقصد 
أي معنــى طائفــي بكلمتــه التــي ذكرهــا 
أثنــاء انفعالــه، الفتــا إلــى أنــه بعــد ذلك 
تلقى الضربات من عدد من الحاضرين، 
فبادلهم االعتداء دفاعا عن نفسه حتى 

تمكن الحراس من فض المشاجرة.
وأوضــح المجني عليه نــادر عاوي في 
أقوالــه أمــام النيابــة العامــة أنــه فوجئ 
أثنــاء االجتمــاع بشــخص يصــرخ عليــه 
أثناء حديثه مع رئيس االجتماع، إال أنه 
ال يتذكر ما قاله ولم يتعرف على هويته 
لــم يكــن يرتــدي نظارتــه،  حينهــا؛ ألنــه 
فذهب إليه وطلب منه الســكوت، وبين 
لــه أنــه ليــس لــه حــق التحــدث، وعندما 
عرفــه قــرر لــه أنه ســرب إليــه معلومات 

عن مجلس اإلدارة.
واتهمــه  المتهــم  غضــب  ثــار  وعندهــا 
السياســية  األحــزاب  ألحــد  باالنضمــام 
شــيعي  إنــه  بقولــه  طائفتــه  وازدرى 
بحبســه،  مهــددا  إيــران  مــن  وممــول 
وحصلــت  جميعــا  الحضــور  فغضــب 
مشــاجرة بيــن الحضــور والمتهــم، وأنه 
تدخــل ألجل فض الشــجار، لكن المتهم 

تعدى عليه بالضرب، مضيفا أنه غضب 
لإلهانة التي تعرضت له طائفته بالرغم 
مــن عدم عاقة الطائفة بأي شــيء من 
ذلــك، مؤكــدا أنه ســمع بعــد الواقعة من 
بعــض الحضــور أن المتهــم لــم يتوقــف 

عن إهانة الشيعة.
فأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمة على 
 ،2019 أبريــل   25 بتاريــخ  أنــه  اعتبــار 

ارتكب اآلتي:
مــن  طائفــة  بغــض  علــى  حــرض  أوال: 
وصــف  بــأن  بهــا  واالزدراء  النــاس 
أنهــم  الشــيعية  للطائفــة  المنتميــن 
ممولون من إيران، وكان من شــأن ذلك 

اضطراب السلم العام.
ثانيا: اعتدى على سامة جسم المجني 
عليهمــا ولــم يفــض فعــل االعتــداء إلى 
أعمالهمــا  عــن  عجزهمــا  أو  مرضهمــا 

الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.
ثالثا: اعتدى على سامة جسم المجني 
اإلصابــات  بــه  فأحــدث  الثالــث،  عليــه 
المرفــق،  الطبــي  بالتقريــر  الموصوفــة 
والتــي أفضــت إلــى مرضــه وعجزه عن 
أعمالــه الشــخصية لمــدة تزيــد عــن 20 

يوما.

الجنائيــة األولــى  الكبــرى  المحكمــة  ســمحت 
امتحــان  بتســريب  المتهمــة  المعلمــة  لوكيــل 
للصــف األول اإلعــدادي  مــادة االجتماعيــات 
بنشــره عبــر مجموعة “واتــس آب” تضم عددا 
مــن أولياء أمور طلبة فــي ذات المرحلة التي 
فيهــا ابنهــا، والتــي قــررت أنهــا لــم تكــن تعلــم 
أرســلته  عندمــا  بعــد  يبــدأ  لــم  االمتحــان  أن 
ألوليــاء األمــور، وأن هدفهــا فقــط طمأنتهــم 
بشــأن األســئلة؛ وذلك بجلب شــهود النفي من 
قبلهــا، كما أمرت وكيلهــا بتقديم مرافعته في 
الجلســة القادمــة المقــررة فــي يــوم 25 يونيو 

الجاري.
فــي  ترغــب  كانــت  إنهــا  المعلمــة  وقالــت 
معرفــة مــدى ســهولة أســئلة االمتحــان مــادة 
الــذي  للصــف األول اإلعــدادي  االجتماعيــات 
لــه ابنهــا ليرتــاح قلبهــا، فتوجهــت  ســيخضع 
ذلــك  وصــورت  المــادة  معلمــات  لغرفــة 
االمتحــان، لرغبتهــا فــي قــراءة األســئلة عبــر 

هاتفهــا النقــال ولتترك ورقة أســئلة االمتحان 
لــدى المعلمــات، والذيــن كانوا يطلعــون عليه؛ 

للتأكد من وضوح األسئلة بالنسبة للطلبة.
لامتحــان  تصويرهــا  بعــد  أنهــا  واعترفــت 
أرســلت صورتــه إلــى مجموعــة تضــم عــددا 
التواصــل  برنامــج  عبــر  األمــور  أوليــاء  مــن 
االجتماعــي “واتــس آب”، والذيــن لديهم أبناء 
فــي ذات المرحلــة حتــى يطمئنــوا هــم أيضــا، 
معتقــدة أن االمتحــان قــد تــم توزيعــه بالفعل 
على الطلبة، إال أنها تلقت رســالة من ولي أمر 
طالــب أبلغهــا أن االمتحــان لــم يبــدأ بعــد، فما 
كان منهــا إال أن مســحت الصــورة عن الجميع 

على الفور.
كمــا أفــادت أنهــا ال تعلم من قــام بوضع إجابة 
ورقــة  علــى  االمتحــان  أســئلة  مــن  ســؤالين 
األسئلة التي قامت بإرسالها رغم أنها حذفت 
تلــك الصــورة، وعلــى ما يبــدو أن أحــد أولياء 
األمــور قــام بحفظهــا وإعــادة نشــرها مجــددا 

بعدما أضاف اإلجابة عليها.
وبالنظــر ألوراق الدعــوى قــال عضو في لجنة 

التحقيــق المشــكلة مــن جانــب وزارة التربيــة 
والتعليــم إنهــم توصلــوا إلــى أن المتهمــة هــي 
مــن نشــرت االمتحــان بعدمــا تــم تتبــع صورة 
االمتحــان المســربة عــن طريــق القيــام بعــدة 
حمــات علــى المــدارس اإلعداديــة الخاصــة 
بالبنات، خصوصا أن اليد الممسكة باالمتحان 
للمدرســة  التوصــل  وتــم  فتــاة،  يــد  هــي 
والتحقيق مع أعضائها وأعضاء اللجنة الفنية 
الخاصــة بفتــح المظاريف )الكنتــرول( وصوال 
إلــى أن المتهمــة هي من ارتكبــت الواقعة بعد 
دخولهــا إلى غرفة لجنــة فتح المظاريف على 
الرغــم مــن أن دخولهــا لتلــك الغرفــة مخالــف 

إداريا وقامت بتصوير االمتحان.
فأحالتها النيابــة العامة للمحاكمة على اعتبار 
أنهــا بتاريــخ 27 ديســمبر 2018 حــال كونهــا 
أثنــاء  لديهــا  اســتودع  ســرا  أفشــت  موظفــة 
تأديتهــا وظيفتهــا وذلك بأن صــّورت امتحان 
والتعليــم،  التربيــة  وزارة  مــن  صــادر  ســري 
وقامت نشــره بإرســاله إلى أحــد المجموعات 
عبر برنامج التواصل االجتماعي “واتس آب”.

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية األولى محاكمة 
ســيدة آســيوية يتهمهــا زوجهــا الحامــل لنفــس 
جنســيتها أنهــا أنجبــت لــه ولــدا يحمــل ســمات 
العــرب ومامحــه ال تمــت ألصولهمــا بأية صلة، 
لكــن المفاجــأة أنــه بعد تحليل الحمــض النووي 
للرضيــع تبيــن أن تلــك الســيدة ليســت بوالدته 
أصــا، كمــا أنــه ومــن بــاب أولــى ال يحمــل أي 
صفــة وراثية من والده، فأحالتها النيابة العامة 
رســمية،  مســتندات  تزويــر  بتهمــة  للمحاكمــة 
وقــررت المحكمــة بجلســة يــوم أمــس إعــان 
المتهمــة بنســخة مــن أمــر اإلحالــة وجلبهــا مــن 
محبســها، على أن يكون موعد الجلسة القادمة 
في 23 يونيو الجاري، وأمرت باستمرار حبسها 

لحين الجلسة القادمة.
وتشــير التفاصيل إلى ورود باغ لمركز شــرطة 
البديــع مــن جانب زوج المتهمــة، والذي قرر أن 
زوجتــه أبلغته بتاريخ 9 مايو 2017 أنها قامت 
بتســجيل طفل باســمه واســتخرجت له شهادة 

ميــاد، إال أنــه عندمــا نظــر لطفلهــا تبيــن لــه أنه 
يحمــل مامــح العرب علــى حد وصفه، مشــيرا 
إلــى أن إحــدى صديقاتهما قالت لــه إن المتهمة 
أنجبــت الطفــل من صديــق لهــا. وبالتحقيق مع 
الســيدة نفت ذلك االتهام، وبينت أنها متزوجة 
مــن المبلــغ منذ العــام 2002 فــي بادهما، وفي 
العام 2009 حضر للعمل في المملكة، وكان في 
تلــك الفتــرة يعمــل زوجها فــي المملكــة العربية 
زوجهــا  حضــر   2014 العــام  وفــي  الســعودية، 
للبحريــن للعمــل وبقــي منــذ ذلك الوقــت مقيما 
فيهــا.  وأضافــت أنهمــا قــررا إنجاب طفل ســنة 
2016، وفــي شــهر ينايــر العــام 2017 فاجأهــا 
إقامتهــا،  بمــكان  تواجدهــا  أثنــاء  المخــاض 
أنجبتــه  وبالفعــل  وصديقتهــا  زوجهــا  فأبلغــت 
فــي شــقتها، ومــن ثــم توجهــت مــع صديقتهــا 
إلى مستشــفى خاص، والذي حضر فيه زوجها 
ليســتلما منــه شــهادة والدة، والتــي قدمتها إلى 

وزارة الصحة لتستخرج البنها شهادة مياد.
وتدعي الزوجة أن ســبب تقديــم زوجها الباغ 
مــع  المتعــددة  اكتشــافها عاقاتــه  هــو  ضدهــا 

منــه  تطلــب  وأنهــا  ببلدهمــا،  أخريــات  فتيــات 
الطاق منذ ذلك الحين.

وبأخــذ عينــات مــن الحمــض النــووي للرضيــع 
ثبــت بتقريــر مختبــر األدلــة الماديــة واألحيــاء 
والبصمة الوراثية أن المتهمة أصا ليســت األم 

البيولوجية للطفل فضا عن مقدم الباغ.
فأحالتهــا النيابــة العامــة للمحاكمة علــى اعتبار 

أنها في غضون العام 2017، ارتكبت اآلتي:
أوال: ارتكبــت تزويــرا فــي محــرر رســمي وهــو 
اســتمارة تبليغ عن مولود والصادرة عن وحدة 
تســجيل المواليــد والوفيــات بــوزارة الصحــة، 
وذلك بانتحال شخصية وتحريف الحقيقة في 
محــرر أعــد لتدوينهــا، بأن قامــت باالدعاء بأنها 

والدة الطفل. 
المــزور  الرســمي  المحــرر  اســتعملت  ثانيــا: 
بتقديمه لوزارة الصحة ومن خاله استخرجت 

شهادة مياد للطفل بغرض إتمام الجريمة.
بيانــات غيــر صحيحــة  ثالثــا: تعمــدت تقديــم 
باســتعمال وســائل غيــر مشــروعة بقصــد قيــد 

المولود بسجات وزارة الصحة.

المحكمة أمرت وكيل المتهمة بتقديم مرافعته في الجلسة المقبلة الـ DNA أثبت أنهما ليسا والديه و“النيابة” تتهمها بالتزوير

سماع شهود نفي تسريب امتحان االجتماعيات 25 يونيو آسيوي يبلغ ضد زوجته إلنجابها ولدا عربي المالمح

“النيابـــة” تبلــغ عـــالوي بالمثـــول 
في جلســـة 17 يونيــــو للمحاكمــة

أمــرت النيابــة العامــة بإحالــة عضو الجمعية العموميــة لغرفة تجــارة وصناعة البحرين 
نــادر عــاوي للمحكمــة الصغــرى الجنائيــة األولــى بشــأن البــاغ المقدم ضــده من جانب 
المستشــار المصــري المــزدري للطائفــة الشــيعية، والــذي أهــان عــاوي واعتــدى عليــه 
بالضــرب والســب بعبــارات غيــر الئقــة، ووجه لــه اتهاما قد يعرضــه للمســاءلة القانونية 

دون سند.

الغرفــة  عضــو  تكليــف  أمــر  مــن  ويتضــح 
جلســة  انعقــاد  المقــرر  مــن  أنــه  بالحضــور 
محاكمتــه بجلســة 17 يونيــو الجــاري، ولــم 
التهمــة  التعــرف علــى  مــن  “البــاد”  تتمكــن 
تحديــدا إذ لــم تــرد فــي متــن التبليــغ الوارد 

إليــه، إال أنــه مــن المرجــح أن يكــون عاوي 
متهمــا هــو اآلخــر باالعتــداء علــى ســامة 
الجلســة  وســتبدأ  المصــري،  المتهــم  جســم 
فــي تمــام الســاعة 2:00 ظهرا لســؤاله حول 

التهمة الموجهة إليه.
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المنامة - وزارة الداخلية

البريــة  المنافــذ  جمــارك  إدارة  مديــر  صــرح 
بشــؤون الجمــارك بــأن ضبــاط جمــارك جســر 
الملــك فهــد تمكنوا من إحبــاط عملية تهريب 
مــادة يشــتبه أنهــا مــادة الحشــيش المخــدرة 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن حبــوب الكبتاجــون 
المخدرة. وأوضــح أنه فور وصول المركبات 
إلــى ســاحة تفتيــش المســافرين وبينمــا كان 
ضابــط جنــاح األثــر يقــوم بدوريــة روتينيــة 
علــى نفس المســار، أعطى كلب األثر مؤشــرا 
علــى إحــدى المركبات، وبالمعاينــة، تم ضبط 

قطــع مــن مــادة يشــتبه أنها مــادة الحشــيش 
المخدرة مخبأة في الصدام األمامي للسيارة 
ومغلفــة بطريقــة محكمــة، إضافــة إلــى كمية 
من الحبوب يشتبه أنها الكبتاجون المخدرة.

البريــة  المنافــذ  جمــارك  إدارة  مديــر  وأشــار 
بشــؤون الجمارك إلى أنه تم تحويل القضية 
مكافحــة  إدارة  إلــى  المضبوطــة  والمــواد 
المخــدرات بــاإلدارة العامــة للمباحث واألدلة 
القانونيــة  اإلجــراءات  التخــاذ  الجنائيــة؛ 

المقررة.

إحباط تهريب مخدرات عبر “الصدام األمامي للسيارة”

المنامة - النيابة العامة

المستشــار  العــام  المحامــي  صــرح 
بأعمــال  القائــم  المعــاودة  ممــدوح 
رئيــس النيابــة الجنوبيــة بــأن النيابــة 
العامة قد باشرت التحقيق في الباغ 
المقــدم مــن وزارة التربيــة والتعليــم 
األشــخاص  أحــد  تقــدم  والمتضمــن 
إليهــا بطلــب التصديــق علــى شــهادته 
والمنســوبة  واعتمادهــا  الجامعيــة 
إلــى إحــدى الجامعــات بماليزيــا، وأنه 
بمراجعــة الوزارة الجامعــة تبّين عدم 
أفــادت  الشــهادة، حيــث  تلــك  صحــة 
يســتكمل  لــم  المتهــم  بــأن  الجامعــة 

دراســته بهــا ومــن ثــم لــم تصــدر لــه 
الشهادة المضبوطة.

إلــى  النيابــة  اســتمعت  وقــد  هــذا،   
أقوال رئيس قســم معادلة الشــهادات 
والتعليــم،  التربيــة  بــوزارة  األجنبيــة 
كمــا اســتجوبت المتهــم الــذي اعترف 
تفصيــاً بتزويــره الشــهادة الجامعية، 
ماليــزي  شــخص  بمســاعدة  وذلــك 
إلــى وزارة  وبتقديمــه هــذه الشــهادة 
التربيــة والتعليــم العتمادها مع علمه 
بحبســه  النيابــة  وأمــرت  بتزويرهــا، 

ا على ذمة القضية. احتياطيًّ

حبس شخص حاول تصديق شهادته المزورة عباس إبراهيم

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  عاقبــت 
األولى شــابا “27 عاما” بالســجن لمدة 
3 ســنوات؛ وذلــك إلدانتــه باالعتــداء 
أثنــاء مــا كان بحالة ســكر على شــاب 
أنفــه  علــى  “بوكــس”  بضربــه  آخــر 
عاهــة  وحــدوث  بكســره  والتســبب 
دائمة إليه تقدر بنسبة 5 %، والسبب 
أن األخيــر طلــب منــه االنصــراف مــن 

مكان تواجده ببحر قالي.
وكانــت النيابــة العامة أحالت الشــاب 
الســكران للمحاكمــة علــى اعتبــار أنــه 
بتاريــخ 7 نوفمبــر 2018، اعتدى على 
ســامة جســم المجني عليــه وأحدث 
به اإلصابة الموصوفة بالتقرير الطبي 
المرفــق، والتي أفضت إلحداث عاهة 
مستديمة ألحد أعضائه بصورة دائمة 

بنسبة %5 دون أن يقصد إحداثها.
أن  المحكمــة  حكــم  فــي  وجــاء 
وأثنــاء  أنــه  فــي  تتحصــل  الواقعــة 

مــا كان المجنــي عليــه متواجــدا فــي 
البحــر مقابــل  منطقــة قالــي بجــوار 
إحــدى الجــزر االســتثمارية، وبرفقتــه 
أصدقائــه، فقــد كان المتهــم يحتســي 
الخمــر لوحــده، إال أن المجنــي عليــه 
تفاجــأ باألخيــر يحضــر إليــه ويعتــدي 
عليه بالضرب، بأن لكمه “بوكس” على 
أنفه ما تســبب له بكســر فيــه كما ورد 
في التقرير الطبي المرفق الصادر من 
الطبيــب الشــرعي والــذي قــدر العاهة 
اعتــرف  جهتــه،  مــن   .%  5 بنســبة 
المتهم بما هو منسوب إليه من اتهام، 
وقال إنه في يوم الواقعة كان بالفعل 
يحتســي الخمــر، إال أن المجنــي عليه 
المــكان،  مــن  االنصــراف  منــه  طلــب 
فمــا كان منــه إال أن رفــض ذلــك األمر 
واحــدة  مــرة  وضربــه  عليــه  وتهجــم 
على أنفه، فســقط المجني عليه أرضا 

والدماء تسيل منه.

المحكمة تنتظر رد السفارة الباكستانية بشأن تزوير جوازسكران يضرب شاب “بوكس” ويكسر أنفه
ـــي ـــام اإليران ـــن النظ ـــا م ـــرب خوف ـــي اله ـــية ويدع ـــول فارس ـــن أص ـــم م المته

ال تزال تنتظر المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
ورود الــرد مــن جانــب النيابــة العامــة المكلفــة 
لمخاطبــة  الخارجيــة  وزارة  مــع  بالتنســيق 
الســفارة الباكســتانية لاســتعام إن كان جــواز 
الســفر الباكستاني لمتهم “52 عاما” من رعاياها 
صحيحــا مــن عدمــه، وقــررت تأجيــل القضيــة 
لجلســة 24 يونيــو الجــاري، مــع األمر باســتمرار 
حبــس المتهــم بحيــازة جــواز ســفر باكســتاني 
مــزور، والــذي اعتــرف أن أصولــه إيرانيــة وقــد 
هــرب منهــا خوفا مــن النظــام اإليرانــي قبل 30 

عاما، ويدعي أن جوازه صحيح.
وكان المتهــم قــد قــرر أنــه حضــر للمملكــة بعــد 
قضائــه ســنة واحــدة فــي باكســتان تــزوج فيها 
أبنــاء  ثاثــة  منهــا  وأنجــب  هنــاك،  ســيدة  مــن 

جميعهــم يملكــون جــوازات مشــابهة وبأســماء 
تختلــف عــن أســمائهم الحقيقيــة كما ال تتشــابه 
مــع اســم والدهــم، والــذي يواجــه تهمــة تزويــر 
الجواز واســتعماله فــي الدخول للبــاد بطريقة 

غير مشروعة.
وخــال نظــر القضيــة أنكر المتهم ما نســب إليه 
مــن اتهــام، وادعى أنه اســتخدم الجــواز المتهم 
وإلــى  مــن  والدخــول  الخــروج  فــي  بتزويــره 
المملكــة طــوال األعــوام التي قضاهــا فيها، كما 
تمكــن مــن تجديــده عــدة مــرات منــذ حصولــه 

عليه قبل 30 عاما.
وتشــير التفاصيــل حســبما جــاءت فــي األوراق 
أن باغــا كان قــد ورد للنيابــة العامــة من جانب 
اإلدارة العامــة للمباحث واألدلة الجنائية )إدارة 
المباحــث الجنائيــة( والمعــد مــن جانــب مــازم، 
والثابــت بــه أنــه وعلى إثــر واقعة دخــول للباد 

إليــه  وردت  حيــث  مشــروعة،  غيــر  بطريقــة 
معلومــات بــأن هنــاك شــخصا أفاد باســمه، وأنه 
تاجــر فــي ســوق المنامــة ولديــه ثاثــة أبنــاء، 
جميعهــم إيرانيــون األصل وحصلــوا على جواز 
السفر الباكستاني بطريقة غير مشروعة، وأنهم 
فــي فترة الباغ خارج مملكــة البحرين وبصدد 

الرجوع إلى عملهم.
البــاد  غــادروا  عنهــم  المتحــرى  أن  وأوضــح 
بعــد الحملــة األمنيــة التي قــام بها رجــال األمن 
الجنســية  علــى  الحاصليــن  اإليرانييــن  علــى 
الباكســتانية بطريقــة غيــر مشــروعة، وبتكثيف 
التحريات وعمليات المتابعة وبســؤال المصادر 
الموثوقــة تــم التوصــل لهوية األشــخاص، وهم 
كل مــن المتهــم وأبنائــه الثاثــة وجميعهــم مــن 

سكنة منطقة النعيم.
وأشــار إلــى أن المتهــم اإليرانــي األصــل يمتلــك 

محــا تجاريــا يبيــع فيــه المــواد الغذائيــة، لكــن 
عــن  مختلــف  الباكســتاني  الجــواز  فــي  اســمه 
الحقيقــي، كمــا أنه وأبنــاؤه الثاثة حصلوا على 
الجنسية الباكســتانية بطريقة مخالفة للقانون، 
فضــا عن أنهم جميعهم أســماؤهم مختلفة عن 
بعضهــم البعض، وقد تــم القبض على األب، في 
حيــن لــم يقبضــوا علــى األبنــاء لكونهــم خــارج 

الباد ولم يرجعوا للمملكة برفقة والدهم.
وبالتحقيــق مــع المتهــم أنكــر مــا نســب إليه من 
اتهامات، مدعيا أنها غير صحيحة، وأوضح أنه 
ذو أصول إيرانية فعا، لكنه عندما كان صغيرا 
هــرب مــن إيــران متوجها إلــى باكســتان، والتي 
فيهــا حصــل علــى الجنســية الباكســتانية، ومن 
ثــم حضــر إلى مملكــة البحريــن مســتخدما هذا 

الجواز، وبقي في المملكة نحو 30 عاما.

أمر تبليغ نادر عالوي بالجلسة
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محرر الشؤون المحلية
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الــمــاضــي أبــريــل  شــهــر  فــي  ــال  ــغـ اإلشـ نــســبــة   %  65

نمو ربحية الغرفة الفندقية بالمنامة

أظهــرت نتائــج مســح أجرتــه إحــدى شــركات األبحــاث البريطانيــة المتخصصة 
فــي قطــاع الضيافــة نمو ربحيــة الفنــادق البحرينية خالل العام الجاري. وأشــار 
تقريــر “هوت ســتات” أنــه على عكس التراجع في جميع أنحــاء المنطقة، تمتعت 
الفنادق في المنامة للشهر الثاني على التوالي من النمو القوي، مدعومة بسباق 
الفورمــوال 1، ممــا ســاعد علــى تحقيق زيادة بنســبة 9.1 % لكل غرفــة في ابريل 
الماضــي على أســاس ســنوي. وأشــار التقرير إلــى أن متوســط الربحية الصافي 

للغرفة الفندقية الواحدة بلغت نحو 59.82 دوالر.

وجاءت الزيادة بفضل النمو في إشغال 
الغــرف الفندقيــة الــذي ســاهم فــي رفع 
األرباح، إذ زاد بنســبة 7.6 نقطة مئوية 
إلــى 65.0 %، ممــا زاد بنســبة 12.2 % 
على أســاس سنوي في إيرادات الغرفة 

المتوافرة إلى 105.76 دوالر.
وارتفعــت اإليــرادات اإلضافيــة بنســبة 
ســاعد  مــا  دوالًرا   57.95 إلــى   %  3.0
بــدوره بزيــادة إجمالــي اإليــرادات لــكل 
غرفــة متاحــة، بحســب مقيــاس األداء 
يتــم حســابه  إذ  الفنــادق  فــي صناعــة 

الصافيــة  اإليــرادات  إجمالــي  بقســمة 
للعقــار علــى إجمالــي الغــرف المتاحــة، 
حيــث ارتفــع هــذا المقياس بنســبة 8.8 

% ليبلغ 163.71 دوالر في أبريل.
وكانــت خيبــة األمل الطفيفــة الوحيدة 
مــن العــرض القوي الــذي حققته فنادق 
زيــادة  هــي  ابريــل  شــهر  فــي  المنامــة 

 payrol معدل
4.9 % على أســاس ســنوي إلى 45.42 

دوالر على أساس كل غرفة.
 وتعــد فعاليــات ســباقات الفورمــوال 1 

من أبرز األحداث الرياضية والسياحية 
التــي تقام كل عام علــى أرض البحرين 
وتســتقطب الســياح من مختلف أنحاء 
عــدد  الحــدث  مــع  يترافــق  إذ  العالــم، 

مــن الفعاليــات الســياحية والترفيهيــة 
الفنــادق  ينشــط حركــة  مــا  المصاحبــة 
النقــل  ووســائل  التجاريــة  واألســواق 

والمواصالت.

26 مليون دينار لتغطية 
صكوك تأجير قصيرة األجل

المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
بأنــه تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم 166 
)ISIN BH000A157411( مــن صكوك 
التأجير اإلســالمية الحكومية قصيرة 
األجل التي يصدرها مصرف البحرين 
المركــزي نيابــة عن حكومــة البحرين. 
تبلــغ قيمــة اإلصــدار 26 مليــون دينــار 
لفتــرة اســتحقاق 182 يومــًا تبــدأ فــي 
ديســمبر   12 إلــى   2019 يونيــو   13
لهــذه  المتوقــع  العائــد  ويبلــغ   .2019
الصكــوك 3.35 % مقارنة بســعر 3.70 
% لإلصــدار الســابق بتاريــخ 9 مايــو 
تغطيــة  تمــت  قــد  بأنــه  علمــا   ،2019

اإلصدار بنسبة 672 %.

المنامة - المصرف المركزي

السنابس - الغرفة

تعقــد اليــوم الخميــس 13 يونيــو 2019 مــن الســاعة 10:00 صباًحــا حتــى 
اللقــاءات  التجــار،  ببيــت  الثالــث  بالطابــق  األعمــال  بقاعــة  12:00 ظهــًرا 
الثنائيــة بيــن التجــار ورجــال األعمــال البحرينييــن والوفــد الهنــدي الــذي 
يضــم شــركات تمثــل عدًدا مــن قطاعات األعمــال منها: أنظمــة تكنولوجيا 
المعلومــات، أنظمة التشــغيل اآللي، الطاقة الشمســية، بناء الســفن، مواد 
البناء )منتجات األسمنت، أنظمة الحريق والسالمة، المنتجات الخشبية(، 
المــواد الغذائيــة )األرز(، الصناعــات )الغســاالت اآلليــة، أجزاء الســيارات، 

أنظمة التكييف(، األقمشة، اإلضاءة )أنظمة الطاقة(. 

وصناعــة  تجــارة  غرفــة  وأكــدت 
البحريــن اهتمامها وحرصها بتحقيق 
بتنميــة  الدفــع  شــأنه  مــن  مــا  كل 
وتنشيط العالقات البحرينية الهندية 
تطويــر  يخــدم  مــا  وبــكل  المشــتركة 
قطاعــات  بيــن  الشــراكة  عالقــات 
األعمــال في الجانبيــن، وتنمية حجم 
البلديــن  بيــن  التجاريــة  التبــادالت 
تطــور  أن  إلــى  مشــيرًة  الصديقيــن، 
المناخ االســتثماري في البلدين يهيئ 
المجــال أمــام زيادة التبــادل التجاري 
خلــق  إلــى  والســعي  الجانبيــن،  بيــن 
البحريــن  بيــن  اســتراتيجية  شــراكة 
والهنــد، معربــًة عــن أملهــا بــأن تكــون 
اللقــاءات الثنائيــة بادرة جيــدة لفتح 
آفــاق جديدة من التعاون االقتصادي 

والوصــول  الصديقيــن  البلديــن  بيــن 
اســتثمارية  مشــروعات  لتحقيــق 

مشتركة.
 كمــا أعربــت عــن ترحيبهــا بمشــاركة 
كافــة المعنييــن والمهتمين في جميع 
بالمملكــة  االقتصاديــة  المجــاالت 
للقــاء الوفــد الهنــدي، واغتنــام فرصة 
الشــركات  كبــرى  بممثلــي  االلتقــاء 
المذكــورة،  المجــاالت  فــي  الهنديــة 
الفتــًة أن هــذه الزيــارة ومــا تتضمنــه 
من لقــاءات ثنائية تعــد فرصة جيدة 
والفــرص  باإلمكانيــات  للتعريــف 
االســتثمارية الواعــدة المتوفــرة فــي 
مــن  والهنــدي  البحرينــي  الجانبيــن 
أجل فتح قنوات جديدة من التعاون 

المشترك بين البحرين والهند.

لقاء بوفد هندي يمثل مختلف القطاعات

الماحوز - سيدات األعمال البحرينية

تنظم جمعية سيدات األعمال البحرينية ورشة عمل تحت عنوان “القيادة األخالقية 
مــن القــدرة علــى التأثيــر إلــى التأثير بشــرف” بالتعاون مــع جمعية البحرين النســائية 
للتنمية اإلنسانية، وذلك مساء اليوم 12 يونيو بمقر الجمعية في الماحوز في الفترة 

من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء.

 وأكدت الجمعية أن الورشة تهدف إلى التعرف 
علــى مفهــوم القيــادة األخالقية ، مناقشــة دور 
القائد األخالقي وأثره في خلق  بيئة أخالقية، 
فــي  وعمليــة  واقعيــة  تجــارب  علــى  التعــرف 
القيــادة األخالقيــة، وكيفيــة ممارســة القيــادة 
 األخالقيــة فــي واقــع الحيــاة .  وقالــت رئيــس 
بالجمعيــة، فوزيــة  التنســيق والمتابعــة  لجنــة 
الخاجــة، إن الورشــة تأتــي اســتناًدا إلى ســعي 
الجمعية للمســاهمة فــي تحقق أهداف التنمية 
المستدامة، وخاصة الهدف المتعلق بالمساواة 

بين الجنسين.
القيــادة  مهــارات  تعزيــز  أن  وأوضحــت   
األخالقيــة للمــرأة ال يقتصــر علــى تواجدهــن 
فــي مناصــب صنــع القــرار، بــل يمتــد ليشــمل 
تعزيــز أدوارهــن لقيــادة التغييــر اإليجابــي في 
مجتمعاتهــن. وفــي حين تشــترك جميــع أنواع 

القيــادة علــى مــرور الزمــن فــي القــدرة علــى 
“التأثير”، إال أن جوهر القيادة األخالقية يرتكز 
علــى مبــدأ التأثيــر “بشــرف”، بمعنــى أن القدرة 
علــى التأثيــر تحكمها قــوة المبــادئ واألخالق. 
فمــن يمارس مبــدأ التأثير بشــرف يعمل بدافع 
أخالقــي وقيمــي لمنفعــة ومصلحــة اآلخريــن، 

وليس لمنفعته أو لتحقيق مكاسب شخصية.
أحــالم  الجمعيــة  رئيســة  قالــت  جهتهــا،  مــن   
تســعى  التــي  المشــروع  أهــداف  إن  جناحــي 
الجمعيــة لتحقيقهــا تتلخــص فــي عــدة نقــاط 
القيــادة  مبــادئ  علــى  النســاء  تدريــب  منهــا: 
ومســاعدتهم  اآلخريــن  لتمكيــن  األساســية 
تمكيــن  الشــخصية،  قدراتهــم  تطويــر  علــى 
النســاء والشباب لتعزيز مشــاركتهم في قيادة 
المبــادئ  علــى  قائمــة  بقيــادة  مجتمعاتهــم، 
والقيــم اإلنســانية، وتتجاوز هــذه الطريقة من 

حيــث القــدرة علــى التأثيــر إلــى القــدرة علــى 
اإليجابــي،  العميــق  اإليجابــي  التغييــر  إلهــام 
تعزيــز الــدور القيــادي للمــرأة فــي إنشــاء بيئــة 
أخالقية واســتخدام قدراتها لخدمة مجتمعها 
والعمليــة  النظريــة  المناهــج  توفيــر  والعالــم، 
فــي القيــادة األخالقيــة ودراســة آثارهــا علــى 
تنميــة المجتمعــات، وبناء المهارات األساســية 
للقــادة الذين يســاعدونهم في اتخــاذ القرارات 
ومســاعدة  مجتمعهــم  لخدمــة  األخالقيــة 

اآلخرين ليكونوا صناع قرار بشكل أفضل.

فوزية الخاجة

الماحوز في  الجمعية  بمقر  اليوم  تعقد  عمل  ــة  ورش
“السيدات” تناقش “القيادة األخالقية وتأثيرها”

المنامة - مباشر

أعلن مجلس إدارة شركة فيفا البحرين تعيين 
أول  مــن  بدايــة  ــا  تنفيذيًّ رئيًســا  بانبيلــه  نــزار 
يونيــو 2019، ليخلــف محمــد آل خشــيل الــذي 
كان يشــغل منصــب الرئيس التنفيــذي المكلف 
للشــركة. ويمتلــك بانبيلــه خبرة أكثر من عشــر 
فــي  االتصــاالت، خاصــة  فــي قطــاع  ســنوات 

 VIVA مجموعة االتصاالت الســعودية وشــركة
البحرين، طبًقا لبيان صحافي.

فــي  قياديــة  أدواًرا  ســابًقا  بانبيلــه  وتولــى   
الســابقة، والتــي كان أهمهــا رئاســته  األعــوام 
لشــركة البحــري للبضائع الســائبة، وهــي الناقل 

نزار بانبيلهالوطني البحري في السعودية.

خـــشـــيـــل آل  لـــــمـــــحـــــمـــــد  خــــــلــــــًفــــــا 
ا لـ“فيفا” بانبيله رئيًسا تنفيذيًّ

12 يونيو 2019 األربعاء
9 شوال 1440

59.8
دوالر

توقــع محللــون أن تســجل األســهم اإلماراتيــة مكاســب ملياريــة خالل الجلســات المقبلة وســط وجود 10 عوامل رئيســية في 
مقدمتها تراجع وطأة التوترات الجيوسياســية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي. وبنهاية جلســة االثنين قفز المؤشــر العام 
للســوق الســعودي 1.8 %، إضافــة إلــى ارتفــاع ســوقي أبوظبــي ودبــي بنســب تقتــرب من 1 % مدعوًما بصعود ســهم األســهم 

الكبرى.

المحلــل  الميمونــي  محمــد  وقــال   
الفنــي بأســواق األســهم، إن األســواق 
خــالل  المكاســب  مــن  للمزيــد  مؤهلــة 
مــع  خصوًصــا  يونيــو  شــهر  جلســات 
الجيوسياســية  التوتــرات  هــدوء 
ــا واالرتفاعــات القويــة التي من  إقليميًّ
النفــط  أســعار  تشــهدها  أن  المتوقــع 
التي تؤثر بشــكل مباشــر على األســهم 

البتروكيماويات.
وأضــاف أن الصناديــق األجنبيــة باتت 
تراقب حركة أســهم الشركات القيادية 
األســواق  مؤشــر  إلــى  انضمــت  التــي 

مــا  ســتانلي؛  مورجــان  لــدى  الناشــئة 
ســيكون له األثر اإليجابي على مجمل 
أداء الســوق لتحقيق مكاسب إضافية 

في الفترة المقبلة.
انضمــت  الماضــي  الشــهر  نهايــة  ومــع 
30 شــركة ســعودية لمؤشــر “مورجــان 
بتدفقــات  توقعــات  وســط  ســتانلي” 
نقديــة جديــدة بقيمــة تفــوق 50 مليار 
دوالر بحســب بنــك جولدمــان ســاكس 

األميركي.
وأكــد الميموني أن المســتثمر األجنبي 
أصبح اآلن ضمن صناع الســوق، حيث 

يبدي اهتماًما بالشــركات التي انضمت 
إلى مؤشر األسواق الناشئة.

وأضــاف أنــه بعد عودة نشــاط الســوق 
بعد انقضاء إجازة عيد الفطر، سيكون 
هذا األسبوع بمنزلة فترة ترقب وحذر 
مــن قبــل المتداولين، خاصــة أن كثيًرا 
منهــم، وكعــادة ســنوية قــد يخــرج من 

السوق قبيل بدء إجازة العيد.

منح الثقة

التنفيــذي  الرئيــس  أشــار  جانبــه،  مــن 
لشركة مايندكرافت لالستشارات، إلى 

أنــه مــن المفتــرض على األســواق منح 
الثقــة مــرة أخــرى للمتداوليــن ال ســيما 
الجيوسياســية  األوضــاع  هــدوء  مــع 
إلى جانب ارتفاعات األسواق العالمية 

خالل عطلة العيد.
تســتمر  أن  الغطيــس،  فــادي  ورجــح 
األســواق فــي الجلســات القادمــة مــن 
اإليجابــي  األداء  فــي  الجــاري  الشــهر 
وســط صــدور تقارير عن تقدم نشــاط 
اإلمــارات  بدولتــي  الخــاص  القطــاع 
تخفيــض  واحتماليــة  والســعودية 

الفيدرالي األميركي ألسعار الفائدة. 
وأوضــح أن انخفــاض أســعار الفوائــد 
يبشــر بانطالقة كبرى لألسهم العقارية 
المســتويات  أن  مؤكــًدا  والخدميــة، 
الشــركات  ألســهم  المغريــة  الســعرية 
المدرجــة فــي بورصــات الخليــج مــن 
الحالــة  المفتــرض أن تدعــم اســتمرار 

اإليجابية ودخول سيولة جديدة.
وأكد أن عودة المستثمرين إلى السوق 
أســهم فــي زيــادة الســيولة، وذلــك بعد 
الماليــة  مراكزهــم  بعضهــم  أغلــق  أن 
قبيــل إجازة عيد الفطــر، لتخوفهم من 
العطــالت  أوقــات  فــي  تأتــي  مخاطــر 

الكبيرة.
وعلــى ذات الصعيد، لفت إلى أن هناك 
أســهًما تشــهد ارتفاعات كبيرة، السيما 
بعمليــات  المضــي قدومــا  إعــالن  بعــد 
اندمــاج واســتحواذ جديــدة؛ وهــو مــا 
فــي  لالســتثمار  جيــدة  فرصــًا  يعطــي 

السوق.

األسهم الكبرى

 وتوقــع إبراهيــم الفيلكاوي المستشــار 
االقتصادي، أداًء إيجابّيا للسوق خالل 
األســبوع الحالــي، إضافة إلى أن يكون 

لألســهم القياديــة في قطــاع المصارف 
دور  واالتصــاالت  والبتروكيماويــات 
لألســواق،  اإليجابيــة  بتحقيــق  كبيــر 
خاصــة بعــد ترقيــة الســوق الســعودي 
إلى مؤشــر مورجان ســتانلي لألســواق 

الناشئة.
الكبــرى  األســهم  قيــادة  أن  وبيــن 
باألســواق في الفتــرة المقبلة يعد داللة 
غيــر  المســتثمرين  أن  علــى  واضحــة 
المؤشــرات  يتبعــون  الذيــن  النشــطين 
المالية لألســواق الناشــئة بــدأوا بالفعل 
فــي تقييــم أســهم الشــركات القياديــة 
بشــكل صحيح ودورها بإيجاد الفرص 

أمامهم.
وأكد أن الســوق ســتتجه هذا األسبوع 
مــن خســائرها وســط  لتعويــض جــزء 
بالفــرص  المســتثمرين  مــن  اقتنــاع 
أو  ســريعة  كأربــاح  ا  رأســماليًّ المتاحــة 
متوسطة أو كفرص استثمارية كعوائد 

ربع سنوية.

دبي - مباشر

مكاسب مليارية جديدة في الطريق لألسواق الخليجية

علي الفردان

تنفيذ 74 صفقة وتركيز التعامالت على  قطاع البنوك التجارية

“البورصة”: تداول 9 ماليين سهم ووحدة بـ 2.4 مليون دينار

أقفل مؤشــر البحرين العام يـــوم أمس الثالثاء عند مســتوى 1,450.07 بانخفاض 
وقــدره 1.34 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم اإلثنين، في حين أقفل مؤشــر البحريـــن 
اإلسالمـي عند مستوى 770.66 بارتفاع وقـدره 3.60 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

الماليــة  األوراق  كميــة  إجمالــي  وبلــغ 
المتداولــة فــي بـــورصة البحريــن 9.05 
مليــون ســهم ووحــدة، بقيـــمة إجمالية 
قدرهــا 2.37 مليون دينار، تـــم تنفيذها 

من خالل 77 صفقة. 
بورصــة  فــي  المســتثمرون  وتــداول 
بقيمــة  ســهم  مليــون   8.87 البحريــن 
قدرهــا 2.35 مليــون دينــار تــم تنفيذها 
من خالل 74 صفقة، وركز المستثمرون 
البنــوك  تعامالتهــم علــى أســهم قطــاع 

التجاريــة، والتــي بلغــت قيمــة أســهمه 
مــا  أي  دينــار،  مليــون   1.76 المتداولــة 
نســبته 74.40 % مــن القيمة اإلجمالية 
وبكميــة  المتداولــة  الماليــة  لــألوراق 
قدرهــا 5.83 مليون ســهم، تــم تنفيذها 

من خالل 32 صفقة.
وجــاء البنك األهلــي المتحد في المركز 
األول، إذ بلغت قيـــمة أسهمه المتداولـة 
1.72 مليون دينار، أي ما نسبته 72.78 
% مــن إجمالــي قيمــة األوراق الماليــة 

المتداولــة وبكميــة قدرهــا 5.42 مليون 
سهم، تـم تنفيذها من خالل 27 صفقة.
لمجموعــة  فــكان  الثانــي،  المركـــز  أمـــا 
ترافكو ش.م.ب بقيـــمة قدرها 305.00 
ألــف دينــار، أي ما نســبته 12.87 % من 
إجمالي قيمة األوراق المالية المتداولة 
وبكميــة قدرها 1.00 مليون ســهم، تـــم 

تنفيذها مـن خالل 4 صفقات.
اتــش  اف  ثـــم جــاءت مجموعــة جــي 
ألــف   116.51 قدرهـــا  بقيمــة  الماليــة 
مــن   %  4.92 نســبته  مــا  أي  دينــار، 
إجمالي قيمة األوراق المالية المتداولة 
وبكميــة قدرها 1.25 مليون ســهم، تـــم 

تنفيذها من خالل 4 صفقات.
وقــد تـــم يـــوم أمــس تــداول أســهم 14 
شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، 
فــي حيــن انـــخفضت أســعار أســهم  4 
شركات، وحافظت بقية الشركات على 

أسعار إقـفاالتها السابقة.
وحــدات  علــى  3 صفقــات  إبــرام  وتــم 
العقاريــة  االســتثمارية  الصناديــق 
المدرجــة فــي بورصــة البحريــن بقيمــة 
مــا  أي  دينــارا،  و836  ألفــا   16 قدرهــا 
نســبته 0.71 % مــن القيمــة اإلجماليــة 
لــألوراق الماليــة المتداولــة، فــي حيــن 

بلغت الكمية 183 ألف وحدة.

المنامة - بورصة البحرين
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شــاركت شــركة مطــار البحريــن فــي معرض ومؤتمر أوروبا للوجســتيات النقــل 2019، والذي يمثل الفعاليــة األضخم من نوعها 
في العالم لصناعة اللوجســتيات. وخالل فعاليات المعرض، التقى أعضاء فريق الشــركة مع مجموعة من ممثلي أبرز شــركات 
الطيران والشحن والبريد السريع في العالم، حيث سلطوا الضوء على الخطط التنموية بالغة األهمية الجاري تنفيذها حالًيا؛ 
بهــدف تطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بأعمال الشــحن الجوي فــي مطار البحريــن الدولي، وذلك ســعًيا لمواكبة النمو الســريع 

ألنشطة التجارة اإللكترونية في المنطقة.

 و ُأقيمــت نســخة هذا العــام من الفعالية في 
مدينــة ميونــخ فــي ألمانيــا في الفتــرة من 4 
إلــى 7 يونيــو بمشــاركة أكثر مــن 2374 جهة 
63 دولــة وحضرهــا أكثــر مــن  عارضــة مــن 
ألــف زائــر. كمــا وفــرت منصــة تفاعليــة   60
ألكبــر األســماء فــي مجــال الشــحن الجــوي 
لعقــد عالقــات األعمال وبحث ســبل التعاون 
المشــترك ومناقشــة آخــر تطــورات الصناعــة 

واتجاهاتها.
للشــؤون  التنفيــذي  الرئيــس  وصــرح 
التجاريــة فــي الشــركة أيمــن زينــل أن هــذا 
المعــرض شــّكل فرصــة ممتازة لشــركة مطار 

مســيرة  علــى  الضــوء  لتســليط  البحريــن؛ 
المملكــة  تحــرزه  الــذي  المتواصــل  التقــدم 
لترســيخ مكانتها كأحد أهم مراكز الخدمات 
اللوجســتية فــي المنطقــة، مضيًفــا أن وفــد 
الشــركة قــد التقى ممثلــي مجموعة من أهم 
والطيــران  اللوجســتية  الخدمــات  شــركات 
والبريــد الســريع فــي العالــم أثنــاء فعاليــات 
المعــرض، والتــي أعربت جميعهــا عن رغبتها 
في استكشــاف فرص األعمــال الجديدة في 
البحريــن، الســّيما عقــب اســتكمال مشــروع 
تحديــث المطــار. وأكد زينل أن شــركة مطار 
البحريــن تتوقــع عقــد المزيــد مــن عالقــات 

األعمــال مــع كبريــات الشــركات فــي مجــال 
الشحن الجوي، وهو ما سيساعد على زيادة 
نســبة إســهام قطــاع الطيــران فــي االقتصاد 

المحلي. 
وأضاف “تقوم الشركة حالًيا بتنفيذ مشروع 
منطقــة الشــحن الجــوي الجديــدة بقيمــة 22 
مليــون دينــار ضمــن خطط برنامــج تحديث 
المطــار الــذي يمثــل أحــد أضخــم المشــاريع 
البحريــن،  تاريــخ  فــي  وأهمهــا  التنمويــة 
وسيســاعد ذلك في تحويل قطاع الخدمات 
اللوجســتية والشــحن الجــوي إلــى أحــد أهم 
القطاعــات االقتصاديــة الحيويــة في مملكة 

البحرين، حيث تعمل هذه المنشــأة الجديدة 
المتطــورة والتي تمتد على مســاحة 25 ألف 
متر مربع شمال مدرج المطار، بأحدث النظم 
وموقــف  مســتودعات  مــن  وتتألــف  اآلليــة، 
للطائــرات، إضافــة إلــى البنــى التحتيــة ذات 
قــدرة  كمــا ســتعمل علــى مضاعفــة  الصلــة، 
المطــار علــى اســتيعاب أحجــام أضخــم مــن 

الشحنات، وهو ما سيساهم في تعزيز مكانة 
المملكة الرائدة كمركز إقليمي بارز للخدمات 
اللوجســتية فائقــة الجــودة فــي منطقة دول 

الخليج والشرق األوسط بأكمله”.
ووّقعت شركة DHL International مؤخًرا 
اتفاقيــة تمديــد عقــد التأجيــر الحالــي فــي 
العشــر  للســنوات  الدولــي  البحريــن  مطــار 

المقبلــة، وهــو مــا يعنــي أن مطــار البحريــن 
لعمليــات  محورًيــا  مركــًزا  ســيظل  الدولــي 
هذه الشــركة العمالقة فــي مجال الخدمات 
الشــرق  منطقــة  صعيــد  علــى  اللوجســتية 
األوســط وشــمال إفريقيــا. وهــو مــا يدعــم 
بدوره مســيرة النمــو االقتصادي المســتدام 

في البالد.

المحرق - شركة المطار

كلفة تنفيذ منطقة الشحن الجوي الجديدة
ــل” ــق ــن ــات ال ــي ــت ــس ــوج ــل ــي “أوروبـــــــــا ل ــ ــات ف ــ ــراك ــ ــش ــ ــث ال ــح ــب ــار” ت ــ ــط ــ ــم ــ “ال

جناح شركة مطار البحرين في المعرض األوروبي

تنطلــق أعمــال مؤتمــر اتحــاد منظمــات التدريــب والتطويــر)IFTDO( فــي نســخته 
48 فــي العاصمــة البوســنية ســراييفو، في الفتــرة من 24 – 26 يونيــو 2019 تحت 
عنوان “تنمية الموارد البشرية في عصر التحول الرقمي – تمكين قادة المستقبل” 

بمشاركة أكثر من 300 مشارك من دول البلقان ومختلف دول العالم.

 ويقــول الخبــراء إنــه بعــد خمس ســنوات 
مــن اآلن وبســبب عصــر التحــول الرقمــي 
والــذكاء االصطناعــي الــذي نواكبــه اليوم، 
أكثــر مــن ثلث المهــارات الوظيفيــة الهامة 
لــدى القــوى العاملة ســتتغير، أي ما يعادل 
35 % مــن مهــارات القــوى العاملــة حــول 
العالــم. ويضــم االتحــاد الدولــي لمنظمــات 

التدريــب والتطويــر في عضويتــه حوالي 
وتفخــر  اإلدارة.  مجلــس  فــي  عًضــوا   25
بــأن رئيــس مجلــس إدارة هــذا  البحريــن 
االتحاد للدورة 2019 – 2020 هو الرئيس 
الفخري لجمعية البحرين للتدريب وتنمية 
خليفــة  بــن  إبراهيــم  البشــرية،  المــوارد 
الدوســري. وبالنسبة لرئاسة المؤتمر حيث 

يتحّتم أن تكون للدولة المضيفة، فســوف 
تتــرأس أعمال المؤتمر لهذه الدورة ســانيا 

ميوجفيتج من البوسنة والهرسك. 
انعقــاده  أيــام  خــالل  المؤتمــر  ســُيركز   
علــى أربعــة محاور رئيســية. وهــي أهمية 
وُصنــاع  القــادة  تنميــة  الرقمــي،  التحــول 
لتحقيــق  المطلوبــة  المواهــب  القــرار، 
العقــول  وتســخير  المؤسســية،  األهــداف 
للنهــوض  االبتــكار  وأدوات  المبدعــة 
بالمؤسسات. وضمن هذه المحاور المهمة، 
ســيتم تســليط الضــوء على أهميــة مهارة 
اإلبــداع في العمل وضــرورة تواجدها في 

كل موظف.
 فحســب تقريــر منتدى االقتصــاد العالمي 
WEF بعنــوان “مســتقبل الوظائــف” والذي 
المطلــوب  المهــارات  أهــم  يتمحــور حــول 
توافرهــا لــدى الموظفيــن خــالل الســنوات 
الخمــس القادمــة. ســتكون مهــارة اإلبداع 
هــي الثالثــة ضمــن المهــارات األهــم التــي 
يبحث عنها كل صاحب عمل في موظفيه 
النجــاح.  نحــو  بالمؤسســة  قدًمــا  للمضــي 
ويترجــم هــذا التقريــر ما يبحــث عنه كبار 
المــوارد البشــرية مــن مختلــف  مســؤولي 
مــن  العالــم  فــي  الصاعــدة  المؤسســات 

مهــارات اســتراتيجية تواكــب التحــوالت 
الحالية التي ال تحدها أي حدود جغرافية 

وال تقتصر على أي قطاع مهني معين.
 وســُيثري المؤتمــر أكثــر مــن 25 متحدثــا 
ــا بــأوراق عمــل متنوعــة مــن  وخبيــًرا دوليًّ

الهنــد،  كالبرتغــال،  العالــم،  دول  مختلــف 
نيوزيلنــدا، ُعمــان، أميــركا، تركيــا، ألمانيــا، 
ماليزيــا،  الســويد،  إيطاليــا،  البحريــن، 
البوســنة  المضيفــة  والدولــة  اإلمــارات، 

والهرسك.

انطالق مؤتمر “منظمات التدريب” بسراييفو 24 يونيو

استثمار “نسيج” في 3 مشاريع بالبحرين
497 فيــال فــي البسـيـتـيــن وعــراد وجــد الـحــاج

كشــف العضو المنتدب لشــركة نســيج، محمد خليل الســيد، أن هناك 3 مشــاريع سكنية 
للشركة تحتوي إجمالي 497 فيال وبكلفة إجمالية تبلغ حوالي 49 مليون دينار في عراد 

والبسيتين وجد الحاج.

وقــال الســيد أإن شــركة “نســيج” تخطــط 
طــور  فــي  مــازال  بعضهــا  مشــاريع  لعــدة 
التخطيــط وبعضهــا فــي مرحلــة التصميم، 
والمشــروع األكبــر فــي منطقة عــراد وتبلغ 
مساحة أرضه 135 ألف متر مربع باستثمار 
إجمالــي بلــغ 40 مليــون دينــار، الفًتــا إلــى 
أنــه ســيتم بيــع بعض األراضي فيما ســيتم 

تطوير حوالي 420 قسيمة كفلل سكنية.
وأضــاف أن المشــروع الســكني الثانــي في 
منطقــة البســيتين حيــث تم شــراء األرض 
نهايــة العــام 2018 لبنــاء 23 فيــال بقيمــة 
3 مالييــن دينــار، والثالــث فــي جــد الحــاج 
عبــارة عــن 54 فيــال تســتهدف فئــات ذوي 

الدخــل المحدود والدخل المتوســط بقيمة 
6 ماليين دينار.

وكشــف الســيد أن الشــركة تــدرس حاليــا 
أمــواج  جنــوب  فــي  كبيــرة  أرض  شــراء 
بمســاحة تبلــغ 125 ألــف متــر مربــع منهــا 
بعضهــا  تجاريــة  وقســائم  ســكنية  قســائم 
يطل على الشــارع الرئيســي الواصل لجزر 

أمواج.

بيع 40 % من شقق “كانال فيو”

وقــال إنــه تــم بيــع مــا يقــارب 40 % مــن 
شــقق مشــروع “كانــال فيــو”، متوقًعــا أن 

افتتــاح مجمــع  قــرب  مــع  النســبة  تــزداد 
دلمونيــا التجــاري، مبيًنــا أن نســبة إنجــاز 
المشــروع قــد بلغــت حوالــي 15 % حتى 
يتــم  أن  المتوقــع  ومــن  الماضــي،  ابريــل 
االنتهــاء من المشــروع أواخر العام 2020 
األساســيات  أعمــال  مــن  االنتهــاء  تــم  إذ 

وأعمال اإلنشاءات قائمة ومستمرة. 
ومشــروع “كانــال فيــو” هــو عبــارة عــن 4 

مباٍن ســكنية في موقع متميز في جزيرة 
دلمونيا، وتحتوي على 246 شــقة سكنية 
إضافــة إلــى مرافــق تجاريــة فــي الطابــق 

األرضي لهذه المباني.

ويقــع المشــروع فــي موقــع متميــز يتيــح 
للمشــتري االســتمتاع بالمناظر التي يطل 
التــي  المائيــة  والقنــاة  المشــروع  عليهــا 
تتميــز  كمــا  البحــر،  فــي  مباشــرة  تصــب 

فــي  متزايــدة  بأهميــة  دلمونيــا  جزيــرة 
هــذه الفتــرة خاصــة مــع اكتمال عــدد من 
المجمــع  اكتمــال  قــرب  ومــع  المشــاريع 

التجاري في دلمونيا.

محمد السيد

فــي وقــت تعمــل الواليــات المتحــدة جاهدة إلقناع الغــرب بالتخلي عن هــواوي لمخاوف أمنية، ســعت مجموعــة التكنولوجيا 
الصينية العمالقة لتعزيز موقعها في إفريقيا، حيث رّســخت وجودها أساًســا. وتوّلت هواوي دورًا قيادًيا في تطوير شــبكات 
الهواتــف المحمولــة مــن الجيــل الخامس )5 جي( حول العالم، لكنها باتت في وضع صعب منذ أعلنت واشــنطن أن أجهزتها قد 

تستخدم للتجسس لصالح االستخبارات الصينية.

مصنعــة  شــركة  أكبــر  ثانــي  وتنفــي 
للهواتف الذكية في العالم االتهامات، 
لكــن الواليات المتحــدة حثت الدول 
علــى تجنبها فيما ابتعــدت عنها عدة 
شركات بينها “غوغل” التي ُيستخدم 
فــي  “أندرويــد”  التشــغيلي  نظامهــا 

معظم الهواتف الذكية.
ودخــل الرئيــس الروســي فاليديمير 
بوتيــن علــى خط المواجهــة الجمعة، 
مــن  محــاوالت  اعتبرهــا  بمــا  فنــدد 
مــن  هــواوي  “إخــراج  لـــ  واشــنطن 
األسواق العالمية بشكل غير رسمي”. 

األســبوع  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
ذاتــه، وّقعــت مجموعــة “إم تي إس” 
الروســية العمالقة لالتصــاالت اتفاًقا 
مــع هــواوي لتطويــر شــبكة “5 جــي” 

في البالد. 
لكــن هــل ســيجبر النــزاع المتصاعــد 
الــدول اإلفريقيــة علــى االختيار بين 
الصيــن، أبــرز شــريك تجــاري للقــارة، 

والواليات المتحدة؟
قال المحلل االقتصادي المستقل في 
نيروبــي علي خان ساتشــو “بالنســبة 
هــذه  تــؤدي  قــد  اإلفريقيــة  للــدول 

الحــرب التجاريــة إلى خيــار مزدوج. 
علــى  للغايــة  الصعــب  مــن  ســيكون 

الدول اإلفريقية أن تتجاهل األمر”.

 استراتيجية جريئة 

ســعت هــواوي التــي تحولت اليــوم إلى 
عامــل رئيــس فــي التوتــرات األميركيــة 
الصينية لترســيخ وجودها في إفريقيا. 
الماضــي  األســبوع  اتفاقيــة  ووقعــت 
لتعزيــز تعاونهــا مــع االتحــاد اإلفريقــي. 
وقــال روبين نيــزارد، وهو خبير اقتصاد 
ومختــص فــي شــؤون إفريقيــا جنــوب 

الصحراء لدى شركة “كوفاس” الفرنسية 
للخدمــات الماليــة، “هذه طريقــة إلظهار 
أن هــواوي ال تــزال حاضرة في إفريقيا، 
وإنهــم يريــدون البقــاء كالعــب أســاس 
عبــر التواجــد في قطاع النمــو هذا الذي 

يعد غاية في األهمية”.
ويأتــي االتفــاق بعدمــا ذكــرت صحيفــة 
أن   2018 فــي  الفرنســية  مونــد”  “لــو 
االتحــاد  مقــر  علــى  تجسســت  الصيــن 

األثيوبيــة  العاصمــة  فــي  اإلفريقــي 
داخــل  مصــادر  عــن  نقــالً  أبابــا،  أديــس 
التقريــر أن التجســس  المنظمــة. وأفــاد 
بنــاء  اســتكمل  بعدمــا   2012 العــام  بــدأ 
الــذي  الجديــد  اإلفريقــي  االتحــاد  مقــر 
مولتــه الصيــن. لكــن لم ُيالحــظ األمر إال 
عندما اكتشف خبراء تقنيين أن بيانات 
فــي خــوادم اإلنترنت في المبنى ُترَســل 
إلــى شــنغهاي. ورفضــت كل مــن الصين 

واالتحاد اإلفريقي االتهامات.
ورّســخت هــواوي تواجدهــا فــي أنحــاء 
إفريقيــا منــذ انطلقــت فــي كينيــا العــام 
1998. وتعمــل حالًيــا في 40 بلدا وتوفر 
شــبكات الجيــل الرابع )4 جــي( ألكثر من 

نصف القارة.
القــادرة  جــي”   5“ خدمــات  وســتعرض 
علــى نقــل البيانــات بســرعة أكبــر بكثيــر 
األمــم  كأس  بطولــة  خــالل  مصــر  فــي 

اإلفريقيــة، التي ســتجري مــن 21 يونيو 
حتى 19 يوليو.

وقال ساتشــو إن “إفريقيا سوق رصدته 
إســتراتيجيتها  بفضــل  وغزتــه  هــواوي 
الجريئــة للغايــة المبنيــة علــى التمويــل 

الرخيص وسرعة التنفيذ”.
ويتجــاوز تواجــد هــواوي فــي إفريقيــا 
الذكيــة  الهواتــف  بيــع  مســألة  بأشــواط 

وتأسيس شبكات هواتف محمولة.
وفــي جنــوب إفريقيا، تنظــم المجموعة 
جامعــات  كبــرى  فــي  تدريبيــة  دورات 
متخصصــة  دورة  غــرار  علــى  البــالد 

بشبكات “5 جي” أطلقتها هذا العام.
وأمــا الحكومــة الكينيــة، فوقعــت اتفاقا 
بقيمــة 17,5 مليــار شــيلينغ )172 مليون 
دوالر( مــع هــواوي فــي أبريــل لتأســيس 
“المدينــة  وخدمــات  معلومــات  مركــز 

الذكية”.

باريس - أ ف ب

“هواوي” تلتفت إلى إفريقيا لمواجهة الضغوط األميركية

المنامة - جمعية البحرين للتدريب

سانيا ميوجفيج إبراهيم الدوسري

22
مليون دينار

زينب العكري

49
مليون دينار

تعمل في 
40 بلدا وتوفر 

شبكات “4 جي” 
لنصف القارة
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصح���اب ش���ركة دار النج���م للتجارة ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

12-93752، طالبي���ن تغيير االس���م التج���اري  للفرع 12 من شركةش���اهين الذهبي 

للتجارة ذ.م.م الى محالت شاهين ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
ش���ركة مي���ال بحرين نياب���ة عن ركاد الخليج لقط���ع الغيار الثقيلة ذ.م.م، المس���جلة 

بموجب القيد رقم 95629، بطلب تغيير االسم التجاري  للفرع 4 
من: ركاد الخليج لقطع الغيار الثقيلة ذ.م.م

rakad alkhaleej spare parts W.L.L
لتصبح: ركاد الخليج للخدمات التسويقية ذ.م.م

rakad alkhaleej for markutng serviees W.L.L
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة الس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 

الس���ادة اصحاب شركة البجيري للعقار ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 83732 

، طالبي���ن تغيير االس���م التجاري للفرع رقم 2 من مطاع���م ركن المحرق ذ.م.م الى 

شركه ريماس للمطاعم ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة 

اصحاب ش���ركة ش���ركة تي آي جي المس���تقبل للخدمات التجارية ذ.م.م المسجلة 

بموج���ب القي���د رقم 71409 طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة تي آي جي 

المستقبل للخدمات التجارية ذ.م.م الى شركة أطياف للترفيه المنزلي ذ.م.م.

و تغيير اسم المجموعة الى شركة أطياف للترفيه المنزلي ذ.م.م.

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة الس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 

الس���ادة اصح���اب ش���ركة تي آي جي القابضة ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

72096 ، طالبين تغيير االس���م التجاري من تي آي جي القابضة ذ.م.م الى ش���ركة 

أطياف القابضة ذ.م.م. 

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع 12 لشركة دار النجم 
للتجارة ذ.م.م

القيد: 93752-12 

 تاريخ: 10/6/2019

3/6/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها شركة انور تشييد المنشآت العائمة ش.ش.و لمالكها انور 
أكثار المس���جلة بموجب القيد رقم 1-114400، طالبا تحويل الش���كل 
القانون���ي للش���ركة المذك���ورة إلى ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال 

وقدره 500 دينار، بين كل من:
ANWAR AKTHER -1

EKRAM HOSSAIN MUKBUL HOQUE -2
HASHEM SAYED HASAN ALI SHARAF HASAN -3

JAKIR KHOSHID KHOSHID -4

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها الس���يدة ثاجية علي عبدالوهاب خليفة جمعان الخزرجي 
المالك���ة ل���� مصن���ع اتالنت���س لاللمني���وم والحدي���د المطاوع )مؤسس���ة 
فودي���ة( المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 61210، طالب���ا تحويل الفرع 
1 و2 و3 و5 م���ن المؤسس���ة الفردي���ة إل���ى ذات مس���ئولية مح���دودة 

برأسمال وقدره 300، لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
PARVEJ ANSAR MAZI -1

ثاجية علي عبد الوهاب خليفة جمعان الخزرجي

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

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد  
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 114400-1 

 تاريخ: 16/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )74323( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية  
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 61210 

 تاريخ: 10/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحةإدارة التسجيل
اعالن رقم )CR2019 -76969 ( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة البجيري للعقار ذ.م.م

القيد: 83732 

 تاريخ: 10/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحةإدارة التسجيل
اعالن رقم )CR2019 -77225 ( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة تي آي جي 
المستقبل للخدمات التجارية ذ.م.م

القيد: 71409 

 تاريخ: 6/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحةإدارة التسجيل
اعالن رقم )75739( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة تي آي جي القابضة ذ.م.م

القيد: 72096 

 تاريخ: 3/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
)CR2019-77446( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
)CR2019-78779( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
)CR2019-77995( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا الس���يدة المعلنة خديجة عبدهللا س���لمان عبدهللا بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى حسين احمد محمد علي الهملي

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

تقدم���ت إلين���ا ليلى غلوم عباس علي  بطل���ب تحويل المحل التجاري التالي: إلى 
مه لقاء علي عبدهللا خورشيدي

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

تقدم إلينا ورثة السيد عبدالرسول كربالئي زمان بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي: إلى سعيد عبدالرسول كربالئي زمان

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

رقم القيد

3-73658
رقم القيد

1-100266

رقم القيد

3-1888
4-1888

6-1888

االسم التجاري

سوفت تك لبيع وتصميم وصيانة برامج الكمبيوتر
االسم التجاري

ترست بلس للمقاوالت

االسم التجاري

مؤسسة زمان للمقاوالت
كراج سنترال

مطعم زمان
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

بجانب ديار المحـرق جزر أمواج , قاللي
سماهيج , الدير 

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

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

محجوز تم البيع

COM RHA B3* SP

 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

هام 
جًدا

أرض تم استخراج إجازات بناء وبعضها 35
تم الشـــروع بالبنـــاء 

فيلتين قيد ا¡نشــاء( تم الحجز)
فلل قيد ا¡نشاء6

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
تحديث

جميع شوارع  المخطط مرصوفة          

36799711
أحمد ثامر

36600656
عباس علي

17564400 
المكتب الرئيسي

Call.

 |  02

99237.52666,468

1042202559,202

1052202559,202

1062202559,202

1102202559,202

1112202559,202

1122202559,202

1132202559,202

132288.42680,713

133238.32666,692

1362202559,202

1572202559,202

161288.42680,713

162288.42680,713

1652202559,202

1662202559,202

1672202559,202

1702202559,202

1712202559,202

1722202559,202

177329.82692,299

181305.32685,442

190238.32666,692

2052202661,570

2192202661,570

221359.226100,527

|  01

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

10504BOOKED

2549030158,230

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

109362.427105,323

127311.42790,501

128311.42790,501

140220BOOKED

144220BOOKED

146362.427105,323

درة 2

درة 1
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أعلــن المتحدث الرســمي باســم قــوات تحالف 
دعــم الشــرعية فــي اليمن، العقيــد الركن تركي 
الدفــاع  قــوات  أن  الثالثــاء،  أمــس  المالكــي، 
مســاء  تمكنــت،  الســعودي  الملكــي  الجــوي 
طائرتيــن  وإســقاط  اعتــراض  مــن  االثنيــن، 
بدون طيار “مســّيرتين” أطلقتهما الميليشــيات 
الحوثية اإلرهابية المدعومة من إيران باتجاه 

مدينة خميس مشيط.
وأوضــح المالكــي، وفق ما نقلــت وكالة األنباء 
اإلجراميــة  األداة  أن  )واس(،  الســعودية 
اإلرهابية الحوثية تحاول اســتهداف المنشآت 
محــاوالت  فــي  المدنيــة  واألعيــان  المدنيــة 
بائســة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم 
وأعمالهــم العدائية الالمســؤولة، إذ يتم كشــف 

وإسقاط تلك الطائرات في كل مرة.
إلــى ذلــك، أكــد حــق المملكــة المشــروع باتخاذ 
للتعامــل  المناســبة  الــردع  إجــراءات  وتنفيــذ 
مــع هــذه األعمــال العدائيــة، وبمــا يتوافــق مــع 

القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.

international
@albiladpress.com

فرنسا تفكك خلية خططت 
لمهاجمة دور عبادة

ذكرت تقارير صحافية فرنسية، أمس 
الثالثاء، أن السلطات أوقفت خلية من 

اليمين المتطرف، كانت تخطط لشن هجمات 
على أماكن عبادة للمسلمين واليهود في 

البالد. وقالت مصادر قضائية، إن الشرطة 
الفرنسية تمكنت من تفكيك خلية لـ ”النازيين 

الجدد” كانت تخطط لشن هجمات على 
أماكن عبادة يهودية أو مسلمة. وأشارت 
المصادر إلى أن مخطط الخلية “لم يكن 

ناضجا بعد”، بينما أجرت السلطات عمليات 
توقيف بحق عدد من عناصر الخلية خالل 
األشهر األربعة الماضية. وصدرت اتهامات 

بين سبتمبر ومايو لخمسة من أعضاء 
المجموعة، الذين اعتبروا من “المقربين من 
عقيدة حركة النازيين الجدد”، على خلفية 

المخطط المفترض.

آبــي يهاتــف ترامب عشــية “زيــارة الوســاطة” إلــى طهران

واشنطن: الشروط الـ12 أساس أي اتفاق مع إيران

مــن المقــرر أن يجتمــع اليــوم األربعــاء رئيــس الــوزراء اليابانــي شــينزو آبــي مع 
المرشد اإليراني علي خامنئي والرئيس اإليراني حسن روحاني، في أول زيارة 

يقوم بها رئيس وزراء ياباني إلى طهران منذ أكثر من 4 عقود.

وقــال كبير أمنــاء مجلس الوزراء يوشــيهيد 
أمــس  صحافيــة  تصريحــات  فــي  ســوغا 
الثالثــاء، إن آبي ســيبدأ الرحلة التي تســتمر 
طوكيــو  تأمــل  إذ  األربعــاء،  اليــوم  أيــام،   3
لعــب دور الوســاطة وتخفيــف التوترات بين 
واشــنطن وطهــران وستســعى إلــى التمهيــد 

للمفاوضات بين الطرفين.
وأشــار سوغا إلى أن آبي والرئيس األميركي 
دونالــد ترامــب أجريا محادثــة هاتفية أمس 
الثالثاء حول رحلة رئيس وزراء اليابان إلى 
إيران، بحسب ما نقلت عنه وكالة “رويترز”.

ووفًقا لســوجا، فقد تبــادل الزعيمان وجهات 
النظــر حول األوضاع اإلقليمية، بما في ذلك 
الوضــع فــي إيران. وفي زيارة لليابان الشــهر 
يؤيــد  األميركــي  الرئيــس  أن  بــدا  الماضــي، 
مهمــة الوســاطة التــي مــن المقــرر أن يقــوم 

فيها آبي بين إيران والواليات المتحدة.
وأشار ترامب إلى أن آبي لديه “عالقة جيدة 

جــًدا مــع إيــران”، وأضــاف أن “ذلــك ســيكون 
علــى مــا يــرام. ال أحــد يريــد أن يــرى أشــياء 

فظيعة تحدث. خصوصا أنا”.
كمــا اســتضاف آبي وزيــر الخارجية اإليراني 
الماضــي،  مايــو  فــي  ظريــف  جــواد  محمــد 
حيــث أعــرب األخيــر عــن أمله فــي أن تتخذ 
اليابــان وغيرها من الحلفاء إجراءات عملية 

للحفاظ على االتفاق النووي.

ال تهاون أميركيا
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية األميركية 
مورغــان أورتيغــوس، أن الحــل الوحيــد مــع 
إيــران هــو اتفــاق جديــد يشــمل وقــف كل 
التهديدات التي تشكلها، معتبرة أن الشروط 
الـ12 التي أعلنها الوزير مايك بومبيو تشكل 
أساســا لهــذا االتفــاق. وشــددت أورتيغــوس 
أو  قبــل واشــنطن  مــن  تهــاون  أنــه ال  علــى 
حلفائهــا بشــأن إمــكان حصول طهــران على 

ســالح نــووي، مشــيرة أيضــا إلــى أن هنــاك 
توافقا بين واشــنطن وحلفائها على التهديد 
الــذي يمثلــه برنامــج الصواريــخ الباليســتية 
اإليرانيــة وأنشــطتها اإلرهابيــة وانتهاكاتهــا 
لحقــوق اإلنســان، مضيفــة أن االجتماعــات 
األخيــرة لوزيــر الخارجيــة فــي أوروبــا بهــذا 
الشــأن كانت مشــجعة. وردا علــى تهديدات 
طهــران بانتهــاك بعــض القيــود الرئيســة في 
االتفاق النــووي، وتهديدات وزير خارجيتها 
قالــت  لواشــنطن،  ظريــف  جــواد  محمــد 
أورتيغوس إن صنع التهديدات، واستخدام 
االبتــزاز النووي، وإرهــاب الدول األخرى هو 
ســلوك معتــاد للنظــام الثــوري فــي طهــران، 
متوقعــة بأن يعــاود التهديــد بإغالق مضيق 

هرمز.

خيار االنهيار
لــدى  “أن  األميركيــة  الدبلوماســية  وكــررت 
إيــران خيارا بســيطا، فإمــا أن تتصرف كأمة 
طبيعية أو تشــاهد اقتصادها ينهار”، معتبرة 
أن تهديــد طهــران بوقــف تنفيــذ االلتزامــات 
النووية الرئيســية “خطوة كبيرة في االتجاه 
الخاطــئ، ويجســد التحــدي المســتمر الــذي 

تفرضه إيران على السالم واألمن الدوليين”.
المجتمــع  “علــى  إن  أورتيغــوس  وقالــت 
الدولي أن يبقى متحدا بشــأن هذه المســألة، 
ويجــب عليه محاســبة النظــام اإليراني على 
تهديداته بتوسيع برنامجه النووي”، متعهدة 
“بأن واشنطن ستحاسب إيران على أي عمل 
ضــد الشــعب والمصالــح األميركيــة، بمعــزل 
عمــن يقــوم بذلك العمل، ســواء كانــت إيران 

أو وكالئها”.

تفاصيل الشروط األميركية

واعتبــرت أورتيغــوس أن الحــل الوحيــد مــع 
إيــران هــو اتفــاق جديد يعالــج كل تهديدات 
بومبيــو،  الوزيــر  إليهــا  تطــرق  التــي  إيــران، 
وذلك عبر المطالب الـ12 التي يجب تطبيقها 
المطالــب  بيــن  ومــن  العقوبــات.  رفــع  قبــل 
األميركيــة الـــ12 التــي أعلنها بومبيو: كشــف 
النــووي  برنامجهــا  تفاصيــل  لــكل  إيــران 
والســماح بالتفتيــش المســتمر، والعمــل على 
الباليســتية،  الصواريــخ  انتشــار  مــن  الحــد 
وتلــك التــي قــد تحمــل رؤوســا نوويــة، وأن 
توقــف طهران دعمهــا للمجموعات اإلرهابية 

في الشرق األوسط.

واشنطن ـ وكاالت

باريس ـ أ ف ب

المتحدثة باسم الخارجية األميركية مورغان أورتيغوس

القاهرة ـ وكاالتموسكو ـ رويترزالقاهرة ـ وكاالت

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الثالثاء، الفريق أول كينيث ماكينزي، 
قائد القيادة المركزية األميركية، إذ تم بحث أوجه التعاون وتعزيز العالقات بين البلدين.

وصــرح الســفير بســام راضــي، المتحــدث 
الرســمي باســم رئاســة مصر، بــأن الرئيس 
هنأ ماكينزي على تولي مهام قائد القيادة 
المركزيــة األميركيــة أخيرا، مؤكــًدا أهمية 
العالقات االستراتيجية الممتدة بين مصر 
والواليــات المتحــدة، الســيما فيمــا يتعلق 
بالتعــاون العســكري القائــم بيــن البلديــن، 
والــذي يعــد جوهرًيــا لمواجهــة التحديات 
الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة 
بأســرها. وقال إن السيسي استعرض في 
هــذا الصدد جهود مصــر الحالية لمكافحة 
اإلرهــاب على كافة المحــاور واالتجاهات 

اإلستراتيجية.
أن  الرســمي  المتحــدث  وأوضــح 
قائــد القيــادة المركزيــة األميركيــة، 

علــى  بــالده  حــرص  أكــد 
استمرار تطوير عالقات 

مــع مصــر وتعزيزهــا  والتعــاون  الشــراكة 
فــي المجــاالت كافــة، ومشــيدا فــي هــذا 
الخصــوص بالجهود التي تبذلها مصر في 
مكافحة اإلرهاب باعتباره تحدًيا مشترًكا 
يواجه العالم بأسره، مع التعويل على دور 
مصــر المحــوري فــي المنطقــة وجهودهــا 
اإلقليمييــن.  واألمــن  الســلم  صــون  فــي 
وأضــاف راضــي أن اللقاء تناول مناقشــة 
نتائــج االجتمــاع األخيــر للجنــة التعــاون 
العســكري بين البلدين بواشنطن في شهر 
مارس الماضي، والتي تعد المنتدى األبرز 
للعالقات العسكرية الثنائية، حيث شهدت 
التشاور بشــأن مجموعة متنوعة من 
فــي  بمــا  االســتراتيجية،  الشــؤون 
واألمــن  اإلرهــاب  مكافحــة  ذلــك 
والتعــاون  والبحــري  الحــدودي 

األمني.

أوشــاكوف،  يــوري  قــال 
الكرمليــن  مســاعدي  أحــد 
للصحافييــن، أمــس الثالثاء، 
تســليم  تعتــزم  روســيا  إن 
 400 إس  منظومــة  تركيــا 
فــي  الصاروخــي  للدفــاع 

يوليو.
المتحــدة  الواليــات  ورفعــت 

مؤخــرا ســقف المواجهات مع تركيا بشــأن 
شــراء األخيــرة صفقــة صواريــخ روســية 
وضعــت  حيــث   ،S 400 طــراز  الصنــع 
العضــو  واشــنطن خطــة الســتبعاد تركيــا، 
المقاتلــة  تصنيــع  برنامــج  مــن  بالناتــو، 
 ،F 35 األميركيــة الشــبح المتطــورة طــراز
التي تشــمل وقفا فوريا ألي تدريب جديد 

للطيارين األتراك على الطائرة المتقدمة.
بالوكالــة  األميركــي  الدفــاع  وزيــر  وكان 
إلــى  برســالة  بعــث  قــد  شــاناهان  باتريــك 
نظيــره التركــي، الجمعــة الماضيــة، أوضح 
فيها كيف ســيتم إبعاد تركيا عن المشاركة 

في برنامج المقاتلة F 35 ما لم تغير أنقرة 
موقفهــا بشــأن التمســك بصفقــة منظومــة 

.S-400 الدفاع الصاروخي
ونشــرت “رويترز” قرار وقــف قبول المزيد 
مــن الطيارين األتراك للتدريــب في أميركا 
الخميــس الماضي، مما يدل على أن النزاع 
بيــن واشــنطن وأنقــرة قد وصــل إلى نقطة 

االنهيار.
وتقــول واشــنطن إن حصــول تركيــا علــى 
منظومــة الدفــاع الروســية S 400 يشــكل 
 ،F 35 تهديــدا للمقاتــالت األميركيــة طــراز
التــي تعاقــدت تركيا أيضا على شــراء عدد 

منها.

أكــد األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط، أن التدخــالت 
اإليرانية والتركية وراء إطالة أمد األزمة في سوريا.

وقــال خالل لقائــه، أمس الثالثــاء، الممثل 
األميركيــة  المتحــدة  للواليــات  الخــاص 
حــول ســوريا جيمــس جيفري، الــذي يزور 
القاهــرة حاليــا، إن هــذه التدخــالت كانــت 
أحــد األســباب الرئيســة وراء إطالــة أمــد 
األزمة الســورية وتعقيدها، حتى أصبحت 
أكبر وأوســع األزمــات الدولية نطاقا خالل 

السنوات األخيرة.
التدخــالت  بخطــورة  الغيــط  أبــو  ونــّوه 
اإليرانيــة والتركيــة علــى وجــه التحديــد، 
بمــا فــي ذلــك المســعى التركــي إلقامــة مــا 

يســمى “منطقة آمنة” في شــمال سوريا 
ومنطقــة إدلــب، وهــو مــا يؤثر على 
ويمثــل  الســوري،  اإلقليــم  وحــدة 
انتهــاًكا فــي ذات الوقــت للســيادة 
ذات  فــي  التأكيــد  مــع  الســورية، 

الوقــت علــى رفــض أيــة 

صــورة مــن صور التدخــل اإلســرائيلي في 
األوضــاع  بمســتقبل  تتعلــق  ترتيبــات  أي 
فــي ســوريا، ومــع األخــذ فــي االعتبــار أن 
االحتــالل اإلســرائيلي ال يــزال قائمــا علــى 

جزء من األرض السورية.
وصــرح الســفير محمود عفيفــي، المتحدث 
للجامعــة  العــام  األميــن  باســم  الرســمي 
اللقــاء  خــالل  أكــد  جيفــري  بــأن  العربيــة، 
رؤيــة  علــى  التعــرف  علــى  بــالده  حــرص 
األزمــة  تطــورات  تجــاه  العربيــة  الجامعــة 
السورية وسبل التعامل معها، خصوصا في 
ظل التعقيدات المختلفة التي تشــهدها، 
األطــراف  مــن  العديــد  وتداخــل 
اإلقليميــة والدوليــة، مؤكــدا وجــود 
مصلحة مشــتركة لجميــع األطراف 
التــي ترغــب فــي عــودة االســتقرار 

إلى سوريا.

تدخالت إيران وتركيا وراء تفاقم أزمة سورياتسليم تركيا منظومة “اس 400” في يوليوالتعاون مع أميركا مهم لمواجهة التهديدات
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القدس المحتلة ـ وكاالت

القاهرة ـ أ ب

اإلســرائيلي  االحتــالل  قــوات  تبادلــت 
النــار فــي اشــتباك  الفلســطيني  واألمــن 

نادر في الضفة الغربية.
وقــال مســؤولون فلســطينيون، إن أحــد 
أفــراد األمــن الفلســطيني أصيب بجراح 
الناريــة  باألســلحة  فــي معركــة  طفيفــة 
اندلعــت ليــل الثالثاء في مدينــة نابلس 

شمالي الضفة الغربية.
وعلــى الرغــم مــن العالقــات السياســية 
السيئة، تحافظ إسرائيل والفلسطينيون 

على تعاون أمني في الضفة الغربية.
جنــوده  إن  اإلســرائيلي  الجيــش  وقــال 
بهــم  المشــتبه  مــن  مجموعــة  رصــدوا 
األمــن  رجــال  مــن  أنهــم  الحقــا  أدركــوا 

الفلسطيني. 
الجنــود  أن  إعالميــة  تقاريــر  وذكــرت 

فتحوا النار بطريق الخطأ.
لكــن عدنــان الضميــري، المتحدث باســم 
إســرائيل  اتهــم  الفلســطيني،  األمــن 

بإطالق النار عمدًا “ألسباب سياسية”.

أعلنــت منظمــة العفــو الدوليــة أن قوات 
األمن السودانية تواصل ارتكاب “جرائم 
حقــوق  انتهــاكات  مــن  وغيرهــا  حــرب 

اإلنسان الخطيرة” في إقليم دارفور.
ويأتــي هــذا التحذيــر فــي الوقــت الــذي 
الســودان،  سياســية  أزمــة  فيــه  تهــز 
حيــث اســتولى الجيــش علــى الســلطة 
بعــد اإلطاحــة بالرئيــس عمر البشــير في 
أبريــل، بعد أشــهر مــن االحتجاجات في 

الشوارع ضد حكمه.
وحــذرت مــن أنــه إذا تــم تفكيــك بعثــة 
اإلفريقــي  واالتحــاد  المتحــدة  األمــم 
مــن  الســالم  حفــظ  قــوات  وانســحاب 
دارفــور، فــإن هــذا “ســيعرض علــى نحو 
اآلالف  عشــرات  داٍع  وبــدون  متهــور 
مــن األرواح للخطــر”. وســتصوت األمــم 
المتحدة في نهاية الشــهر على مســتقبل 

البعثة األممية في دارفور.

اشتباك بين قوات االحتالل واألمن الفلسطيني

“العفو” تحذر من جرائم الحرب في دارفور

فجــر مجهولــون، صبــاح الثالثــاء، أنبوبــا للنفــط الخــام بالقــرب من مفــرق بمديرية 
رضوم بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مجهولين فجروا أنبوب النفط في منطقة رضوم، مشيرة 
إلــى أن األنبــوب ينقــل النفط من حقل العقلة إلــى منطقة عياذ بمديرية جردان، ثم 

عبر أنبوب النفط من عياذ إلى النشيمة بمديرية رضوم، بطول 330 كلم.

عواصم ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

أكــد مصــدر فــي قــوى الحريــة والتغييــر رفــع 
العصيــان المدنــي ظهــر أمــس الثالثاء، مشــيرا 
لطلــب  اســتجابة  جــاءت  الخطــوة  أن  إلــى 

الوساطة اإلثيوبية.
أكــدت  اإلثيوبيــة  “الوســاطة  المصــدر  وقــال 
قــوى  لشــروط  العســكري  المجلــس  اســتجابة 
الــذي  الحريــة والتغييــر الســتئناف التفــاوض 
قــال إنه لم يكن مباشــرا”. وأوضــح المصدر أن 
“الوســاطة ذكــرت أن الســلطات فــي الخرطوم 
ســتعمل على إطالق قياديين في قوى التغيير 

وهما محمد عصمت وعادل المفتي”.
وفيما يتعلق بترتيبات “قوى الحرية والتغيير” 
“الحريــة”  إن  المصــدر  قــال  الحكومــة،  بشــأن 
اتفقــت علــى تســمية عبــدهللا حمــدوك رئيســا 
للــوزراء وســتدفع اســمه لرئاســة الــوزراء لدى 
ليســلمه  المقبــل  األســبوع  للخرطــوم  زيارتــه 
تشــكيل  علــى  ليعمــل  العســكري  للمجلــس 
علــى  القــوى  توافــق  تمامــا  ونفــى  الحكومــة، 
الثمانيــة  الســيادي  المجلــس  أعضــاء  تســمية 

وفقــا للمقتــرح اإلثيوبــي الــذي اقتــرح مجلســا 
سياديا بغالبية مدنية ورئاسة دورية”. 

يدفــع كل  أن  علــى  “اتفقنــا  المصــدر  وأضــاف 
مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس 
الســيادة من مناطق الســودان المختلفة لنؤكد 

بذلك جهوزيتنا الستالم السلطة”.
وزيــر  مســاعد  أن  مصــادر  أكــدت  ذلــك،  إلــى 

اإلفريقيــة،  للشــؤون  األميركــي  الخارجيــة 
تيبور ناغي، ســيتوجه إلى الســودان، إذ يلتقي 
المجلــس االنتقالــي العســكري وقــوى الحريــة 
األميركــي  المســؤول  وســيطالب  والتغييــر. 
وحــث  المدنييــن،  علــى  االعتــداءات  بوقــف 
األطراف على العمل لخلق جّو يســمح بالعودة 

للحوار.

حطام إحدى الطائرتين دون طيار
أنباء عن رفع العصيان المدني والتقارب بين “االنتقالي” و”التغيير”

السعودية تؤكد حقها في تنفيذ إجراءات ردع األعمال العدائية المعارضة السودانية توقف العصيان وتسمي رئيس الحكومة
إسقاط طائرتي درون حوثيتين فوق خميس مشيط خطوات مرتقبة للتقارب بين االنتقالي و ”التغيير”

*مجهولون يفجرون أنبوب نفط في شبوة اليمنية
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تحفيز المال
مع وحش األسعار الذي انطلق دون رحمة، نحتاج خطة ترويض على الطريقة التي تتبعها اآلن 
المجموعــة األوروبيــة واآلســيوية بالتعامل مع مخرجــات األزمة الدولية، حيــث تعتمد البلدان 
المذكورة على المزيد من ضخ األموال في مشروعات استثمارية رغم الركود الذي تعاني منه 
وذلــك بهــدف زيــادة اإلنفــاق المــدروس من أجــل تحفيز االقتصــاد وهي خطوات تــوازي نفس 
المشــروع األميركــي لتحفيز االقتصاد الــذي اعتمده الرئيس األميركي ترامب لإلفالت من نفق 
الركــود ومعالجــة مشــكلة البطالة ولو بقدر تدريجي يعتمد تخفيــض الضرائب وتحفيز اإلنفاق 
وتشــجيع النــاس على الشــراء مقابل اســتمرار الدولــة بضخ األموال دون خــوف، هذه الطريقة 
القديمــة الحديثــة التــي تتبعهــا الــدول الصناعيــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة ولــو بأســاليب 
مســتحدثة عصرية تشــكل عالجا لمســألة الركود خصوصا وقت األزمات والتوترات السياسية 

كما حال المنطقة اليوم. 
إن ضــخ اعتمــادات ماليــة من شــأنه أن يحفز الفعاليــات المالية ويعيد تنشــيط الدورة الدموية 
بالســوق علــى مســتوى الفــرد والعائلــة والمجتمــع، ولــو تــم ذلــك بشــكل علمــي مــدروس ألمكن 
اإلفــالت مــن حالــة االســترخاء والتأرجــح واإلخفاقــات علــى صعيــد تشــجيع رؤوس األمــوال 
وتحفيــز االقتصــاد البحرينــي باالنفتــاح علــى العالــم أكثر وتشــجيع الســياحة باالســتثمار فيها 
باعتبــار أنهــا تأتــي بعد النفط مباشــرة في تشــكيل مصدر للدخــل لو أمكن اســتغاللها كما تفعل 
دبــي وســنغافورة وتايلنــد والــدول التــي أصبحــت فيهــا الســياحة مصدرا أساســيا مــن مصادر 

الدخــل، والبحريــن كانت ســباقة في هذا المجال قبل أن تتدخــل الخطابات الرنانة التي تعزف 
علــى وتــر األخــالق والفضيلة وكأن مجتمع البحرين “كباريه”، مع العلــم أن الناس بخير والدين 
بخير واألخالق بخير والمســاجد عامرة وعددها يفوق عدد الســكان ومناهج التعليم أصبحت 
تلبي رغبات كل التيارات على الساحة و”كله تمام التمام”، ومع ذلك لم يتوقف خطاب الفضيلة 
وإطــالق التصريحــات والرغبات المتشــددة التي تعكس الســير للــوراء وترويع رؤوس األموال 
التــي تتطلــع إلــى البحرين باعتبارها بوابة الحرية لالســتثمار منذ أكثر من خمســين ســنة حين 
بدأت البالد تستقطب رؤوس األموال وتتمتع بمزايا الدولة العصرية فيما كانت الدول األخرى 

ال تملك حتى ميزانيات مكتوبة على الورق!
إن تحفيز االقتصاد البحريني وتشجيع االستثمار وإغراء رجال المال واألعمال ال يمكن أن يتم 
باألجــواء الحــذرة، خصوصــا بهذا الوقت بالذات الذي تشــهد فيه المنطقة غليانــًا، فمن الحكمة 
والحنكــة أن نعمــل علــى خلق مناخ منفتح وعقول منفتحة ونــواب عقالنيين يدركون مصلحة 
الوطن قبل مصلحة الشعارات، إن الحديث عن التحفيز يصبح أقرب إلى اآلذان في مالطا! إذا 
ظــل األفــق ضيقــا فــال يمكن أن نســير نحو االنفتاح وهناك من يســتخدم الدين والسياســة بدالً 

من اإلنتاج والتنمية.
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“المرتفعات”... هل 

تحتاج أسطوال ضخما من 
التوقيعات والتعقيدات؟ 

جارتنــا “أم إبراهيــم” طرحــت علي قبل أيام ذلك الســر الذي قد يخفيه 
الواقــع الظاهــر وراء أقنعة بعض أعضاء المجالس البلدية حينما قالت 
لي “يمك اشــصار على طلبنا مال المرتفعات في فريجنا.. عســاك قلت 
لهــم.. وايــد طولــو”، أجبتهــا “اي نعــم يمــه قلــت لهــم بــس مــادري ليش 

التأخير”.
ســأفكر فــي أشــياء قديمة رائعــة، أســفاري، أيام طفولتــي، الحب الذي 
تركتــه يكبــر، حتــى صــار عائلــة، وســأبتعد عــن التفكيــر فــي “فريجنــا” 
بمدينة عيسى الذي لم يستطع أي عضو بلدي لغاية اآلن أن يدخل عليه 
الهــواء البــارد ويرش طرقاتــه بتربة الخصب واإلثمــار. “فريج” الدائرة 
األولى يمشي بلهفة وكأنه مريض عقليا فقد قدرته على النطق بسبب 
عدم التجاوب، أبسط متطلباته هي طلبات ال تحتاج صعوبات ضخمة 
وال جهودا جبارة، إنما تحتاج فقط إلى متابعة وحركة ونشاط ووضع 
التخطيــط الخاص، وآخــر طلباته وضع مرتفعات على طريق 210 بعد 
أن أصبــح هــذا الطريــق خطــرا علــى األطفــال، ونقلنا الطلب بشــرايينه 
ودورته الدموية إلى العضو البلدي التابع للدائرة األولى بالجنوبية منذ 

فتــرة طويلــة، لكــن كان يأتينــا الرد مثــل العوامل الجغرافيــة “ال توجد 
ميزانيــة، ننتظرهــا من الحكومة، عندنا طلبات كثيرة وســنقدمها دفعة 

واحدة... إلخ من األنغام النابضة بالموت. 
كأحد أبطال أساطير الزمن الغابر سألت عضوا بلديا من منطقة ودائرة 
ثانيــة عــن حقيقــة طلــب المرتفعــات فــي “الفرجــان” وهــل تحتــاج إلى 
سلسلة من األيام الطويلة وأسطول ضخم من التوقيعات والتعقيدات، 
أجابني..”إطالقــا األمــر فــي غايــة البســاطة خصوصــا إذا كان الطريــق 
الوحيــد فــي الحــي الــذي يخلــو مــن المرتفعــات”، ومعنى هــذا أن هناك 
أخطــاء وقصــورا فــي أداء المســائل المتعلقــة بطلبات األهالــي واتخاذ 

التدابير الالزمة وإقرار التخطيط والمتابعة.

من المؤسف أن البشرية على أعتاب بناء مسارح ودور سينما على  «
الكواكب الشمسية، ونحن ال نزال نبحث عن عضو بلدي يقدم لنا 

طلب مرتفعات.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

حين ال يرغب طرٌف
في اآلخر!

الَعقــد – أًيــا كان - كمــا يذهب القانونيون شــريطُة المتعاقديــن؛ أي أنه اتفاقية 
تتضمــن شــروًطا ُملزمــة لألطــراف المتعاقــدة؛ شــروًطا تمــت الموافقــة عليها، 
والتراضــي؛ مما يســتوجبه تبني الحس المســؤول تجاهها. هــذه العقود أنواع 
وأشــكال؛ فمنهــا التجــاري واالقتصــادي، واالجتماعــي، وأبــرز مثــال علــى هذا 
األخيــر؛ عقــد الــزواج.. ولهــذا العقــد – دون غيــره - ميزة خاصة؛ فهــو ُيوَصف 
بالقدســية، والشــرعية، والربــاط المقــدس، والوثيقــة، أو الميثــاق؛ ولذلك؛ فإن 
اإلخــالل بــه أو بشــرط مــن شــروطه ُيعــد جســيًما جــًدا، ليــس علــى المســتوى 
الشــخصي بين الطرفين فحســب، بل على المستوى المجتمعي؛ بسبب كراهة 
الخــروج مــن هــذا العقــد، أو فســخه، وما يترتــب عليه من طالق، لــه ما له من 

آثار، يعرف الجميع منا أبعادها. 
عقــد الــزواج بهــذا المعنــى – إًذا - عقــد )ُلحمــة( تتجــاوز األفــراد إلــى األســر 
والعوائــل، وعقــد الطــالق عقــد انســالخ من هــذه اللحمة! ولكــن، أال يحدث أن 
ينوي أصحاب العقود الخروج منها لسبب أو آلخر؟! أال يحدث أن يطرأ عارض 
أو حدث أو موقف أو علة ما؛ تجعل من طرف يرغب في وقف العقد؟! بالطبع 
يحدث، وعلى الطرف الراغب في الفســخ تحمل النتائج، أو االلتزام بشــروط 
اإلخالل! غير أن عقود الزواج – غالًبا – ال تحتوي على شروط من هذا النوع، 

فــي حــال قــرر طرٌف إنهــاءه دون رغبة اآلخر، وُتترك هذه المســألة - في كثير 
من األحوال - للتقاضي أو حكم المحاكم الشرعية.

تقــاٍض قــد يطول؛ بســبب حيثيــات القضايا، ونتيجــة لبعــض البيروقراطيات 
المتعــارف عليهــا، وفــي حــال كانت المرأة هــي الراغب في الفســخ والحصول 
على الطالق، وبوصفها الطرف الذي يجري عليه التطليق؛ فإن األمر يرجع إلى 
أحد َحَكمين؛ زوجها أو القاضي. فأما الثاني؛ فمحكوم بدراسة الحالة، وعليه 
الحيــاد، والحكــم حســب االقتضــاء، غيــر أن األول فــي حكــم الشــريك، الــذي 
ُيفترض به معرفة شــريكته، ما لها وما عليها! ليس عقد الزواج عقد عمل، بل 
عقد ارتباط روحين أو نفســين، ومن ثم؛ جســدين! ولذلك؛ فإن رغبة أحدهما 
فــي الخــروج، رغــم قســاوتها أو مرارتهــا على اآلخــر؛ فإنها ليســت أصعب من 
التقاء أجســاد باردة، قد تحمل الحقد والحنق، وتنتهي إلى كثير من التعاســة 

والوجع!

للطرفين، للزوجين.. ليس أسوأ من اإلبقاء على طرف ال يرغب فيك! للرجل:  «
حقك في التطليق ال يعني إساءة استخدامه، ال بكثرة التطليق أو تسويفه أو 

تعليقه.. إنك إذ تفعل ذلك؛ تعلق ميعاد راحتك أو هدوء بالك! للمرأة: كوني 
مسؤولة؛ فالزواج قرار استقرار.. ال سفرة طائرة، تنتهي عند النزول!.

د. زهرة حرم 

طــوال 40 عامــا مــن الحكم الســرطاني لنظام الفاشــية الدينية في إيــران، كان الهدف 
األكبــر واألهــم لطغمــة الدجاليــن الحاكميــن هــو ضمــان بقــاء النظــام والحيلولــة دون 
ســقوطه خصوصا بعد أن باتت هذه الطغمة الموغلة في كل أنواع الجرائم تنعم بكل 
أنــواع التــرف والملــذات في حين يعاني الشــعب اإليراني من أوضاع بائســة يرثى لها 
بعــد أن قامــت هــذه الطغمة بتبديد ثرواته عن طريق سياســاتها الفاشــلة وعن طريق 
عمليات السلب والنهب لثرواته خصوصا أنهم وأبناؤهم وأحفادهم أصبحوا أصحاب 

مليارات في مختلف البنوك.
المقاومة اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق التي آلت على نفسها التصدي لهذه الطغمة 
المجرمة والمعادية للشعب اإليراني وعدم السماح لها بالتمادي في جرائمها والوقوف 
بوجههــا والعمــل مــن أجــل خلــق األجــواء المناســبة والمالئمــة التــي سترســم الطريق 
لسقوطها، كانت هذه الطغمة تتخوف منها أكثر من أي شيء، لذلك فإنها كانت قاسية 
فــي التعامــل معهــا إلــى أبعد حد وتجــاوزت كل القيــم والمعايير القانونية واإلنســانية 
وحتى الســماوية في التعامل معها، والســيما بعد أن صار الشــعب اإليراني والمجتمع 
الدولــي يصدقــون المقاومــة اإليرانية ومنظمــة مجاهدي خلق ويعتبــرون أطروحاتها 

ومواقفها وبياناتها تعكس الحقيقة والصدق بخصوص األوضاع في إيران.
أزمــة الســقوط التــي تحيــط بزمــرة الماللــي مــن كل جانب والتــي يحاولــون بمختلف 
الطــرق الخــالص منهــا ولكن دون جدوى، إذ إن الشــعب اإليرانــي الغاضب والمتربص 
بهــم بعــد كل الــذي فعلــوه بــه طــوال 40 عامــا مــن حكــم قمعــي إجرامــي، والعقوبــات 
األميركيــة التــي تمســك بعنق النظــام وتضيق الخنــاق عليه أكثر فأكثــر ويزداد خوف 
ورعب النظام مع تزايد التحركات االحتجاجية للشــعب اإليراني وإســتمرار نشــاطات 
معاقــل االنتفاضــة ألنصــار مجاهــدي خلــق وتلك التظاهــرة الضخمة التي مــن المٶمل 
أن يقــوم بهــا عشــرات اآلالف مــن اإليرانيين األحــرار وتنظمها المقاومــة اإليرانية في 
بروكســل في 15 من الشــهر الجاري والتي ســتطالب بإسقاط النظام وتؤكد للعالم كله 
أن إســقاط النظــام المطلــب األساســي للشــعب اإليراني والــذي ال يمكــن أن يحيد عنه 

ألي سبب كان.

نظام الماللي وبعد أن علم عدم مقدرته على مواجهة األوضاع الحالية  «
وتجاوز أزمة السقوط التي تعصف به، فإنه يسعى كذبا للتعتيم على دور 

المقاومة اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق كبديل له والسعي لتقديم 
بدائل هزيلة ووهمية ال دور وال وجود لها في ساحة النضال والمواجهة 

ضد النظام وهو مسعى خائب ومفضوح. “الحوار”.

سقوط النظام حقيقة ال يمكن التهرب منها

فالح هادي الجنابي

الحقيقــة أن الرئيــس ترامــب يضغــط علــى إيــران بــذكاء شــديد، بدليــل أن هنــاك تقاريــر 
إعالميــة أميركيــة تقــول إنه قام بتأجيل عقوبات أميركيــة جديدة تتعلق بحظر صادرات 
البتروكيماويــات اإليرانيــة كمــا كان مقررًا في النصف الثانــي من مايو، حتى يمنح النظام 
اإليرانــي فرصــة كافيــة للتفكيــر فــي خيار التفــاوض قبل أن يحــرم الخزانــة اإليرانية من 

صادرات ثاني أهم سلعة استراتيجية إيرانية بعد النفط.
فــي ضــوء مــا ســبق، ومراوحة ترامب بيــن التصعيد والتهدئة ال يمكن القول إن ســيناريو 
الحــرب ابتعــد أو تراجــع ال قليــالً وال كثيــرًا، فــكل االحتمــاالت فــي حقيقــة األمــر ال تــزال 
قائمــة، والتفكيــر االســتراتيجي يشــير إلى أن نشــوب المواجهة مع إيران يحتــاج منطقيًا 
إلى اســتعدادات اســتباقية وتهيئة سياســية وعســكرية ولوجســتية قد تســتغرق شهورًا، 
وبالتالــي فــإن منــح الفرصــة للحديــث عــن التفــاوض وغيــر ذلــك ال يعنــي مطلقــًا التخلــي 
عــن ســيناريو المواجهــة، باعتبــار أن كل ما يحدث هــو ضمن إجراءات “بنــاء قضية” تقنع 
الكونجــرس والــرأي العــام األميركي باســتنفاد كل ســبل الحوار والتفاوض مــع اإليرانيين 

قبل أن تقدم اإلدارة األميركية على اتخاذ أية خطوات في اتجاه التصعيد العسكري.
والمؤكد أن أكثر ما يجعل سيناريو الحرب قائما وغير مستبعد هو سلوك النظام اإليراني 
ذاتــه، ألن هنــاك إصــرارا على االســتفزاز وإطــالق التصريحات التهديدية مــن جانب قادة 
الحرس الثوري اإليراني، وأحدثها تأكيد نائب قائد الحرس األميرال علي فدوي أن بالده 
تدعم الحوثيين في اليمن بكل ما تســتطيع وأن ما يمنع إرســال قوات إيرانية إلى اليمن 
كما يحدث في سوريا هو الحصار، واألكثر استفزازًا قوله “نحن غير موجودين في اليمن، 
ولو كنا هناك لســيطر الحوثيون على الرياض. الســعودية تعلم أنه في حال تمكنت إيران 

من الوصول إلى الحوثيين لتغير الوضع”!
كيف يعقل أن يسود األمن واالستقرار في ظل وجود أمثال هؤالء القادة، الذين يضمرون 
لجوارهــم كل هــذا العداء والحقد؟! ثم كيف يصدق العالم تصريحات الساســة اإليرانيين 
عــن اتفاقــات عــدم اعتــداء أو الزعم بوجود رغبة في بناء عالقــات متوازنة في ظل مثل 

هذه التصريحات الخرقاء؟!

الحقيقة أن سيناريو التوتر سيبقى قائمًا ما لم يتخل النظام اإليراني عن  «
سلوكياته ويعود إلى الرشد السياسي ويبدي اقتناعًا وتنفيذاً والتزامًا 

بمسؤوليات إيران المنبثقة عن عضويتها في األمم المتحدة وما 
يترتب على ذلك من التزام بمبادئ المنظمة الدولية وحقوق أعضائها 
ومسؤولياتهم األساسية في صون األمن واالستقرار الدوليين. “إيالف”.

مآالت األزمة اإليرانية )2(
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اتفــق االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة مــع المــدرب اإلســباني جوزيــب كالروس الشــهير بـ “بيــب”؛ لقيادة 
منتخبنــا الوطنــي األول فــي االســتحقاقات المقبلــة والتــي يأتــي فــي طليعتهــا بطولــة كأس الخليــج 

للمنتخبات في أكتوبر القادم ثم تصفيات كأس آسيا 2021 التي ستنطلق في نوفمبر.

ويمتلك المدرب اإلسباني خبرة تدريبية واسعة من 
خــال إدارته الفنيــة للعديد من الفــرق والمنتخبات 
في أوروبا وأميركا الشــمالية والوسطى والجنوبية، 

إضافة إلى أفريقيا وآسيا.
وقــال نائــب رئيس مجلس إدارة االتحــاد البحريني 
لكــرة الســلة رئيــس لجنــة المنتخبات ناصــر القصير 
إن خطــوة التعاقــد مع المدرب كاروس تأتي ضمن 
الخطــوات التطويريــة التي ينشــدها رئيس االتحاد 
ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، وفي إطار 
التطــور  أفضــل ســبل  توفيــر  علــى  الدائــم  حرصــه 

والتقدم للمنتخبات الوطنية. 
اإلســباني  المــدرب  اختيــار  أن  القصيــر  وأوضــح 
جــاء  األول  الوطنــي  منتخبنــا  لقيــادة  كاروس 
بعــد الدراســة المســتفيضة التــي قامــت بهــا لجنــة 
المنتخبات واللجنة الفنية للعديد من السير الذاتية 
لعــدد مــن المدربيــن، قبــل أن يقــع اختيارهــا علــى 
المدرب كاروس، متمنيا له كل التوفيق في مهمته 
المقبلــة فــي قيــادة منتخبنا لتحقيق األهــداف التي 

ينشدها االتحاد في المرحلة المقبلة.
ويمتلــك المــدرب صاحــب الـــ50 عامــًا ســيرة ذاتيــة 
كثيــرًا  تطــور  المكســيكي  المنتخــب  أن  إذ  مميــزة، 
تحــت قيادتــه، فيمــا كانــت اليابــان آخــر محطاتــه 

التدريبية. 
وســبق للمــدرب اإلســباني أن عمل فــي البحرين، إذ 
قــاد تدريــب فريــق المحــرق فــي الموســم الرياضي 
البطولــة  فــي  المنامــة  قــاد  وكذلــك   ،2015/2016
الخليجيــة لألنديــة التــي أقيمت فــي البحرين العام 

.2017
علــى  بنــاء  كاروس  المــدرب  مــع  التعاقــد  وجــاء 
إلمامــه بالمســابقات المحليــة والفــرق الوطنيــة، إلى 
جانب خبرته الفنية الكبير وما يملكه من إمكانيات 

وسيرة تدريبية مميزة.
2019- القــادم  الرياضــي  الموســم  بدايــة  ومــع 

2020 ســيبدأ كاروس بمتابعــة كل الاعبيــن فــي 
المســابقات المحلية قبل اختيار التشــكيلة األنســب 

لخوض االستحقاقات القادمة.

يشــارك صبــاح اليــوم عبدالعزيــز الذوادي مديــر عام االتحاد البحريني للســيارات عضــو لجنة المحكميــن والمتطوعين 
الدوليــة التابعــة لالتحــاد الدولــي للســيارات FIA بالعاصمــة الفرنســية باريــس فــي االجتمــاع الثانــي للجنــة المحكمين 

والمتطوعين بحضور جميع األعضاء.

سلســة  ضمــن  االجتمــاع  هــذا  ويقــام   
التابعــة  الدوليــة  اللجــان  اجتماعــات  مــن 
تعقــد  التــي  للســيارات  الدولــي  لاتحــاد 
باســتمرار لجميــع اللجان على مــدار العام، 
وســتناقش لجنة المتطوعين والحكام كل 
مــا يتعلــق بتنظيــم الســباقات والبطــوالت 
ســواء المحليــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة 
والعالمية، إذ ســيتم اســتعراض الســباقات 
والبطوالت التي يشــارك فيها المتطوعون 
ونظم األمن والســامة الواجب اشتراطها 

المعاييــر  خــال  مــن  مشــاركتهم  لــدى 
الدولــي  االتحــاد  التــي يضعهــا  واألنظمــة 
المتطوعيــن  هــؤالء  ونســبة  للســيارات 
فــي هــذه األنشــطة وأبرزهــا بطولــة العالم 
1 وبقيــة البطــوالت المختلفــة  للفورمــوال 
والســعي لجــذب المزيــد مــن المتطوعيــن 
مــن الجنســين، كما ســيتم اســتعراض دور 
الحــكام بمختلــف المهاهــم فــي البطــوالت 
اســتعراض  أيًضــا  ســيتم  كمــا  المتنوعــة، 
وتوزيــع  المقبلــة  والبطــوالت  الســباقات 

الحــكام والمنظميــن فــي هــذه البطــوالت 
وباحتياجاتهــا،  المناســب  بالشــكل 
وسيحرص أعضاء اللجنة على استعراض 
كل ما من شــأنه خدمــة الجانب التنظيمي 
في سباقات السيارات وبطوالتها والعديد 

من المحاور األخرى واألجندة. 
المحكميــن  لجنــة  تســعى  حيــث   
قــدرات  بتطويــر  الدوليــة  والمتطوعيــن 
ممــا  والمارشــالز  الحــكام  وإمكانيــات 
يســاهم فــي تحقيــق أعلــى نســبة نجــاح 

لرياضــة الســيارات ويســاهم بشــكل كبيــر 

فــي عنصــري األمــن والســامة فــي عالــم 

الرياضة الميكانيكية.

ضمــــــن الخطــــــوات التطويــريــة للمنتخبــــات الوطنيـــة

اإلسباني كالروس مدرًبا ألحمر السلة

الذوادي يشارك بلجنة المحكمين والمتطوعين الدولية
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هنــأ رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكرة القدم الشــيخ علي بــن خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس نادي الحالة هشــام 
العوضي، والذي فاز برئاسة مجلس إدارة نادي الحالة للدورة االنتخابية المقبلة.

 وقّدم رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم التهنئة لرئيس مجلس إدارة نادي 
الحالــة هشــام العوضي بمناســبة فوزه بمقعد 
الرئاســة، معرًبــا عــن أمنياتــه بــدوام التوفيق 
وخدمــة نــادي الحالــة مــع إخوانــه األعضــاء 

بمجلس اإلدارة.
 وأكــد الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل 
خليفــة، تقديــم الدعــم لمجلــس إدارة نــادي 
الحالة برئاســة هشــام العوضي بعد فوزه في 
االنتخابــات التــي أجريت حديثا، مشــيًرا إلى 
دور االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم في دعم 

اإلداري  النشــاطين  بتطويــر  يســهم  مــا  كل 
والرياضــي بالنــادي والتعــاون بيــن الطرفيــن 
ــا التوفيــق  لمــا فيــه المصلحــة العامــة، متمنيًّ
للرئيس ومجلس اإلدارة الجديد في مهمتهم 

المقبلة.
 إلى ذلك، أشــاد رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينــي لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة 
بذلهــا  التــي  بالجهــود  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
الرئيس الســابق لنادي الحالة جاســم رشدان، 
مشــيًرا إلى اإلســهامات المتعددة التي قدمها 
النــادي،  رشــدان خــال فتــرة توليــه رئاســة 

معرًبــا فــي هذا الصــدد عن تقديــره لما قدمه 
ا له دوام  رشــدان فــي العمــل اإلداري، ومتمنيًّ

التوفيق.
مــن جانــب آخــر، هنــأ الشــيخ علي بــن خليفة 
آل خليفــة، رئيس نادي الشــباب ميرزا أحمد، 
والذي فاز برئاسة مجلس إدارة نادي الشباب 

للدورة االنتخابية المقبلة.
وقدم رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم التهنئة لرئيس مجلس إدارة نادي 
الشــباب ميــرزا أحمــد بمناســبة فــوزه بمقعــد 
الرئاســة، معربــا عــن أمنياتــه بــدوام التوفيق 

وخدمــة نــادي الشــباب مــع إخوانــه األعضاء 
بمجلس اإلدارة.

وأكــد الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة أن 
الرئيــس ميــرزا أحمد قدم إســهامات متعددة 
فــي العمليــن اإلداري والفنــي خــال الفتــرة 
الســابقة بتوليه منصب رئاســة نادي الشباب، 

مشــيرا إلــى أن فــوزه بمنصــب الرئاســة مــن 
جديــد انعكاس للثقة الكبيــرة التي يتمتع بها 
مــن قبــل أعضــاء الجمعيــة  العموميــة لنــادي 

الشباب.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وتمنــى 
البحرينــي لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة 

آل خليفــة، دوام التوفيــق والنجــاح لمجلــس 
المقبلــة  الفتــرة  خــال  الشــباب  نــادي  إدارة 
برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة ميــرزا أحمد، 
مؤكــدا دعــم االتحــاد لجهــود مجلــس اإلدارة 
في نادي الشــباب والتعاون لما  فيه مصلحة 

كرة البحرينية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ــد ــي وأحمـ ــئ العوضـ ــرة يهنـ ــاد الكـ رئيـــس اتحـ

ميرزا أحمدهشام العوضيعلي بن خليفة

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي:

 4.45 الســاعة  “األربعــاء” عنــد  اليــوم  ُيعقــد 
عصــًرا بقاعــة المؤتمرات الصحافية باســتاد 
البحريــن الوطني، المؤتمــر الصحافي األول 
ألســبوع بريف الدولي للقتــال 2019، والذي 
سيشــهد اإلعان عن موعد إقامة منافســات 

وفعاليات هذا الحدث.
 وســيتحدث في هذا المؤتمر كل من: عضو 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية رئيــس االتحاد 
البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة رئيــس 
الدولــي  بريــف  ألســبوع  التنفيذيــة  اللجنــة 
االتحــاد  ورئيــس  الخيــاط،  خالــد  للقتــال 
 IMMAF- الدولــي لفنــون القتــال المختلطــة
WAMMAA كاريــث بــراون ورئيــس اتحــاد 
القتــال الشــجاع “بريــف- BRAVE “ محمــد 

شاهد.
لكافــة  عرًضــا  المؤتمــر  هــذا  وســيتضمن   
االســتعدادات والتحضيرات التي ستجريها 
اللجنــة التنفيذيــة لإلعــداد والتنظيم إلقامة 
هذا التجمع الرياضي العالمي، الذي سيشهد 

إقامــة النســخة السادســة مــن بطولــة العالم 
وبطولــة  المختلطــة  القتــال  لفنــون  للهــواة 
القتــال الشــجاع- بريــف، واللتيــن ســتجري 
خليفــة  مدينــة  صالــة  علــى  منافســاتهما 

الرياضية.
 وكانــت مملكــة البحريــن قــد حظيــت بثقــة 
المختلطــة  القتــال  لفنــون  الدولــي  االتحــاد 
IMMAF- WAMMAA باســتضافة وتنظيــم 
والسادســة  والخامســة  الرابعــة  النســخة 

لبطولــة العالم للهواة، حيث أقيمت النســخة 
الرابعــة فــي نوفمبر من العــام 2017، ونجح 
القتــال  لفنــون  الوطنــي  المنتخــب  خالهــا 
فــي  الثانــي  المركــز  إحــراز  مــن  المختلطــة 
الترتيب العام للمنتخبات الوطنية المشاركة 
النســخة  أقيمــت  فيمــا  البطولــة،  هــذه  فــي 
الخامســة فــي نوفمبــر العــام الماضي، حيث 
حقــق المنتخــب الوطنــي المركــز الثالث في 

الترتيب العام.

جانب من المنافسات

ــاد الــوطــنــي ــ ــت ــ ــاالس ــ ــي ب ــافـ ــحـ ــر صـ ــمـ ــؤتـ ــي مـ ــ ف
إعالن موعد أسبوع بريف الدولي للقتال 2019 اليوم

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

تختتــم اليــوم األربعــاء دورة المدربيــن األولــى للمســتوى الدولي األول لكرة الســلة، التي نظمها االتحاد البحريني لكرة الســلة في 
الفترة من يوم 7 حتى اليوم 12 يونيو الجاري، وأقيمت بصالة زين التابعة لالتحاد بأم الحصم.

وحاضــر فــي الدورة التــي أقيمت علــى مدار 
Milan Kota-  ســتة أيــام، المحاضــر الصربــي

.rak
االســتراتيجية  ضمــن  الــدورة،  وتأتــي   
الموضوعة من قبل لجنة المدربين وبتوجيه 
مباشــر من ســمو الشــيخ عيســى بــن علي بن 
خليفــة آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحرينــي 
الكفــاءات  إبــراز  إلــى  الراميــة  الســلة  لكــرة 
التدريبيــة ومنــح الفرصــة للكــوادر التدريبية 
ــا  ألن يكونــوا ضمــن المدربيــن المؤهليــن فنيًّ

بالصورة المطلوبة.
 واشــتملت الدورة على عدد من المحاضرات 
التــي  المتنوعــة  العمليــة  والــورش  النظريــة 
تناولــت جوانب مهمة في تدريب كرة الســلة 
وأبرزهــا التخطيــط والتعليم، أســس الهجوم 
والمهارات الفردية، أسس ومهارات االنتقال، 

التحــركات  الثاثــي،  التصويــب  مواضــع 
التصويــب،  مهــارات  والمراوغــة،  الهجوميــة 
إضافــة إلــى العديــد مــن مهــارات كــرة الســلة 

الهجومية وكذلك الدفاعية.
ــا هم:   وشــارك فــي الــدورة 15 مدرًبــا بحرينيًّ

علي مكي، عقيل مياد، أحمد إلياس، حســن 
علي، سلمان خليل، أحمد عبد الرؤوف، باسم 
علــي، حســين علــي، محمــد عقيــل، محمــود 
ســلمان  الشــيخ،  نــورة  حمــزة،  أيمــن  غلــوم، 

رمضان، أحمد علي وموزة المنصوري.

جانب من الدورة التدريبية الدولية

جوزيب كالروس

التدريبية لــلــكــوادر  الــفــرصــة  ومــنــح  الــكــفــاءات  ــراز  إبـ
اليوم ختام دورة المدربين الدولية األولى للسلة

صفقات الرفاع الشرقي

قــّدم الشــيخ عبــدهللا بن محمــد آل خليفة 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة نــادي الرفــاع 
الجديــدة  الصيفيــة  التعاقــدات  الشــرقي 
للفريــق األول والمتمثلــة بــكل مــن هــزاع 
علي وعمر دعيج وأحمد راشد وذلك بمقر 

النادي مساء االثنين.
 وأكــد الشــيخ عبــدهللا بن محمــد بأن هذه 
اللجنــة  مــن  بتوصيــة  تأتــي  التعاقــدات 
الفنيــة وبمتابعة مباشــرة مــن إدارة النادي 
آل  خليفــة  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  برئاســة 
خليفــة، حيــث يتطلــع مجلــس اإلدارة مــن 
خــال هــذه التعاقــدات لتطوير المســتوى 
الفنــي للفريــق بمــا يتناســب مــع تطلعــات 

محبي وعشاق الليوث.
وفــي الختــام وّجــه نائــب الرئيــس شــكره 
الدعــم الامحــدود  لمجلــس اإلدارة علــى 
الــذي يقدمــه للفريــق األول وباقــي الفئات 

العمرية.

المركز اإلعالمي - الرفاع الشرقي

اللجنة اإلعالمية

أشــاد اإلعالمــي المخضــرم ناصــر محمــد بمبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة بإنشــاء 100 ملعب في مختلف 

الفرجان بمحافظات مملكة البحرين.

 جــاء ذلــك، خال حديــث اإلعامي 
ناصــر محمــد عن هــذه المبــادرة في 
برنامــج أصــداء الماعب علــى قناة 
ومــن  المصريــة  الرياضيــة  النيــل 
تقديــم اإلعامــي المصــري الدكتــور 
طــارق ســعدة، حيــث يعــد البرنامــج 
أحــد البرامــج العربيــة الــذي يحظى 

بمتابعة كبيرة.
 وأوضــح ناصــر محمــد أن المبــادرة 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  أطلقهــا  التــي 
بــن حمــد آل خليفــة القــت ترحيًبــا 
مختلــف  مــن  كبيريــن  واســتقباال 
األطيــاف فــي مملكة البحريــن، وأن 
المبــادرة تحمــل العديد مــن المعاني 
والقيــم النبيلــة تجاه أبنــاء المجتمع 
ولهــا انعكاســات إيجابية كبــرة على 
تطوير الحركة الشــبابية والرياضية 
فــي مملكــة البحرين، مشــيًرا إلى أن 
ماعــب الفرجان تعتبر أحد الروافد 
المواهــب  باكتشــاف  األساســية 

الرياضية ومنها ينطلق النجوم.
المبــادرة  أن  محمــد  ناصــر  وأشــار 
سوف تعّزز من دور ماعب الفرجان 
مقدًمــا  المواهــب،  احتضــان  فــي 
الشــكر إلــى ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة علــى حرص ســموه 
باالهتمــام وتوفيــر البيئــة المناســبة 

للجميع بممارسة الرياضة.

محمد يشيد بمبادرة إنشاء 100 ملعب

ناصر محمد

عبدالعزيز الذوادي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

إسهامات جاسم رشدان المتعددة محل إشادة

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات



مجلــس  رئيــس  المســلم  أحمــد  أشــاد 
إدارة نــادي الحــد الرياضــي بالجهــود 
أيمــن  ســعادة  يبذلهــا  التــي  الكبيــرة 
المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة 
والرياضييــن  الرياضــة  خدمــة  فــي 

بمملكتنا الغالية.
 جاء ذلك، خالل االجتماع الذي أنعقد 
عصر يوم أمس بين الجانبين، وخالل 
اللقاء أســتمع الوزير إلى شــرح مفصل 
مــن قبــل أحمــد المســلم عــن المشــاكل 
اإلدارة  مجلــس  عمــل  تعيــق  التــي 
واحتياجات النادي المستقبلية، حيث 

تم طرح ومناقشة الكثير من المشاكل 
منها البحث عن حلول جذرية لمشكلة 
والمســتحقة  المتأخــرة  الرواتــب 
واإلدارييــن،  والمدربيــن  لالعبيــن 
االســتثمار  عجلــة  دفــع  عــن  ناهيــك 
بالنــادي وإيجــاد الفــرص االســتثمارية 

المستقبلية.
المؤيــد  أيمــن  أكــد  أخــر،  مــن جانــب   
علــى توحيــد الجهــود والوقــوف قلًبــا 
وقالًبــا مــع مجلــس إدارة نــادي الحــد 
فــي تطويــر البنية التحتيــة للنادي من 
خــالل خطــة الــوزارة المســتقبلية فــي 

أنشــاء نــادي نموذجــي بمنطقــة الحــد 
تقديــًرا وعرفاًنــا ألهالــي مدينــة الحــد 

العريقة.

كلــف االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، 
باالتحــاد  الحــكام  لجنــة  عضــو 
ومقيــم  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
ومكتشــف حــكام الصــاالت اآلســيوي 
عبدالرحمــن عبدالقادر؛ ليكــون مقيًما 
اآلســيوية  الصــاالت  بطولــة  لحــكام 

لألندية 2019.
اآلســيوية  األنديــة  بطولــة   وســتقام 
العاصمــة  فــي  الصــاالت  لكــرة 
خــالل  وذلــك  بانكــوك،  التايلنديــة- 
الفترة 7 وحتى 17 أغسطس المقبل.
واختار االتحاد اآلســيوي لكرة القدم، 

عبدالرحمــن عبدالقــادر؛ ليكــون ضمن 
جانــب  إلــى  البطولــة  حــكام  مقيمــي 
مــن  األول  آخريــن  اثنيــن  مقيميــن 
ســيحدد  والثانــي  الجنوبيــة  كوريــا 

الحًقا من قبل االتحاد القاري.
الثالثــة،  المقيميــن  جانــب  وإلــى 
البدنيــة  اللياقــة  مــدرب  ســيتواجد 
وسيشــرف  ماليزيــا،  مــن  للحــكام 
ا تم  المقيمــون علــى 16 حكًمــا آســيويًّ

تكليفهم إلدارة مباريات البطولة.
 ويعتبر التكليف القاري الصادر لعضو 
لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة 

القــدم عبدالرحمن عبدالقادر، تواصالً 
التــي يحققهــا  للنجاحــات المتحــددة 

التحكيم البحريني. 
علــى  تأكيــًدا  التواجــد  هــذا  ويأتــي 
البحرينــي  للتحكيــم  الكبيــر  التميــز 

بمختلف كوادره.

عبدالقادر مقيًما لحكام آسيوية الصاالتالمسلم يشيد بدور وزير الشباب والرياضة

أعلــن مجلــس إدارة اللجنــة البرالمبيــة البحرينيــة برئاســة الشــيخ محمــد بــن دعيج آل 
ا للجنة.  خليفة عن تعيين علي محمد الماجد أميًنا عامًّ

المتميــزة  الكفــاءات  مــن  الماجــد  ويعــد 
المشــهود لهــا نظــًرا لمــا يمتلكه مــن خبرات 
كثيــرة علــى الصعيــد الرياضــي لمــدة تزيد 
مــن  العديــد  خاللهــا  تبــوأ  عاًمــا   11 عــن 
آخرهــا  كان  حيــث  الرياضيــة،  المناصــب 
تعيينه مديًرا لبطولة سمو الشيخ ناصر بن 

حمد الرمضانية األخيرة )ناصر 12(. 
فــي  العمــل  أيًضــا  للماجــد  ســبق  وقــد   
بصفتــه  القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
فــي  وعضــًوا  األنديــة  لتراخيــص  مديــًرا 
لجنــة المســابقات، وكان عضــًوا في اللجنة 

المنظمــة التنفيذيــة لبطولــة العالــم لفنــون 
القتــال المختلط، وعضــًوا للجنة التنفيذية 
لكونجــرس االتحــاد األســيوي لكــرة القدم، 
وعضــًوا في اللجنــة المنظمــة لخليجي 21 
لكــرة القــدم، وقد تم تعيينــه مديًرا لبطولة 
األنديــة الخليجيــة لكــرة الطاولــة، وكذلــك 
القــدم  لكــرة  العســكري  للمنتخــب  مديــًرا 
للصــاالت المشــارك فــي إحــدى البطــوالت 
الخليجيــة الســابقة، باإلضافــة إلــى عملــه 
فــي  إدارة  مجلــس  وعضــو  مالــي  كأميــن 
أربــع ســنوات،  مــن  الطاولــة ألكثــر  اتحــاد 

والعديــد مــن المناصــب الرياضيــة المهمــة 
األخرى. 

 وفــي هــذا الصــدد، قــال الشــيخ محمد بن 
دعيــج آل خليفــة “يســعدنا أن نرّحــب كل 
الترحيــب بعلــي الماجــد بانضمامــه للجنــة 
البرالمبيــة البحرينيــة، وإننا علــى ثقٍة تامة 
المتكاملــة  وخبراتــه  الثريــة  بإمكانياتــه 
اكتســبها  والتــي  الرياضــي  المجــال  فــي 
المناصــب  مــن  العديــد  توليــه  خــالل  مــن 
القيادية والتي بال شــك ستسهم كثيًرا في 
النهــوض برياضــة ذوي الهمــم والتــي تلقى 
كامــل الدعــم واالهتمــام مــن قبــل القيــادة 
الرياضييــن  المســؤولين  وكبــار  الرشــيدة 
فــي المملكــة، إذ نســعى جاهديــن من أجل 

الرقــي والوصــول بهــذه الرياضــة للمثاليــة 
المطلوبة من خالل العمل على تسخير كل 
اإلمكانيات المتاحة وإزاحة كل العقبات”. 

  ومــن جانبــه، صــرح علــي الماجــد قائــالً 
الشــيخ  إلــى  الجزيــل  بالشــكر  “أتقــّدم 
محمــد بــن دعيــج آل خليفة رئيــس اللجنة 
مجلــس  أعضــاء  كافــة  وإلــى  البرالمبيــة 
اإلدارة علــى وضع ثقتهــم الكاملة بقدراتي 
العــام  األميــن  منصــب  لتولــي  واختيــاري 
للجنــة، وأتطلع إلى العمل بشــكٍل وثيق مع 
منتســبي  وكافــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
اللجنــة من أجــل بلوغ األهداف المنشــودة 
للنهــوض برياضة ذوي الهمم وإيصالها إلى 

أعلى المراتب”. 

 تجــدر اإلشــارة إلــى أن اللجنــة البرالمبيــة 
 2017 عــام  فــي  تأسســت  قــد  البحرينيــة 
بقــرار صــادر مــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة، علــى أن تكــون اللجنة 
شــخصية  ذات  مســتقلة  جهــة  البرالمبيــة 
اعتباريــة تتولى اإلشــراف اإلداري والمالي 
والفنــي الكامــل على االتحــادات الرياضية 
البحرينيــة فيمــا يخــص أنشــطة أصحــاب 
الهمــم )ذوي اإلعاقــة(، وتهــدف إلــى رعاية 
وحمايــة وتطويــر وتنظيــم شــؤون رياضة 
ذوي اإلعاقــة فــي المملكــة وتمثيلهــا فــي 

الفعاليات المحلية والخارجية.

الرفاع - اللجنة البارالمبية البحرينية

ــاضـــي ــريـ ــى الـــصـــعـــيـــد الـ ــلـ ــرة عـ ــيـ ــثـ ــرات كـ ــ ــب ــ ــن خ ــ ــه م ــك ــل ــت ــم ــا ي ــ نــظــيــر م

ا للجنـة البرالمبيــة البحرينيــة الماجد أميًنا عامًّ

علي الماجد
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أكــد رئيــس اتحــاد غرب آســيا لبناء األجســام واللياقة البدنية، النائــب األول لرئيس اتحاد غرب آســيا لرفع 
األثقال، مساعد رئيس االتحاد العربي، رئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال سلطان الغانم بأن اتحاد رفع 
األثقال البحريني قرر وضع عدد من اشتراطات التحكيم للعبة بناء األجسام، حيث ينصب ذلك في مصلحة 
الرياضة ولما له من أهمية بالغة وتنعكس إيجابا والتأثير العميق لذلك الجانب في أي منافسة، حيث وجب 
اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن ضمانات من شــأنها ضمان إتمام عمليــة مراحل التحكيم على وجــه صحيح وبنتائج 

عادلة؛ لذا تقرر وضع اشتراطات واضحة وصريحة تعزز ذلك المفهوم وتدعمه.

االشــتراطات  عــن  الغانــم  وكشــف 
أوال:  وهــي:  إقرارهــا،  تــم  التــي 
الحكــم حســن  يشــترط أن يكــون 
الســمعة فيما يتعلق بأدائه واجبه. 
ثانيــا: يشــترط أن يكــون الحكم ذا 
خبرة وكفاءة في الفئة التي يحكم 
فيزيــك،  بيلدينــق،  )بــودي  ضمنهــا 
مســكلر فيزيــك( إلــى آخــره. ثالثــا: 
يشــترط أن تعكــس نتائــج الحكــم 
التقييمية للبطوالت الســابقه التي 

اشــترك في تحكيمها ســالمة أدائه 
التحكيمي. رابعا: يشترط للتحكيم 
المتســابقين  أحــد  يكــون  أال  بفئــة 
الالعبيــن ممــن يشــرف علــى  مــن 
أن  أو  )كمــدرب(  الحكــم  إعــداده 
ينتمــي لفريقــه التدريبــي أو لصالة 
التدريــب التي يمــارس بها الالعب 
إعــداده. خامســا: أن يعطي الحكم 
معاييــر ما اســتند إليه فــي ترتيب 
مــا اعتمــده وقــرره مــن نتائــج ألي 

العب متى ما ســئل عــن ذلك، وأن 
تتوافــق تلك المعايير مــع المعايير 
تقريــره  فــي  الفئــة  لتلــك  الدوليــة 
نتيجتــه. سادســا: أن يقــدم تقريــر 
تحكيم كامــل وواٍف يلحق تنظيم 
أي بطولــة يتم خالله دراســة كافة 
نتائــج الفئــات لقيــاس مــدى تقــدم 
األداء التحكيمي وسالمته وتطور 
الالعبيــن الفني وبيان أي خلل في 
نتيجــه متى ما ظهر ذلك لعالج أي 

ثغره أو قصور أو حاجه للتحسين.
مــن جانــب  اهتمامــا  ذلــك  ويأتــي 
البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
لرفع األثقال وبلعبة بناء األجســام 
ومــن  فيهــا  التحكيمــي  والجانــب 
بــه  واالرتقــاء  تطويــره  أجــل 
ركائــز  أحــد  يعتبــر  أنــه  خصوصــا 
نجــاح البطوالت الخاصــة برياضة 

بناء األجسام.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

اشتراطات خاصة للتحكيم في بناء األجسام

سلطان الغانم

إجــــــراء قرعـــة شبــــاب الهملـــة الكرويــــة
ــي ــبـ ــيـ ــصـ ــقـ ــات الـ ــ ــ ــري ــ ــ ــف ــ ــ ــة ودعـــــــــــم س ــ ــ ــاي ــ ــ ــرع ــ ــ الــــــــــــــــدورة تــــــقــــــام ب

صــرح رئيــس اللجنــة المنظمــة لدورة مركز شــباب الهملة لكــرة القدم لهــذا العام محمد 
جاســم الهــدار أن اللجنــة عقــدت اجتماًعــا مــع رؤســاء فــرق فئــة الشــباب لمناقشــة 
تفاصيــل نظام الــدورة والجوائز المخصصة للفرق الفائزة والجمهور وأفضل الالعبين 
المشــاركين، مــن أجــل إضفــاء الكثيــر مــن الحماس علــى مباريــات البطولة التــي تعتبر 
ختــام المهرجــان الكــروي الســنوي الــذي ينظمــه المركــز على مــدى 15عاًما خــالل فترة 

النشاط الرمضاني والصيفي للمركز.

اللجنــة  بحضــور  القرعــة  أقيمــت  وقــد   
المنظمــة للــدورة وبحضــور رؤســاء الفــرق 
فرقهــم  علــى  مالحظاتهــم  أبــدوا  الــذي 
وقوانيــن الدورة، حيــث روعي في اختيار 
رؤســاء الفرق بأن يكونوا من ضمن العبي 
نــادي الهملــة أو مركــز الهملة الســابقين من 
أجــل إعطائهــم الفرصــة للتدريــب وقيــادة 
فرقهم واالستفادة منهم في العمل اإلداري 
شــكرهم  أبــدوا  بالمركــز، حيــث  الرياضــي 
للجنــة المنظمة على اختيارهــم وإعطائهم 
قدراتهــم  يمارســوا  لكــي  الفرصــة  هــذا 

التدريبية والقيادة لفرقهم بالدورة.
الهــدار  محمــد  اللجنــة  رئيــس  أكــد  وقــد   
أن اللجنــة وباالتفــاق علــى رؤســاء الفــرق 
واحــدة  مجموعــة  تكويــن  إلــى  توصلــوا 
للفرق الســتة المشــاركة تلعب بنظام دوري 
مــن دور واحــد، بــدالً مــن مجموعتيــن مــن 

للعــب  للفــرق  أكبــر  فرصــة  إعطــاء  أجــل 
تأهــل  اللحنــة  قــّررت  حيــث  والمنافســة، 
صاحــب المركــز األول بالمجموعة للنهائي، 
فيما ســينتظر الثاني بالمجموعة الفائز من 
لقــاء الثالــث والرابــع، وذلــك لتحديد هوية 
الفريــق الثانــي المتأهــل للنهائــي، وهــو مــا 
سيســمح للفرق بأكثر مــن فرصة، علًما بأن 
الــدور األول سيشــهد خــروج فريقيــن مــن 
المنافســة واإلبقــاء علــى 4 فــرق للتنافــس 

فيما بينهم على لقب هذا العام.
 فيما بّين رئيس مركز شباب الهملة محمد 
خليــل أن الــدورة تقــام هــذا العــام برعايــة 
ودعم كاملين من قبل ســفريات القصيبي، 
ومنتســبيه  المركــز  إدارة  اعتــزاز  مؤكــًدا 
يلقاهــا  التــي  الكبيــرة  والرعايــة  بالدعــم 
المركــز مــن ســفريات القصيبــي ومديرهــا 
فــواز القصيبــي والــذي بــات علــى تواصــل 

دائــم واطــالع بمــا يقــوم بــه المركــز طوال 
العام.

 وقــد بّيــن رئيــس اللجنــة المنظمــة للدورة 
محمد الهدار أن فريقين بالدورة سيحمالن 
شعار سفريات القصيبي تقديًرا لهذا الدعم 

والرعاية المســتمرة ألنشطة الركز وخاصة 
لــدورة فئــة الشــباب والتــي تضــم صفــوة 
الالعبين المميزين من شباب القرية سواء 
مــن العبي المركــز أو العبي نادي التضامن 
الرياضي، والذين تتميز مبارياتهم بحضور 

ومتابعــة كبيــرة مــن جمهور القريــة، حيث 
ســتنطلق مباريات البطولة مساء الخميس 
بلقــاء يجمــع الوطن مع البــالد، فيما يالقي 

األيام سفريات القصيبي.
علًما بأن فريق سفريات القصيبي هو بطل 

النسخة الماضية، فيما كان هابي الوصيف، 
حيث أحرز البطولة الســابقة فريق األبراج 
بعــد فوزه على هابــي بنتيجة هدف مقابل 
ال شيء. صرح بذلك إبراهيم عبدهللا أمين 

السر ورئيس العالقات العامة بالمركز.

اللجنة اإلعالمية

جانب من إجراء القرعة 

أحمد المسلم

 عبدالرحمن عبدالقادر

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمينادي الحد الرياضي - المركز اإلعالمي

تصب في 
مصلحة الرياضة 
وتنعكس إيجابا 
على المنافسة



انطالقا من حرصها المتواصل لتقديم أفضل أنواع الرعاية الطبية لالعبي المنتخبات الوطنية، توصلت اللجنة األولمبية البحرينية 
التفاق مع المستشفى العسكري؛ إلجراء العمليات وتقديم االستشارات الطبية وذلك في إطار التعاون المشترك بين الطرفين.

وقــال األميــن العــام للجنة األولمبيــة البحرينية 
محمــد النصــف إن ذلــك االتفــاق يعتبــر خطــوة 
إيجابيــة تصــب في مصلحة العبــي المنتخبات 
الوطنيــة، والذيــن يعتبرون ثــروة وطنية يجب 
أفضــل  تهيئــة  خــال  مــن  عليهــا  المحافظــة 
حــال  فــي  لهــم  الصحيــة  والرعايــة  الخدمــات 
تعرضهم لإلصابات؛ ليتمكنوا من تمثيل الوطن 
الخارجيــة،  المحافــل  بمختلــف  تمثيــل  خيــر 
واألهم تأمين ســامتهم، حيث إن ذلك االتفاق 
سيتيح المجال أمام الاعبين إلجراء العمليات 
فــي  الطبيــة  االستشــارات  علــى  والحصــول 
المستشــفى العســكري بتكلفــة أقــل من الســابق 
وبجــودة عاليــة. وأضــاف أن الطــب الرياضــي 
يحظــى باهتمــام كبير من مجلــس إدارة اللجنة 

األولمبية البحرينية؛ نظرا لما له من أثر إيجابي 
كبيــر فــي بــث الراحــة والطمأنينــة فــي نفــوس 
الاعبين، بما يســهم في تشــجيعهم على تقديم 
أرفــع درجات العطاء الرياضي، وتحقيق أفضل 
النتائــج والمســتويات بمختلــف االســتحقاقات 
اإليجابــي  التفاعــل  النصــف  الخارجيــة. وثمــن 
علــى  وحرصــه  العســكري  المستشــفى  مــن 
تقديــم خدماتــه تقديرا منه لاعبــي المنتخبات 
المستشــفى  بــه  يتمتــع  بمــا  مشــيدا  الوطنيــة، 
العســكري مــن ســمعة متميزة بوجــود نخبة من 
االستشــاريين واألطبــاء المعروفيــن ومــا يزخر 
به من أجهزة ومعدات طبية ذات جودة عالية، 

ستشكل مكسبا كبيرا ألبنائنا الرياضيين.
وتقــدم النصــف بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى 

اللــواء الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة قائــد 
بــن  الملكيــة، والشــيخ فهــد  الطبيــة  الخدمــات 
خليفــة آل خليفــة رئيــس األطبــاء رئيس قســم 
والتــي  االتفاقيــة،  تلــك  إتمــام  علــى  العظــام 

ستخدم شريحة كبيرة من الرياضيين.
وبــدوره، أعــرب العقيــد طبيــب الشــيخ فهد بن 
خليفــة آل خليفة عــن اعتزازه الكبير بالشــراكة 
مــع اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة، مؤكدا حرص 
الشــيخ  اللــواء  بقيــادة  العســكري  المستشــفى 
خالــد بــن علي آل خليفة قائــد الخدمات الطبية 
المستشــفى  إمكانــات  تســخير  علــى  الملكيــة 
لخدمــة العبــي المنتخبــات الوطنيــة، وتقديــم 
لمــا  والجراحيــة  العاجيــة  الخدمــات  أفضــل 
يمثلونــه مــن أهميــة كبيــرة فــي تمثيــل الوطــن 

بمختلــف االســتحقاقات الخارجية، مشــيرا إلى 
أن مبــادرة المستشــفى العســكري بعــاج العبي 
المنتخبــات تأتي في إطار المســؤولية الوطنية 
يســتمر  بــأن  متمنيــا  المملكــة،  ســفراء  تجــاه 

التعاون مع اللجنة األولمبية بما يخدم شــريحة 
مــن  وتعافيهــم  ســامتهم  ويأمــن  الرياضييــن 

إصابات الماعب.
ومــن جانبــه، أكد رئيــس المركــز الوطني للطب 

الرياضــي والتأهيــل خالــد الشــيخ أهميــة تلــك 
االتفاقيــة في االرتقاء بجودة الخدمات الطبية 
المقدمــة لاعبــي المنتخبــات الوطنيــة، مضيفــا 
إلــى أنــه بموجب تلــك االتفاقية ســيقوم المركز 
بتحويــل أي حالة تســتدعي التدخــل الجراحي 
إلى المستشفى العسكري لعاج اصابات الرباط 
الصليبــي، إصابات الكتــف، الغضاريف، إصابات 
األخــرى،  الماعــب  إصابــات  وجميــع  الكاحــل، 
إضافــة إلــى إجــراء الفحوصــات التشــخيصية 

المتقدمة واالستشارات.
وأشــار الشــيخ بأن المستشفى العســكري يعتبر 
علــى  والمعروفــة  الرائــدة  المستشــفيات  مــن 
مســتوى المملكة والمنطقة، وأن إبرام مثل تلك 
االتفاقية التي ســتقلل تكاليف إجراء العمليات 
لاعبي المنتخبات سيكون لها أثر إيجابي كبير 
فــي تحســين جــودة الخدمــات واإلســراع فــي 

عاج وتأهيل الاعبين.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية
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اختتــم منتخبنــا األولمبــي لكــرة القدم مشــواره في بطولــة تولون الدوليــة الودية بعد أن 
خســر بالــركالت الترجيحيــة أمام قطر بواقع )2-4( إثــر التعادل في الوقت األصلي بهدف 
للجانبين، في المباراة التي جمعت الطرفين أمس على ملعب honneur في فرنسا، ضمن 

المباريات الترتيبية للمسابقة على المركزين 11 و12.

غزيــرة  أمطــار  وســط  المبــاراة  وأقيمــت 
شــهدتها فرنســا أمــس، وطقس بــارد على 
خــاف األيــام الماضيــة التي شــهدت جوا 

معتدال. 
ورغــم تقدم منتخبنــا األولمبي في نتيجة 
المبــاراة بهدف جاء في الدقيقة )28( عبر 
الاعــب ســالم عــادل، إال أن قطــر ســجلت 
التعــادل فــي الدقيقة )67(، فيما لم تشــهد 
الدقائــق التاليــة أي جديــد يذكــر، ليكــون 

الحسم عبر ركات الترجيح.
وظهــر منتخبنــا األولمبــي بــأداء جيــد في 

المبــاراة، وكان الطــرف األفضــل واألكثــر 
تشــكيا للفــرص، فــي حيــن لــم تبتســم له 
ركات الترجيــح التــي حســمت النتيجــة 

بعد التعادل في الوقت األصلي.
وشــكلت المشــاركة فــي البطولــة محطــة 
إعداد جيدة للمنتخب األولمبي، خصوصا 
المرتقــب  لاســتحقاق  تحضيراتــه  مــع 
مطلع العام المقبل المتمثل في كأس آسيا 
تحــت 23 عامــا، والتي ســتقام فــي تايلند 

بمشاركة 16 منتخبا.
وبالعــودة إلــى مجريات المبــاراة، فقد بدأ 

األولمبــي  للمنتخــب  التونســي  المــدرب 
ضمــت  بتشــكيلة  المبــاراة  شــمام  ســمير 
الحــارس عمــار محمــد، والاعبيــن: ســالم 
عــادل، أحمــد بوغمــار، ســيد محمــد أمين، 

عبــاس  خليــف،  جاســم  حبيــب،  أحمــد 
فــواز،  عدنــان  صالــح،  أحمــد  العصفــور، 

عبدالرحمن األحمدي ومحمد مرهون.
وحــاول العــب منتخبنــا األولمبــي أحمــد 

صالح التسجيل مبكرا، وسدد كرة أرضية 
أمسكها الحارس القطري )10(.

وســجل منتخبنــا األولمبــي هــدف التقــدم 
ثابتــة  كــرة  مرهــون  محمــد  لعــب  بعدمــا 
أحمــد  المتقــدم  األيســر  المدافــع  تابعهــا 
حبيب برأسه، لترتد إلى سالم عادل الذي 

تابع الكرة بنجاح في المرمى )28(.
ولعــب محمــد مرهون كرة عرضيــة تابعها 
الكــرة  أن  إال  مباشــرة،  خليــف  جاســم 
لمرمــى منتخــب  األيســر  القائــم  جــاورت 

قطر )40(.
وســدد محمد مرهون كرة خطيرة أبعدها 
 ،)44( الملعــب  خــارج  إلــى  قطــر  حــارس 
منتخبنــا  بتقــدم  األول  الشــوط  لينتهــي 

بهدف دون مقابل.
مــدرب  أجــرى  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
أحمــد  دخــل  إذ  تبديــات،   4 منتخبنــا 
الشــروقي مكان عدنان فــواز في الدقيقة 

)55(، محمــد الحــردان مــكان عبدالرحمــن 
األحمــدي )64(، ســيد هاشــم عدنــان مكان 
أحمد صالح )73(، محمد الشامســي مكان 
عبــاس العصفــور فــي الدقيقــة )78(، فــي 
حين اســتقبل منتخبنا هــدف التعادل في 
الدقيقة )67(. واستمر التعادل حتى نهاية 
إلــى  الطرفــان  ليحتكــم  الوقــت األصلــي، 

ركات الترجيح.
وفي ركات الترجيح، سجل لمنتخبنا كل 
مــن: محمد الحــردان وأحمد بوغمار، فيما 
أضاع محمد مرهون وسيد هاشم عيسى، 
وتصدى حارس منتخبنا عمار محمد لكرة 
واحــدة فيما اســتقبلت شــباك فــي ركات 

الترجيح 4 أهداف.
أدار المباراة طاقم تحكيم إيرلندي مكون 
وعاونــه   ،hennessy الســاحة  حكــم  مــن 
مواطنــاه dynanو clarke، والحكم الرابع 

.Enrique المكسيكي

من لقاء منتخبنا األولمبي وقطر

األولمبي يختتم مشواره في بطولة تولون
ــر ــط ــق الــــــركــــــات الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة حـــســـمـــت الــــلــــقــــاء الـــتـــرتـــيـــبـــي ل
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النصف أثناء لقائه فهد بن خليفة

انطالًقــا مــن حرصــه على التواصل مــع األندية األعضاء وتلمــس احتياجاتهم، قام رئيس 
االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة بزيــارة إلــى نــادي 
التضامن بحضور أمين عام االتحاد فراس الحلواجي، وذلك بهدف الوقوف على أسباب 

رغبة النادي في تجميد نشاط لعبة الكرة الطائرة.

رئيــس  اســتقبال وفــد االتحــاد  فــي   وكان 
نــادي التضامن باقر الهدار وعدد من أعضاء 

مجلس اإلدارة.
 وخــال اللقاء اطلع الشــيخ علــي بن محمد 
آل خليفــة على أهم المعوقات التي تعترض 

طريق النادي والســبل الكفيلــة بحلحلة تلك 
التحديات والظروف الصعبة بما يســهم في 
استمرار نشاط لعبة الكرة الطائرة واحتضان 
الاعبيــن بالفئــات العمريــة والفريــق األول، 
شــباب  الســتقطاب  مركــًزا  النــادي  ليشــكل 
الوطــن ومــاًذا لهــم ليفرغــوا فيــه طاقاتهــم 
ومواهبهــم الرياضيــة والثقافيــة وباألخــص 

قدراتهم في لعبة الكرة الطائرة.
 وأكــد الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفة أن 
االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة حريــص 
علــى تماســك وتضامن أســرة الكــرة الطائرة 
األنديــة  وأن  خصوًصــا  تفككهــا  وعــدم 

البنــاء  تشــكل ركيــزة أساســية فــي عمليــة 
المشــرفة  اإلنجــازات  وتحقيــق  الرياضــي 
للوطــن مــن خــال رعايــة وتخريــج أفضــل 
الاعبيــن، منّوًهــا بالــدور البــارز الــذي يلعبــه 
فــي  الهــدار  باقــر  برئاســة  التضامــن  نــادي 
تســيير نشــاط لعبــة الكــرة الطائــرة وباقــي 
األلعــاب والتــي أثمرت عــن تخريج عدد من 

الاعبين والمدربين واإلداريين الذين عملوا 
ومســاهمة  الوطنيــة،  المنتخبــات  بمختلــف 
النــادي فــي احتضان شــباب الوطــن وتوفير 
البيئة اآلمنة لهم لممارســة مختلف األنشطة 
التــي تلبــي ميولهم ورغباتهــم وتبعدهم عن 

االنحرافات.
 كمــا أكــد الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفة 

وقــوف ودعــم االتحاد لنــادي التضامن وفًقا 
دور  مــن  يعــّزز  بمــا  المتوافــرة  لإلمكانــات 
النــادي في خدمــة الحركة الرياضية بشــكل 

عام والكرة الطائرة بشكل خاص.
 ومــن جهتــه، ثّمــن رئيــس نــادي التضامــن 
باقــر الهــدار مبادرة االتحــاد البحريني للكرة 
الطائــرة والتــي هــي محــل تقديــر واعتــزاز 

أســرة النادي، حيث إن اتحــاد الكرة الطائرة 
هــو أول جهــة رياضيــة بــادرت إلــى تلمــس 
معانــاة النادي عــن قرب وزيارة مقره تفعياً 
مصلحــة  علــى  والحــرص  التواصــل  لمبــدأ 
النــادي واللعبــة فــي آن واحــد، مشــيًدا بتلك 
الخطــوة والتــي تجّســد جهــود االتحــاد فــي 

دعم أعضائه.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

رئيس اتحاد الطائرة يزور نادي التضامن

جانب من الزيارة

الوقوف على 
أسباب تجميد 
اللعبة وبحث 
سبل دعمها

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي



بعد حســم صفقة إيدن هازارد، تتجه أنظار ريال مدريد صوب النجم الفرنســي بول 
بوغبــا، متوســط ميــدان مانشســتر يونايتــد اإلنجليــزي، بالرغــم مــن أن المفاوضــات 

األولية بين الطرفين كانت “سلبية”.

إن  اإلســبانية  “آس”  صحيفــة  وقالــت 
كال  جمعــت  التــي  األوليــة  المفاوضــات 
إلــى  بالنســبة  ســلبية  بــدت  النادييــن 
“الشــياطين  إدارة  أكــدت  إذ  “المرينغــي”، 
الحمر” أنها لن تفرط في بوغبا، نظرا لكونه 
أولــي  المــدرب  بمشــروع  الزاويــة”  “حجــر 

غونار سولسكاير.
وتابعــت أن أحــد مســؤولي ريــال مدريــد 

تواصــل مــع إدارة مانشســتر وســألها عــن 
قيمــة الالعــب، لكنهــا امتنعــت عــن اإلدالء 
لديهــا  ليســت  “ألنهــا  ماليــة  تفاصيــل  بــأي 
أي نيــة تتعلــق برحيلــه عــن إنجلتــرا هــذا 

الصيف”.
وأمام رفض يونايتد التفريط في متوسط 
الميدان الفرنسي، البالغ من العمر 26 عاما، 
فإنه يتبقى لمســؤولي النــادي الملكي “حال 

واحدا”.
وذكــر المصــدر أن الســبيل الوحيــد إلتمــام 
الصفقــة هــو إقنــاع بوغبــا بتقديــم طلــب 
رحيله عن “أولد ترافورد”، ووضع مسؤولي 
النادي اإلنجليزي أمام األمر الواقع، مضيفا 
“وفــي حــال عــدم مطالبــة الالعــب بنفســه 
ارتدائــه  الصعــب  مــن  بالرحيــل فســيكون 

قميص ريال مدريد الموسم المقبل”.
وكانــت تقارير إنجليزية كشــفت في وقت 
سابق أن الفرنسي بوغبا يعد هدفا حقيقيا 
لمــدرب الريــال، زين الدين زيدان، مشــيرة 
إلــى أن قيمــة الصفقــة، في حــال تمت، قد 

بوغباتتجاوز 100 مليون يورو.

وكاالت

كشــف تقريــر صحافــي إســباني، عــن 
وجــود اتفــاق بيــن برشــلونة وأياكــس 
أمســتردام، حول ســعر مدافــع الفريق 
الهولنــدي ماتيــاس دي ليخــت، لضمــه 

خالل االنتقاالت الصيفية.
وبحســب إذاعة “راديــو كتالونيا”، فإن 
برشــلونة اتفــق مــع أياكــس علــى ضم 
دي ليخــت مقابل 75 مليون يورو، إذا 
قــدم الالعــب موافقته علــى االنضمام 

لصفوف البارسا.
وفــي نفــس الســياق، أفــادت صحيفة 
بــأن  اإلســبانية،  ديبورتيفــو”  “مونــدو 
إدارة برشــلونة ال تنوي دفع أي أموال 
أكثر مما تم دفعه من أجل التعاقد مع 

فرينكي دي يونج في يناير الماضي.
فــي  صــرح  قــد  ليخــت  دي  وكان 
الساعات األخيرة، أنه سيقوم بتحديد 

مستقبله خالل فترة اإلجازة.

وكاالت

وكاالت

وكاالت
التــي  المذكــرة  علــى  آيســلندا  ردت 
أصدرتهــا تركيــا، ودانــت فيهــا المعاملــة 
“غيــر الالئقــة” للفريــق الوطنــي التركــي 
لكرة القدم في مطار كيفالفيك الدولي.

ووصــل منتخــب تركيــا لكــرة القــدم إلى 
مطار كيفالفيك في وقت مبكر من يوم 
اإلثنيــن لمواجهة نظيره األيســلندي، في 
تصفيــات كأس أوروبــا 2020، الثالثــاء. 
وصــف  مــا  واجهــوا  الالعبيــن  أن  إال 
بـ”الســلوكيات غيــر الالئقة والعنيفة” في 

المطار.
وجــرى احتجــاز الفريــق تحــت مراقبــة 
الجوازات ألكثر من ســاعتين، وتعرضوا 
و”غيــر  للغايــة  صارمــة  أمنيــة  لرقابــة 
فيمــا  تركيــة،  لمصــادر  وفقــا  ضروريــة” 
تــم فحــص ممتلــكات العبــي كــرة القدم 

الخاصة.
وعالوة على هذا، حمل مواطن أيسلندي 
فرشــاة مرحــاض فــي وجه قائــد الفريق 
التركــي إمــره بلــوز أوغلو، متظاهــرا أنها 
ميكروفــون، عندما كان الالعب يتحدث 

إلى الصحافيين.

هــذه  اآليســلندية  الســلطات  ورفضــت 
المزاعــم، حيث رد وزيــر خارجية البالد، 
بالقــول  ثوردارســون،  ثــور  غودلوغــور 
تســريع  التركيــة  الســلطات  تطلــب  “لــم 
إجراءات الدخول إال قبل ســاعات قليلة 
مــن الوصول.. كما أن هذا اإلجراء يمنح 
الحكومييــن  المســؤولين  لكبــار  عــادة 

فقط”.
وتابع “عكس ما يروج بشأن بقاء الفريق 
التركــي فــي المطــار ألكثر من ســاعتين، 
فــإن إجــراءات كل الطاقــم أجريــت فــي 
أقــل مــن ســاعة و21 دقيقــة بعــد هبوط 

طائرتهم”.

ايسلندا ترفض مزاعم تركيا اتفاق بشأن دي 
ليخت

كشفت تقارير صحافية تركية، عن وجود مفاوضات بين نادي فنربخشة ومهاجم ريال مدريد، لتدعيم صفوف الفريق خالل سوق 
االنتقاالت الصيفية.

فــإن  التركيــة،   ”Fanatik“ صحيفــة  وبحســب 
مدريــد  ريــال  مهاجــم  ديــاز  ماريانــو  وكالء 
تواصلوا مع مســؤولين في فنربخشــة لمناقشة 

الصفقة.
خــالل  ماريانــو  تأكيــد  مــن  الرغــم  وعلــى 
تصريحاته األخيرة، رغبته في االستمرار ضمن 
صفــوف ريــال مدريد، والقتال على مركزه، لكن 
التعاقــد مــع الصربــي لوكا يوفيتش ســُيقلل من 

فرصه في المشاركة خالل الفترة المقبلة.
مدريــد  ريــال  لصفــوف  انضــم  ديــاز  أن  ُيذكــر 
الصيف الماضي قادًما من أولمبيك ليون مقابل 
21.5 مليــون يــورو، وارتــدى القميــص رقــم 7 
كأول العــب بعــد رحيــل البرتغالــي كريســتيانو 

رونالدو إلى يوفنتوس.
ولم ينجح دياز في فرض اســمه على التشــكيل 
األساســي لريال مدريد، نظًرا لتعاقب المدربين 
إلــى  باإلضافــة  نظرهــم،  وجهــات  باختــالف 
اإلصابــات العديــدة التــي تعــرض لها علــى مدار 

ماريانو ديازالموسم وحرمته من المشاركة بشكل مستمر.

مفاوضات تركية لدياز

قال مدير المنتخب األلماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف، أمس الثالثاء، إن العودة المحتملة لليروي ساني إلى الدوري األلماني 
)بوندسليجا( ستشكل إضافة هائلة للمسابقة.

وأبدى بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليجا، 
رغبة في ضم ساني مهاجم مانشستر سيتي 
رئيــس  أولــي هونيــس  أن  رغــم  اإلنجليــزي، 
بايــرن قــال إن التعاقــد “ليــس مرجحــا” نظرا 

للتكلفة العالية للصفقة.
لموقــع  تصريحــات  فــي  بيرهــوف،  وقــال 
“شــبورت بــازر” األلمانــي “إذا كان العــب مثل 
ليــروي ســاني هنــا، فإن هــذا ســيصب بالطبع 

لمصلحة البوندسليجا.”
وبــدأ ســاني )23 عامــا( مســيرته االحترافيــة 
فــي  ينتقــل  أن  قبــل  ضمــن صفــوف شــالكه 
العام 2016 إلى مانشســتر سيتي حامل لقب 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.
للغايــة  ســعيد  أنــه  إلــى  بيرهــوف  وأشــار 
األلمانــي،  المنتخــب  فــي  الشــبان  بالالعبيــن 

علــى  الفــوز  فــي  بــارزا  دورا  أدوا  والذيــن 
بيالروســيا 2 ـ 0 يــوم الســبت الماضــي فــي 
التصفيــات المؤهلــة إلى نهائيــات كأس األمم 
وينتظــر   ،)2020 )يــورو  المقبلــة  األوروبيــة 
مشاركتهم في المباراة المقررة أمام إستونيا 

اليوم الثالثاء بمدينة ماينز.
وقــال “إنــه أمــر مبهج أن نرصد مــدى التطور 
الســريع لبعــض الالعبين، وذلــك عندما نقارن 
بيــن المســتويات الحاليــة لليــروي أو جوليان 
برانــدت أو ســيرج جنابري ومســتوياتهم في 
الفترة السابقة لكأس العالم )2018 بروسيا(.”

وأضــاف “إنهــم العبــون وضعــوا بصمــة معنــا 
حقا رغم أنهم ال يزالوا في أوائل العشرينيات 
مــن أعمارهــم. مــا نحــن بحاجة إليــه اآلن هو 

االستمرارية.”

وباتــت العناصــر الشــابة بمثابــة كلمــة الســر 
الجديــدة للمنتخــب األلماني، خــالل المرحلة 
تومــاس  اســتبعاد  شــهدت  والتــي  الجديــدة 
بواتينــج،  وجيــروم  هوميلــز  وماتــس  مولــر 
وذلــك فــي أعقــاب الخــروج المبكــر والصادم 
 2018 العالــم  كأس  مــن  األلمانــي  للمنتخــب 

بروسيا.
القــرار  اتخــذ  برانــدت  أن  بيرهــوف  ويــرى 
بوروســيا  إلــى  مؤخــرا  بانتقالــه  المناســب 
دورتمونــد قادمــا مــن بايــر ليفركــوزن، وهــو 
ما ســيتيح له على األرجح المشــاركة بشــكل 

منتظم ضمن األساسيين.
وختــم: “يمكنــه التقــدم خطــوة جديــدة مــع 
دورتمونــد، بدال من االنتقال إلى برشــلونة أو 

ريال مدريد”.

وكاالت

انتقال ساني للبايرن إضافة هائلة للبوندسليجا

ليروي ساني

نيمار يبلغ سان جرمان برحيله
النجــم  أن  الثالثــاء،  الرياضيــة،  “ســبورت”  كشــفت صحيفــة 
البرازيلــي نيمــار دا ســيلفا أبلــغ إدارة باريــس ســان جرمــان 

برغبته في الرحيل هذا الصيف.

ونشــرت الصحيفــة علــى غالفهــا الرئيســي عنوانــا عريضــا “طــالق بين 
بــي إس جــي ونيمــار”، قائلــة إن هنــاك إمكانيــة كبيرة لرحيــل المهاجم 
البرازيلــي هــذا الصيف، بعدما أبلغ إدارة النادي في مايو الماضي بعدم 

رغبته في العودة إلى باريس.
وأوضحــت أن الالعــب، البالــغ مــن العمــر 27 عاما، يشــعر باإلحباط بعد 
مشــكالت عــدة واجههــا فــي العاصمــة الفرنســية، مشــيرة إلــى أنــه يقر 

بارتكابه خطأ حين رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017 .
كمــا أضافــت أن مــدرب الفريــق، األلمانــي توماس توخيل، لــن يعارض 
رحيــل نيمــار، خاصة أنه يرغــب في إعادة تنظيم الفريــق، عبر التعاقد 

مع العبين شباب، لديهم رغبة في التتويج باأللقاب.
فــي المقابــل، ذكــرت “ســبورت” أن برشــلونة ينتظــر فتــح باريس ســان 
جرمان باب التفاوض من أجل إعادة الالعب إلى صفوف “الكامب نو”.

وكانــت تقاريــر إعالميــة قالــت إن الالعب قــد يعود إلــى “الليغا”، خالل 
الميركاتــو الصيفــي، مضيفــة أن الوجهــة قــد تكــون إمــا فريقه الســابق 

برشلونة، أو غريمه اللدود ريال مدريد.
وتصــدر اســم نيمــار صفحــات وســائل اإلعــالم العالميــة، خــالل األيــام 
الماضيــة، بعــد اإلصابــة التــي تعــرض لهــا وحرمتــه مــن المشــاركة مــع 
البرازيــل فــي “كوبــا أميــركا”، إلــى جانــب تهــم بواقعــة اغتصــاب فــي 

نيمارباريس.

وكاالت
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“حل وحيد” أمام بوغبا لالنتقال  للريال

وكاالت

هــازارد،  إيديــن  البلجيكــي  انهــال 
علــى  بالمديــح  مدريــد،  ريــال  العــب 
نجــم  ميســي  ليونيــل  األرجنتينــي 

برشلونة. 
تصريحــات  فــي  هــازارد،  وقــال 
أبرزتهــا صحيفــة “مونــدو ديبورتيفو” 
هــذا  بميســي؟  “مقارنتــي  اإلســبانية: 

مستحيل”.
وتابــع: “صحيــح أننــا متشــابهان فــي 
الصفــات الجســدية، مــن حيــث صغــر 
ولكنــه  بالســرعة،  والتمتــع  الحجــم 
يســجل في جميــع المباريــات وهو ما 
أفتقده.. ولذلك ال يمكن مقارنتي بمن 
ال يقــارن”. وأضــاف الالعــب المنضــم 
“ميســي  مدريــد:  ريــال  إلــى  حديًثــا 
أفضــل العب في التاريــخ، وال يمكننا 

وضع العب آخر بجانبه”.
وحول مواجهة الذهاب بين تشيلسي 
وبرشــلونة فــي دوري أبطــال أوروبــا 
موســم 2017 - 2018، قــال هــازارد: 
“حضــر أبنائــي الثالثة المبــاراة، حيث 

أن الكبيــر مشــجع لميســي، وكلنــا من 
فــي  رؤيتــه  وأردت  ليــو،  مشــجعي 
تلــك المبــاراة، ألنــه العــب مــن نوعية 
هــذه  فــي  “أخطــأت  وأتــم:  خاصــة”. 
المبــاراة وقمــت بتمريــر الكــرة لالعب 
برشــلونة، حيــث أخبرونــي بعــد ذلــك 
أن ابنــي الكبيــر قال والــدي اعتقد أنه 

يلعب مع البارسا”.

هازارد: ميسي أفضل العب



معارضة إيطاليا
عــارض 15 ناديــا مــن الدرجــة األولــى اإليطاليــة االصالحــات الجدليــة لرابطــة األنديــة 
األوروبيــة المقترحــة علــى مســابقة دوري أبطــال أوروبــا فــي كــرة القــدم، والتــي يدعمها 

يوفنتوس بطل الدوري في آخر 8 سنوات، بحسب ما أشارت تقارير صحافية.

االنديــة  ورابطــة  يوفنتــوس  رئيــس  وكان 
االســبوع  دافــع  أنييلــي،  أندريــا  االوروبيــة 
الماضــي عــن التعديــات المقترحــة، مؤكدا 
أنهــا تهــدف لحمايــة األنديــة الصغيــرة مــن 

سطوة البطوالت الخمس الكبرى لاندية.
قبــل  مــن  اإلثنيــن  تصويــت  اجــراء  وتــم 
رابطــة الدوري اإليطالــي في ما يخص نصا 
مشتركا معارضا للمشروع، فكان يوفنتوس 
المعترض الوحيد فيما امتنعت أندية روما، 
التصويــت،  عــن  وفيورنتينــا  ميــان  انتــر، 

بحسب صحيفة “ال غازيتا ديلو سبورت”.
نظــام  االوروبيــة  االنديــة  رابطــة  وتقتــرح 
مســابقات بمشــاركة 128 ناديا موزعة على 
حاليــا(  بطولتيــن  عــن  )عوضــا  بطــوالت   3

بغرض اعتمادها بدءا من العام 2024.
وبحســب الصيغة الجديدة، ســيكون دوري 
االبطــال مــن أربــع مجموعــات مــن 8 فــرق 
فــي الــدور األول، بــدال من الصيغــة الحالية 
لثماني مجموعات من 4 فرق، بحيث تتأهل 
الفــرق الســتة األولــى مــن كل مجموعة الى 

النســخة المقبلــة، بصرف النظر عــن ترتيبها 
في بطوالتها الوطنية، ما قد يقلص بشــكل 

كبير أهمية تلك البطوالت.
المعارضــة  الـــ15  االيطاليــة  االنديــة  ورأت 
ان خططــا مماثلــة قــد تخفــض 35 % مــن 

ايرادات الدرجة االولى.
بعــض  لــدى  التعديــات رواجــا  وال تاقــي 
الــدوري  رابطــة  وخصوصــا  البطــوالت 

اإلنجليزي التي عارضتها باالجماع.
فيما عارضت االصاحات 7 أندية اسبانية، 

لــم يكــن العماقان ريــال مدريد وبرشــلونة 
من بينها، إلى جانب أندية الدوري األلماني، 
فيمــا وقــف 17 ناديــا مــن الدرجــة األولــى 
الفرنســية فــي وجــه المشــروع وامتنــع عن 
جرمــان  ســان  باريــس  مــن  كل  التصويــت 

وليون ومرسيليا.
وستبحث رابطة األندية واالتحاد األوروبي 
لكــرة القــدم ورابطــة الدوريــات التــي تضم 
مئــات األنديــة، التعديــات المقترحــة فــي 

اجتماع يعقد في 11 سبتمبر.

وريــــورز يخـــرج من المــأزق

وكاالت

فــّرط تورونتــو رابتــورز فــي تقدمــه بفــارق 6 نقاط وكذلك فــي أول فرصة لحســم لقبه 
األول في دوري كرة الســلة األميركي للمحترفين بعدما تجاوز جولدن ســتيت وريورز 

فقدان العب فريق كل النجوم كيفن دورانت ليفوز 106-105.

اللقــب  إلحــراز  يســعى  الــذي  وريــورز،  وتقــدم 
للمــرة الثالثــة علــى التوالــي، فــي أغلــب فترات 
وحســم  تورونتــو  فــي  أقيمــت  التــي  المبــاراة 
انتصــاره بفضــل 20 رمية ثاثيــة وأداء دفاعي 
صلــب ليقلــص الفارق مــع رابتورز إلــى 2-3 في 
السلســلة التي تحســم على أســاس األفضل في 

7 مباريات بالدور النهائي.
فــي  الجمعــة  فجــر  السادســة  المبــاراة  وتقــام 
أوكاند وســينال رابتورز فرصة جديدة إلحراز 

لقبه األول.
وتلقى وريورز، البطل في الموسمين الماضيين، 
دفعــة في البداية بعــودة دورانت، الذي بدأ في 
التشــكيلة األساســية عقب غيابه ألكثر من شهر 

بسبب شد في عضات ربلة الساق.
وســجل دورانت 3 تصويبات ثاثية وأحرز 11 
نقطة بصفة عامة لكن بدا أنه أصيب مرة أخرى 

خال الربع الثاني.

وعــاد إلــى غرفــة المابــس بمســاعدة ســتيفن 
الطبــي  والطاقــم  إيجــوداال  وأندريــه  كــوري 
الملعــب  يغــادر  وهــو  الحقــا  وشــوهد  للفريــق، 

باستخدام عكازين.
المســجلين  قائمــة  تصــدر  الــذي  كــوري  وقــال 
برصيــد 31 نقطــة ”كل الدعــوات من أجل كيفن 
دورانــت. أعطانــا كل مــا فــي وســعه ونأمــل أن 
يتعافى سريعا... لقد ضحى بجسده ويساورني 

شعور سيئ حياله“.
وأضــاف ”أشــعر بالكثير من العواطــف اآلن. إنه 

شيء جنوني“.
وأعلــن وريــورز فــي وقــت الحــق أن دورانــت 
أصيــب فــي وتــر العرقــوب وســيخضع لفحــص 

باألشعة.
وأبلــغ ســتيف كيــر مــدرب وريــورز الصحفييــن 
”لقــد قلت لاعبين إنــي ال أعرف ما ينبغي قوله 
ألنــي أشــعر بفخر كبير بهم مــن جانب، في ظل 

الجانــب  علــى  لكــن  واإلصــرار،  الرائعــة  الــروح 
اآلخر نشعر بحزن شديد بسبب كيفن.

”لــذا تنتابنــا مشــاعر متباينة جميعا فــي الوقت 
الحالــي. حققنــا فــوزا مذها وتعرضنا لخســارة 

قاسية في الوقت ذاته“.
إنســتجرام  إلــى  دورانــت  لجــأ  المبــاراة  وبعــد 

لإلشادة بزمائه.

وكتب عماق وريورز ”أشــعر بألم نفســي شديد 
فــي الوقــت الحالــي وال أســتطيع أن أكــذب في 
ذلــك لكــن متابعــة أشــقائي يحققــون هــذا الفوز 

منحني دفعة وكأنه منحني حياة جديدة“.
وخــرج كيفون لوني العب وريــورز من المباراة 
أيضــا بعدمــا تفاقمت إصابة فــي الصدر تعرض 

لها خال المباراة الثانية في هذه السلسلة.

ستيفن كيري

وكاالت

وكاالت

عيــن البرتغالــي باولو فونســيكا مدربا لروما اإليطالي بعقد لمدة ســنتين قابل للتجديد 
لعام إضافي كما أعلن نادي العاصمة اإليطالية في بيان رسمي أمس الثالثاء.

ونقــل البيــان عن رئيس النــادي، األميركي 
جيمــس بالوتــا “باولــو هــو شــاب وطمــوح 
يملــك خبرة عالميــة وعقلية فائزة. ُيشــهد 
لــه اعتمــاده على كــرة هجومية وشــجاعة 
أنصارنــا  ســيجعل  ذلــك  بــأن  شــك  وال 

متحمسين”.
أما فونســيكا فقال “أنــا متحمس لمواجهة 
هــذا التحــدي الذي ينتظرنــا وأتطلع بفارغ 
الصبــر للتواجــد فــي رومــا ومقابلــة أنصار 
الفريق وبدء العمل. أعتقد انه باستطاعتنا 

القيام بعمل جيد سويا”.
وكان رومــا الــذي بلــغ نصــف نهائــي دوري 
أبطــال أوروبــا العــام 2018، عاش موســما 
مدربــه  خدمــات  عــن  واســتغنى  مخيبــا 
مــارس  فــي  فرانشيســكو  دي  أوزيبيــو 
الماضــي وعيــن بــدال منــه بصــورة موقتــة 

كاوديو رانييري.
وبعد ان حاول التعاقد مع أنطونيو كونتي 
الذي انتقل لاشراف على انترميان، ومع 

جيــان بييــرو غاســبيرني الذي جــدد عقده 
أبطــال  دوري  الــى  المتأهــل  أتاالنتــا  مــع 
الــذي  فونســيكا  الــى  رومــا  لجــأ  أوروبــا، 
اشــرف علــى تدريــب شــاختار دانييتســك 
األوكرانــي فــي المواســم الثاثــة األخيــرة 
ونجــح فــي قيادتــه الــى الثنائيــة المحلية 

في كل موسم.
وســيخوض رومــا الــدور التمهيــدي الثاني 
لمســابقة الــدوري األوروبــي )يوروبــا ليــغ( 
وقد يستغني عن بعض العبيه االساسيين 
المهاجــم  أمثــال  اقتصاديــة  ألســباب 
البوســني إديــن دزيكــو، المدافــع اليونانــي 
كوســتانتينوس مانوالس والظهير األيسر 

الصربي الكسندر كوالروف.
يذكــر أن آخــر مــدرب أجنبــي لرومــا كان 
الفرنســي رودي غارســيا الــذي أقيــل مــن 
منصبــه في ينايــر العــام 2016 بعد مكوثه 
ســنتين ونصــف علــى رأس الجهــاز الفنــي 

باولو فونسيكاللفريق.

فونسيكـــــــا مدربــــا لرومـــا

وكاالت

الفنــي  المديــر  أجيــري،  خافييــر  أعلــن 
النهائيــة  القائمــة  المصــري،  للمنتخــب 
نهائيــات  لخــوض  اســتعداًدا  للفراعنــة، 
أمــم إفريقيــا 2019، حيــث تــم اســتبعاد 
ثنائي سموحة، الحارس محمد أبوجبل، 

والظهير األيسر أحمد أبو الفتوح.
اإلفريقيــة  األمــم  بطولــة  وتنظــم مصــر 
خــال الفترة مــن 21 يونيو الجاري، إلى 
منتخًبــا   24 وتضــم  المقبــل،  يوليــو   19

ألول مرة في تاريخ البطولة القارية.
وتلعب مصر في المجموعة األولى التي 
وأوغنــدا  الديمقراطيــة  الكونغــو  تضــم 

وزيمبابوي.
وضمت القائمة النهائية 23 العًبا هم:

الشــناوي  أحمــد  المرمــى:  حراســة 
)بيراميدز( - محمود عبد الرحيم “ جنش 

“ )الزمالك(- محمد الشناوي )األهلي(.
الدفاع: أحمد حجازي )وست بروميتش( 
- محمود عاء )الزمالك( - باهر المحمدي 
)اإلســماعيلي( - محمــود حمدي “الونش” 
)الزمالــك( أحمد أيمن منصور )بيراميدز( 
- عمــر جابر )بيراميدز( - أحمد المحمدي 

)أستون فيا( - أيمن أشرف )األهلي(.
الوســط: محمــد النني )آرســنال( - طارق 
حامــد )الزمالــك( - علــي غــزال )فيرنــس 
“دونجــا”  عمــاد  نبيــل   - البرتغالــي( 
)بيراميدز(، وليد ســليمان )األهلي( - عبد 
هللا الســعيد )بيراميــدز( - محمــد صــاح 
)ليفربــول( - محمــود حســن “تريزيجيــه 
وردة  عمــرو   - التركــي(  باشــا  )قاســم   “

)أتروميتوس اليوناني(.
الهجــوم: أحمــد علــى كامــل )المقاولــون 
العرب( - مروان محسن )األهلي( - أحمد 

حسن كوكا )أوليمبياكوس اليوناني(.

مصر تعلــن التشكيلـــة النهائيـــــة

sports@albiladpress.com
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ســتكون كأس كوبا أميركا لكرة القدم التي تنطلق فجر الســبت الثالثة في أربع ســنوات لكن بالنســبة لهؤالء الذين يعانون من 
جرعة مفرطة من بطولة أميركا الجنوبية فإن النهاية أصبحت على مرمى البصر، لكن ليس اآلن.

والبطولــة التــي تنطلــق فــي ســاو باولــو 
ســتعقبها نســخة أخــرى من كوبــا أميركا 
العــام المقبــل، رغــم أن الدولتيــن اللتيــن 
تفصلهمــا  االســتضافة  فــي  تشــتركان 
كولومبيــا  وهمــا  الكيلومتــرات  آالف 

واألرجنتين.
لكن بعد ذلك قال منظمون إن هذا يكفي 

وستقام البطولة كل 4 سنوات.
ويأتي القرار ضمن عملية تجديد واسعة 
النطــاق يقودهــا اتحاد أميــركا الجنوبية 
لكــرة القدم )الكونميبول( حتى تتماشــى 

كل بطوالته مع النظام األوروبي.
وســتقام كوبــا أميــركا كل 4 ســنوات في 

نفس عام بطولة أوروبا.
ســيتخلص  األنديــة،  مســتوى  وعلــى 

الكونميبــول مــن نظــام الذهــاب واإلياب 
ليبرتادوريــس وكأس  نهائــي كأس  فــي 
مبــاراة  محلهمــا  ويحــل  ســوداميركانا، 

نهائية واحدة في ماعب محايدة.
مــن  بمقاومــة  التغييــرات  وقوبلــت 
الجماهيــر التــي تقــول إن مــن الظلــم أن 
يحتاج المشــجعون فــي واحدة من أفقر 
مناطق العالم الســفر آلالف الكيلومترات 

من أجل مشاهدة المباريات الكبيرة.
فيســبوك  منــح  قــرارات  قوبلــت  كمــا 
حقــوق بــث بعــض المباريــات فــي كأس 
دوري  تعــادل  التــي  ليبرتادوريــس، 
األبطــال فــي أميــركا الجنوبيــة، بخيبــة 
أمــل حول القارة التي تعاني من انقطاع 

متكرر في اإلنترنت.

محاولــة  مــع  التغييــرات  وتأتــي 
الفســاد  ســنوات  تجــاوز  الكونميبــول 

والفوضى.
اليابــان  ضــم  قــرار  أيضــا  يســاعد  ولــم 
وقطــر إلــى كوبــا أميــركا هــذا العــام فــي 
إذ  المنظمــة،  قيــادة  فــي  الثقــة  زيــادة 
تضــم البطولــة فــي المعتــاد دول أميــركا 
لفريقيــن  باإلضافــة  العشــر  الجنوبيــة 
يشــاركان بدعوة خاصــة لكن هذه الفرق 
تكــون في المعتــاد من مناطق أخرى في 

األميركتين.
لكــن مهمــا كان الســبب فــإن المنظميــن 
كــرة  تحصــل  أن  ســيأملون  والجماهيــر 
القــدم علــى كل االهتمام فــي دولة تضم 
منشــآت تم تحديثها أو شــيدت من أجل 

كأس العالم 2014.
ورغم استبعاد نيمار بسبب اإلصابة، فإن 
العبيــن مثــل ليونيل ميســي وســيرجيو 

إدينســون  أوروجــواي  أجويــرو وثنائــي 
كافاني ولويس سواريز من بين األفضل 

في العالم.

ويصل كل هؤالء إلى البرازيل للمشاركة 
فــي واحدة مــن أكثر البطوالت التي تعد 

فيها المنافسة مفتوحة تماما.
ولــم تفز البرازيل بكأس كوبا أميركا منذ 
2007 ويحتاج المدرب تيتي ألداء جيد 
بعــد مســيرة مخيبــة لآلمــال فــي كأس 
العالــم فــي روســيا، حيــث خــرج أبطــال 

العالم 5 مرات من دور الثمانية.
بــأول  للفــوز  أيضــا  األرجنتيــن  وتتــوق 
 1993 أميــركا  كوبــا  منــذ  كبيــر  لقــب 
لتمنــح ميســي أخيــرا لقبــا دوليــا يضاف 
إلــى عشــرات األلقــاب التــي حققهــا على 

مستوى األندية.
ولــم تعــد تشــيلي قويــة مثلمــا كانــت، إذ 
نالت لقب آخر نسختين من البطولة في 
2015 و2016 لكــن ال يمكــن اســتبعادها 
وبيــرو  وأوروجــواي  كولومبيــا  بجانــب 

فنزويا من المنافسة.

وكاالت

كوبـــــــا أميركـــــا في متنــــاول الجميــــــع

منتخب تشيلي بطل آخر نسختين

محمد صالح

وكاالت

حــذر منظمــو أولمبيــاد طوكيــو 2020 الــدول المشــاركة فــي األلعــاب 
الصيفية من عدم التراخي مع مستخدمي حشيش القنب الهندي.

قال رئيس اللجنة المنظمة توشــيرو 
دول  “هنــاك  الثاثــاء  أمــس  موتــو 
مــع  تتراخــى  العالــم  فــي  ومناطــق 
القنــب. يشــكل  اســتخدام حشــيش 
اليابــان  فــي  القنــب  اســتخدام 
انتهــاكا للقانــون ويجــب االباغ عنه 

بالكامل”.
أثــاره  الموضــوع  ان  موتــو  وأشــار 
عضــو في اللجنــة التنفيذية لالعاب 
رؤســاء  الــى  احالتــه  وجــوب  مــع 
البعثــات المشــاركة عندمــا يــزورون 

طوكيو قبيل األلعاب.
وتعد قوانين حشيش القنب صارمة 
ســجن  مــدة  فتصــل  اليابــان،  فــي 
ســنوات  خمــس  الــى  مســتخدميها 

ومروجيها الى سبع سنوات.
مــن  أيضــا  القنــب  حشــيش  ويعــد 
المــواد الممنوعــة مــن قبــل الوكالــة 

الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”.
وتعتبــر الوكالــة االميركيــة لمكافحة 
المنشــطات ان الماريجوانا قد “تقلل 
من القلق والتوتر، ما يؤدي الى اداء 

رياضي أفضل تحت الضغوط”.
فــي  العناويــن  القضيــة  وتصــدرت 
اليابــان بعد معاقبة العبي ســنوبورد 
ظهرت آثــار ماريجوانا في شــعرهما 

بعد حفلة في ديسمبر 2015.
أقــر أحدهمــا تعاطــي المخــدر خال 
تــم  حيــث  كولــورادو  فــي  حفلــة 
تشريعه في 2012 ألغراض ترفيهية 
شــرط ان يتخطــى مســتخدمه عمــر 

الحادية والعشرين.
 2020 طوكيــو  ألعــاب  وتتضمــن 
األلــواح  علــى  التزلــج  رياضيتــي 
ترتفــع  حيــث  االمــواج  وركــوب 

معدالت تعاطي المواد المخدرة.

تحذير أولمبي
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إعداد: هبة محسن

كرم الرئيس التنفيذي لشــركة خدمات مطار البحرين )باس( ســلمان المحميد 24 من الموظفين بمناســبة تسميتهم موظف 
الشهر وذلك نظير جهودهم المبذولة وتفانيهم في العمل. 

فاطمــة  فهــم:  المكرمــون  وأمــا 
مبــارك، عبــد هللا المجدمــي، قحطــان 
ســيد  طــرار،  خديجــة  المنصــوري، 
عبــدهللا،  شــاكر  الحســيني،  حســن 
محمــد العريــض، نــواف القعــود، وفاء 
صقــر، ريــم المحمــود، موســى أحمــد، 
علــي بهــزاد، شــيماء العلــوي، عيســى 

نارينــان  كومــار،  غانقــا  الســماهيجي، 
موهانــان، عبدالمجيد يوســف، أكاري، 
حبيــب محمــد، خالــد جناحــي، محمد 
البنا، راجيش، عباس إبراهيم، وإيلين.
يذكر أن شركة خدمات مطار البحرين 
)بــاس( قد تأسســت فــي العــام 1977، 
امتــداد  علــى  حافــاً  ســجاً  وتمتلــك 

40 ســنة من العطــاء المتواصل، وهي 
المشــغل الوحيــد للخدمــات األرضيــة 
في مطار البحرين الدولي منذ إنشاءه 
كأول مطــار دولــي في منطقة الخليج 
موثــوق  اســم  كذلــك  وهــي  العربيــة. 
فــي عالــم الخدمــات كشــركة معتمــدة 
الســامة  تدقيــق  برنامــج  قبــل  مــن 

الدولــي  لاتحــاد  األرضيــة  للعمليــات 
للنقل الجوي.

مــن  عــددًا  “بــاس”  شــركة  وتقــدم 
األنشــطة التجارية مــن بينها: خدمات 
مناولــة الطائــرات والــركاب، خدمــات 
التمويــن، خدمــات هندســة الطائرات، 
الهندســي  للتدريــب  بــاس  ومركــز 
“بيتــك”، باإلضافــة إلى امتــاك وإدارة 

صاالت المطارات.

الطبيــة  البحريــن  جامعــة  أطلقــت 
األســبوع األخضــر مؤخــرًا الــذي شــمل 
سلســلة من المبادرات التــي تهدف إلى 
تشجيع الطاب والموظفين على تعزيز 
الجامعــة،  حــول  بيئيــة  وثقافــة  وعــي 
والذي يمثل جزء من مشروع استدامة 

الحرم الجامعي األوسع واألطول مدى. 
وبــدأت فعاليــات األســبوع مــع إطــاق 
فــي  النفايــات  لجمــع  جديــدة  مناطــق 
جميــع أنحــاء الحــرم الجامعــي، وتــاه 
 Beach تحــٍد لكرة القــدم باإلضافة إلى
المشــاركة  إدارة  نظمتــه  التــي   ،Clean

المجتمعية بالجامعة.
كما ان تم تشــجيع الموظفين والطاب 
لدعــم  األخضــر  اللــون  ارتــداء  علــى 
أكــواب  واســتعمال  البيئيــة  المبــادرة 
القهــوة الخاصــة بهم وزجاجــات المياه 
بكــوب  للفــوز  فرصــة  علــى  للحصــول 

مجاني من القهوة.
مدينــة  شــركة  موظفــي  كانــوا  وأيضــًا 
الخليــج للتنظيف موجودين على حرم 
الجامعــة ليقدمــوا معلومــات ونصائــح 
إعــادة  عــادات  تحســين  كيفيــة  حــول 

التدوير في العمل وفي المنزل.

العمــل الشــركة كافــأت 24 مميــزا نظيــر تفانيهــم فــي 

“باس” تكرم موظفي الشهر

“الملكية للجراحين” تطلق األسبوع األخضر
ضمن إطار جهود المملكة العربية الســعودية إلثراء المشــهد الســياحي والترفيهي في 
ا فعاليات موســم جدة التي تشــهدها المدينة خال الفترة من 8  الباد، انطلقت رســميًّ
يونيــو إلــى 18 يوليــو في خمس وجهات رئيســية داخل المدينة وأخــرى حولها، حيث 
يتم تنظيم أكثر من 150 فعالية وحدث محلي وعالمي يقام العديد منها للمرة األولى 
على مســتوى المملكة.  وتســتعد المدينة على مدى 41 يوًما الســتقبال قرابة 4 مايين 
زائر من داخل وخارج المملكة، وذلك وسط أجواء احتفالية حافلة بالتشويق والمرح، 
والتي تتضمن جوالت ســياحية وبرامج ترفيهية وفقرات وأنشــطة رياضية وفعاليات 
فنيــة فــي المواقــع الرئيســية لهــذا الحدث في كل مــن مدينة الملك عبــدهللا الرياضية، 
وجــدة التاريخيــة، وكورنيــش الحمــراء، والواجهــة البحريــة، وخليــج أبحــر، حيــث تم 
تأهيــل هــذه المناطق الرئيســية لتشــكل منافذ ثقافية وســياحية وترفيهية مســتدامة 
على شــاكلة المدن الســياحية األكثر اســتقطاًبا للزوار حول العالم.  ويتم تنظيم موسم 
جــدة، والــذي يعــد أداة اســتراتيجية لتطويــر المقومات الســياحية التــي تملكها مدينة 
جدة مع أخذ االستدامة بعين االعتبار، بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ووزارة الثقافة، 
والهيئــة العامــة للثقافــة، والهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي، والهيئــة العامــة 
للرياضــة، واالتحــاد الســعودي للرياضــات البحريــة والغــوص، باإلضافــة إلــى الخطوط 
الجوية العربية الســعودية، واالتصاالت الســعودية، الشــريكين االستراتيجيين لموسم 

جدة، وأمانة محافظة جدة، والغرفة التجارية الصناعية بجدة.

انطالق موسم جدة بشعار “بحر وثقافة”

اســتمرارًا منهــا فــي تقديم أفضــل عروضها 
طلبــة  باســتكمال  منهــا  واحتفــاء  المميــزة 
المرحلة الثانوية للمرحلة المدرســية، تكرم 
والمــوزع  الوكيــل  للســيارات  التســهيات 
الحصــري لعامــة GAC Motor الرائدة في 
مملكــة البحرين خريجــي المرحلة الثانوية 
الجامعــات  فــي  الدراســة  علــى  المقبليــن 
بدفــع رســوم تدريب الســياقة مجانًا مقابل 
 GAC Motor شــراء أي طــراز من ســيارات
العامــة التجارية األســرع نموًا في المملكة 
وذلــك بجانــب األســعار التنافســية والمزايا 

المتعددة التي تقدمها الشركة للزبائن.
مــن جانبه صــرح المدير العام للشــركة برير 
جاسم قائاً: “سعيًا مننا في تعزيز شراكتنا 
شــركة  فــي  لهــا  نســعى  التــي  المجتمعيــة 
اليــوم  نقــدم  نحــن  للســيارات  التســهيات 
عرضــًا غيــر مســبوق لطلبتنا األعــزاء حيث 
نتكفــل بتكاليــف تدريــب الســياقة للطلبــة 
وذلــك  الجامعيــة  الحيــاة  علــى  المقبليــن 
احتفــاًء مننا بتخرجهم وذلك مقابل شــراء 

العديــد مــن  الــى  إحــدى طرازاتنــا إضافــة 
المزايا ويشتمل العرض على خيار استبدال 
يتــاح  حيــث  القديمــة،  الســيارات  جميــع 
للزبائن اســتبدال سياراتهم القديمة بأخرى 
جديدة كليًا بباقات رائعًة تشــمل التسجيل 

والتأمين ومانع الصدأ، إضافة إلى الصيانة 
للمركبة لمدة 3 ســنوات/ 60.000 كيلو متر 
ســنوات  لســبع  الممتــد  الذهبــي  والضمــان 
والحلول التمويلية بأســعار فائدة تنافســية 

بالشروط واألحكام المناسبة”.

تعلن شــركة الســيارات األوروبيــة جاكوار الند روڤر عن إطــاق عروض الصيف 
الحصريــة التــي تقــدم تخفيضــات مذهلــة تصــل إلــى 5,000 دينــار بحرينــي على 

سيارة رينج روڤر Vogue V6. 2019 الفاخرة ولفترة محدودة.

يبــدأ العــرض الحصــري مــن تاريــخ 12 
يونيــو ويســتمر لمدة 12 يوًمــا على 12 
سيارة رينج روڤر Vogue V6 الجديدة 

لعام 2019. 
الجديــدة  روڤــر  رينــج  ســيارة  تجســد 
أســمى معانــي األناقــة والفخامــة التــي 
حيــث  روڤر،  النــد  عامــة  بهــا  تشــتهر 
بأشــكال  مصممــة  بمقصــورة  تتألــق 
هندســية مميزة ومقاعــد مغطاة بأفخر 
أنــواع جلد “وندســور” المطــرز. تتضمن 
الســيارة مقاعــد أماميــة مدفــأة، يمكــن 
ضبطهــا علــى 20 وضعيــة إلــى جانــب 
لإلمالــة  قابلــة  مدفــأة  خلفيــة  مقاعــد 
للعمــاء  المركبــة  تتيــح  كهربائًيــا. 
تجهيــزات اختيارية وفًقــا لتفضياتهم 
مــن  واســعة  تشــكيلة  مــع  الشــخصية 

األلوان والتفاصيل الخاصة.
العــام  المديــر  المناســبة، صــرح  وبهــذه 
لشركة السيارات األوروبية جاكوار الند 
روڤر ســتيفن الي قائــاً: “يســعدنا جــًدا 
في شركة الســيارات األوروبية جاكوار 
الكــرام  لعمائنــا  نقــدم  أن  روڤر  النــد 
المتوافــرة  المذهلــة  الصيــف  عــروض 
روڤر  رينــج  ســيارة  علــى  حصرًيــا 
وتســتعرض   .2019 لعــام   Vogue V6
هــذه العــروض التزامنــا بأعلــى المعايير 
فــي خدمة العماء والحــرص على نيل 
رضاهــم. ولــذا، يشــرفنا دعــوة الجميــع 
الســيارات  شــركة  فــي  فــي  لزيارتنــا 
األوروبيــة جاكــوار النــد روڤر لاطــاع 
علــى طرازاتنا الفاخرة واالســتفادة من 

أحدث عروضنا الرائعة”.

GAC Motor ســيارات  مــن  طــراز  أي  شــراء  اشــتراط  مقصورة مصممة بأشكال مميزة ومقاعد مغطاة بأفخر أنواع الجلد
تدريب سياقة مجانا للجامعيين من التسهيالت عروض على رينج روفر Vogue V6 الجديدة
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احتفــل بنــك البحريــن الوطنــي بمناســبة عيــد الفطــر الســعيد مــع المســنين تماشــيا مــع تقليــده الراســخ فــي الرعايــة 
المجتمعيــة، وذلــك علــى خطــى نجاح الزيارة التي نظمهــا البنك في العيد الماضي، والتي حظيت باستحســان وقبول 
مــن جانــب الموظفيــن الذيــن بــادروا بدورهم هذه المــرة بالتطــوع؛ ليكونوا جزءا مــن االحتفال لهذا العيد ومشــاركة 

المسنين لحظاتهم السعيدة. 

وقــد تــم اختيــار موظفــي البنــك بعــد 
قيامهم بتقديم طلب الترشيح، والذي 
وشــمل  الجميــع.  أمــام  مفتوحــا  كان 
مــن  الموظفيــن  المتطوعيــن  فريــق 
مختلــف مســتويات البنــك الوظيفية، 
التــي  الفعاليــات  فــي  شــاركوا  حيــث 
المناســبة،  لهــذه  خصيصــا  أعــدت 
والرقصــات  باألغانــي  واســتمتعوا 
واألكات الشــعبية بصحبــة منتســبي 
الــدار. وكجــزء مــن هــذه الزيــارة، تــم 
تقديــم الهدايا للمنتســبين بالدار نيابة 

عن البنك. 
والتنميــة  العمــل  وزيــر  أثنــى  فيمــا 

االجتماعيــة علــى البنــك لقيامــه بهذه 
المبادرة ورحب بها كونها تجسد روح 
العمــل التطوعــي لدى موظفــي البنك 
ودعمهم المستمر للنهوض بالمجتمع. 
وأكــد رئيــس العاقــات العامــة هشــام 
أجــواء عيــد  “مــع  قائــا:  الفتــح،  أبــو 
الفطــر الســعيدة، يســر بنــك البحريــن 
فرصــة  منهــا  يتخــذ  أن  الوطنــي 
ولاحتفــال  المجتمــع  مــن  للتقــرب 
بهذه المناســبة المهة مع المقيمين في 
الــدار. إن التواصــل مباشــرة مــع مــن 
نخدمهــم تعــد أولوية لــدى البنك، كما 
وأنه يساعدنا في ضمان كون جهودنا 

مجتمعنــا  احتياجــات  مــع  تتماشــى 
الخيريــة  الجمعيــات  واحتياجــات 
ندعمهــا،  التــي  والمنظمــات  البــارزة 
الوطنــي  البحريــن  بنــك  دار  فــي  بمــا 
الخدمــات  يقــدم  الــذي  للمســنين، 

والرعاية الضرورية  للمسنين”.
مــن جانبها، قالت مديــرة إدارة مراكز 
هــدى  بالــوزارة  االجتماعيــة  الرعايــة 
أشــكر  الــدار،  عــن  “بالنيابــة  الحمــود 
أخــرى  مــرة  الوطنــي  البحريــن  بنــك 
علــى جعل مناســبة عيد الفطــر ذكرى 
ســعيدة وإدخالهم الفرحة على قلوب 

المسنين ودعمه المتواصل للدار”.

موظفو “البحرين الوطني” يحتفلون بالعيد مع المسنين
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من المهم االبحار مع التيار هذه األيام

ال تهتم بما يقولونه بل استمر

مهما حصل أنت الفائز اليوم

اختر رياضة محببه إلى قلبك 

ال تكثر من أكل الدهون فهي مضرة

القراءة هواية مفيدة جدا للعقل

حافظ على هدوء اعصابك كثيرا 

لماذا تستعجل وأنت الرابح في االخير

بادر بالصلح فهو خير لك وللجميع

اتبع حمية مفيدة خالل فترة الصيف

األبناء في حاجة إلى نزهة قريبة

استفد من الدرس واهتم بمن حولك

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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1926
 انسحاب البرازيل 

من منظمة عصبة 
األمم وذلك 
بعد فشلها 

بتسويه 
المشاكل الحدودية 
بينها وبين جيرانها في 

أميركا الجنوبية.

قالت الفنانة دانا حمدان، 
إن فيلم “لما بنتولد” 

الذي انتهت من تصويره 
مؤخًرا، من الُمقرر 

طرحه في دور العرض، 
نهاية العام الجاري، إذ 
ان الموعد النهائي لم 

يتحدد بعد.

tariq.albahar
@albiladpress.com

دمج المتعة البصرية والذهنية وعدم االعتماد على الكوميديا

“السحر األسود” تختتم عروضها بنجاح

والحــب  والرعــب  الفنتازيــا  بيــن 
والكوميديا تشــكلت مسرحية “السحر 
مؤسســة  قدمتهــا  التــي  األســود” 
“بروتيك لإلنتاج الفني” ابتداًء من أول 
أيــام عيــد الفطــر المبــارك على مســرح 
نادي النســر الذهبي حتى خامس أيام 
العيــد. لتصنــع لنا مســرحية فريدة من 
نوعهــا في المملكة، حملت بين ثناياها 
التنوع بعيًدا عن المســاحات المتوقعة 

والمستهلكة فتميزت.
وفــي هــذا الســياق قــال المخــرج علي 
الثامــر فــي تصريــح خــاص للبــاد “ان 
هذه المســرحية قــد تمــت كتابتها منذ 
العــام 2017، ولكــن بســبب التزاماتــي 
فــي  اإلنتــاج  المملكــة وضعــف  خــارج 
البحرين لم تســنح لنا الفرصة بعرضها 
مســبًقا، وهــذا العــام كان اإلصرار أكبر، 
فحاولنــا أن نقــوم بهــذا العمــل وأن ال 
ننتظر جهة معينة أن توجه لنا الدعم”.

وأضــاف: قد يعتقد النــاس أن تكاليف 
هــذا العمــل عاليــة ولكــن علــى العكس 
تماًما، فنحــن حاولنا تقليص التكاليف 
قــدر اإلمــكان بحكــم خبرتنــا  الماديــة 
فــي هــذا المجــال، وفــي الوقــت ذاتــه 
كنــا نســعى إلبــراز هــذا العمــل بصــورة 
مبهــرة للجمهور، ولذلك قمت بتحويل 
نص الكاتب حمد الشهابي الذي يعتمد 
علــى الحــب والرومانســية إلــى أربعــة 
أنواع وهم الحب والرعب والكوميديا 
هــو  واألخيــر  الســينمائي،  والعــرض 
المســرحي،  العمــل  فــي  األصعــب 
كل  يحمــل  أن  أحــاول  كنــت  ولكننــي 
مشــهد لوحــات متنوعة لكــي ال يصاب 
الجمهــور بالملــل، وأن أتكيــف مــع كل 
فنــان حتــى لــو كان مبتــدأ لكــي أقــوم 
بإبرازه في الحس الذي يناســبه والذي 

من الممكن أن يامس الجمهور. 
وحــول الصعوبات التــي واجهتهم في 
اإلعداد لهذا العمل أشــار الثامر إلى أن 
“ضيــق الوقت في التدريبات المســبقة 
كان مــن أهم التحديات، فعادًة يحتاج 
هــذا النــوع مــن األعمــال إلــى فتــرة 3 
أشهر تقريًبا للتدريبات بمعدل أكثر من 

ســت ساعات يومًيا ولكن الوقت الذي 
كنــا نملكــه كان أقل مــن نصف المعتاد. 
وعلــى الرغــم مــن إننــي قمــت بإخراج 
عدد من المسرحيات في دول مختلفة 
إال أن هــذه المســرحية كانــت مختلفــة 
ألن لــي مهــام متعــددة بيــن اإلخــراج 
ممــا  والديكــور  والمكســاج  والتمثيــل 
شــكل تحدي أكبر، إضافــة إلى إننا من 
الممكــن أن نكــون تأخرنــا فــي عمليــة 
التســويق بســبب اإلنتاج وعدم وجود 
دعم مباشــر في الوقت الماضي، ولكن 
هنــاك جهات ســتدعم هذه المســرحية 
فــي األيام القادمة، وهنــاك احتمال أن 
نقــوم بعرضهــا مجدًدا فــي عمان وفي 

دول خليجية اخرى الحًقا. “
ومــن جهتــه أكــد الفنــان نجــم مســاعد 
لــم  المســرحية  فــي  دوره  أن  علــى 
قــام  لكونــه  كبيــر  تحــدي  لــه  يشــكل 
بأدوار مشابهة مسبًقا، ولكنه حاول أن 
يضيف بصمته الخاصة في هذا العمل 
النــاس ويقنعهــم.  لقلــوب  لكــي يصــل 
وأضاف أن هذا النوع من المسرحيات 
يعــد جديد فــي البحرين، وهو موجود 
في الكويت بشــكل أكبــر خصوًصا في 
المســلم،  عبدالعزيــز  األســتاذ  مســرح 
هــو  األســود”  “الســحر  يميــز  مــا  وأن 
والذهنيــة  البصريــة  المتعــة  دمــج 
علــى  االعتمــاد  وعــدم  العمــل،  فــي 

الكوميديــا فحســب بــل التنويــع بيــن 
وخفــة  والرعــب  والكوميديــا  الدرامــا 
اليــد فــي آن واحد. كما تمنى أن تكون 
هــذه المســرحية هــي بدايــة لتأســيس 
مســرح مختلف عن البقية بحكم كونه 

فنتازي.
والجدير بالذكر أن هذه المسرحية من 
تمثيل: وفاء مكي، علي الثامر، حســن 
الماجــد، عقيــل الماجــد، ســمر الزاكــي، 
ونجــم  مســاعد،  نجــم  الصائــغ،  نــورة 
المســرحية  أغانــي  وألحــان  عبــدهللا، 
عفــاف  زيمــان، ومكيــاج  زيــاد  للفنــان 

الجال.

برعايــة صحيفــة “البالد” وبالتعاون مع شــركة دلــة )البحرين كوميك كون( 
 Pokemon Detective Pikachu سيقدم العرض الخاص للفيلم المنتظر

في سينما موكتا الجفير.

وقــد أطلقــت “البــاد” مســابقة عبــر 
للفــوز  االنســتغرام  علــى  حســابها 
بتذاكــر مجانية لحضور هذا العرض 

الخاص قبل الجميع.
الصــاالت  الجديــد  الفيلــم  وغــزا 
أول  ويعــد  كبيــر،  بنجــاح  العالميــة 
فيلــم مــن نوعــه لسلســلة الكارتــون 
ذاع  والتــي  “بوكيمــون”،  الشــهيرة، 

القــرن  مطلــع  مــرة  أول  صيتهــا 
الجديــد  الفيلــم  ويــروي  الجــاري. 
بينمــا  “البوكيمــون”،  لعبــة  تاريــخ 
دور  “بيكاتشــو”  شــخصية  تشــغل 
التــي يــؤدي صوتهــا  البطولــة فيــه، 
النجم المحبوب، رايان رينولدز، في 
حيــن أخــرج الفيلــم روب ليترمــان، 

وألفته نيكول ليترمان.

عرض “بيكاتشو”... برعاية “^” 
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 1960
اإلعان عن الدستور التركي المؤقت وذلك بعد االنقاب العسكري.

1965
 انقاب عسكري في فيتنام الجنوبية.

 1968
الجمعية العامة لألمم المتحدة تقر معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

2004
أيمن الظواهري يتوعد الواليات المتحدة من خال شريط صوتي.

2005
 برلمان كردستان العراق ينتخب مسعود برزاني رئيًسا.

22

طارق البحار

أعلنــت الفنانة اللبنانية نانســي عجرم عن مشــاركتها في إحياء أول 
حفــل غنائي لها فــي الســعودية، ضمن فعاليات “موســم جدة” 

الفني، الذي يقام بين شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل.
وشــاركت الفنانــة نانســي متابعي حســابها بموقــع التغريدات 
القصيــرة “تويتر” بصــورة بوســتر الحفل، الذي تضمــن موعده 

ومكانــه وصورتها، وعلقت نانســي على الصــورة: القوني بفعاليات 
موســم جدة في تاريــخ 13 من يونيو الجاري على المســرح الروماني في 

الواجهة البحرية.

انتهت الفنانة التركية بيرين ســات من تصوير مشــاهد دورها 
فــي الجــزء االول من أحــدث مسلســاتها “الهديــة”، وهو 
العمــل المقتبس من رواية “اســتيقاظ العالــم” للكاتب 

سونغول بويباش ويتألف من 8 حلقات فقط.
وكانــت بيرين صرّحت في األيام القليلــة الماضية عن أنها 

لــم تهدد موقعًا إلكترونيًا تركيًا بســبب نشــره مقطع فيديو 
مســرب تقول فيه: “لن أعود إليه مهما حدث”. وأشارت بيرين الى 

أن هذا المقطع هو من مسلسلها الجديد.

ابدت الفنانة الســعودية الشــابة داليا مبارك كثيرا من الفرح بالنجاح 
الــذي حققته أحدث أغنياتها “ترا حقــي”، وتجاوزها حاجز المليون 
مشاهدة خال يومين من طرحها عبر قناتها الرسمية في موقع 

يوتيوب.
وأعربــت داليا عن ســعادتها بشــكل احتفالي باألصــداء اإليجابية 

لألغنية، عبر حسابها الشخصي في موقع إنستغرام، قائلة: “الحمد 
لله وصــول األغنية مليــون وفي يوميــن ترند اليوتيوب في الســعودية 
والعراق والكويت.. شكراً لكم ويا رب القادم أجمل، أنا كثير كثير سعيدة”.

ترا حقيمسلسل الهديةنانسي في جدة

فاطمة الماجد



نصائح قد تنقذ حياتك عند تحطم الطائرة

التقطت عدسات مصوري البابارازي صورة للنجمة العالمية كاتي  «
هولمز بدت فيها وهي سعيدة، بعد انتشار أخبار تفيد بانفصالها عن 

النجم جيمي فوكس، وفّسر البعض هذه الصورة بأنها ليست مهتمة 
بانفصالها وال تعيش حالة من الحزن والكآبة على فراق حبيبها، في 

داللة على قّوتها وثقتها بنفسها وعدم ندمها على هذه العالقة.

تمثــل حــوادث تحطــم الطائــرات أهــم األخطــار التي 
يمكــن أن تهــدد حيــاة المســافرين أثنــاء تواجدهــم فــي 
الجــو، لــذا ال بــد من أن يتعرف المســافر على الطرق التــي يمكن أن تكون 
ســببًا في إنقاذ حياته من موت محقق إن تعرضت الطائرة التي يســتقلها ألي حادث.  ومن 
هذا المنطلق أوردت صحيفة تلغراف البريطانية مجموعة من النصائح التي يمكن أن تنقذ 

حياة المسافرين من حوادث الطيران، على النحو التالي:

 اإلعداد المسبق

من الضروري أن يكون المسافر على اطالع 
تعرض  حـــال  فــي  يفعله  أن  يــجــب  بــمــا  تـــام 
الطائرة التي يستقلها ألي حادث، إذ يمكن أن 
الالزمة  المرء اإلرشادات واالحتياطات  يقرأ 
الطيران  تقدمها شركات  نشرات خاصة  عبر 

والمواقع اإللكترونية الخاصة بالسفر.

اختيار المقاعد اآلمنة

القسم  الجلوس في  بأن  السفر  يقول خبراء 
ــرة هــو األكــثــر أمــنــًا في  ــطــائ الــخــلــفــي مــن ال
حــال تــعــرض الــطــائــرة لــحــادث، وقــد دعمت 
هذا  في  الدراسات  من  العديد  النظرية  هذه 
تؤكد  الطيران  أن بعض شركات  إال  المجال، 

على عدم وجود دليل قاطع على ذلك.

حماية الساقين

ــســاقــيــن أثــنــاء  تــمــثــل حــمــايــة الــقــدمــيــن وال
في  هامًا  عامالً  الطائرة  مقعد  في  الجلوس 
تنجم  قــد  الــتــي  الــجــســديــة  ــرار  ــ األضـ تقليل 
الخبراء  وبحسب  ــطــائــرات،  ال حـــوادث  عــن 
وأمــام  المقعد  اليد تحت  فــإن وضــع حقائب 
للحماية، قد تساهم بشكل  المسافر كوسادة 
فــعــال فـــي حــمــايــتــه مـــن اإلصـــابـــة بــالــكــســور 

والرضوض.

تجنب الذعر السلبي

بعد الحادث تختلف ردود أفعال المسافرين 
الخروج  ويــحــاول  بالهلع  يصاب  مــن  فمنهم 
بالذعر  من مكانه بسرعة، ومنهم من يصاب 
المسافر وعدم  بجمود  يتسبب  الذي  السلبي 
يجب  ــذا  ل غيبوبة،  فــي  كــان  لــو  كما  تحركه 

بالشجاعة  والــتــحــلــي  الــحــالــة  هـــذه  تــجــنــب 
والتحرك نحو أقرب منفذ للنجاة.

تجنب استنشاق الدخان

في  للوفاة  الرئيسي  السبب  النيران  تعتبر 
الــدخــان الناجم  ــرات، ولــكــن  ــطــائ ال ــوادث  حــ

يتسبب  ألنــه  وذلـــك  خــطــرًا،  أكــثــر  يعد  عنها 
باالختناق وفقدان الوعي، لذا يمكنك التقليل 
من تأثير الدخان عبر استخدام منديل مبلل 
لتغطية األنف والفم، والجلوس على مستوى 
منخفض ألن مستويات الدخان في المناطق 

المنخفضة تكون أقل.

األربعاء
12 يونيو 2019 
9 شوال 1440

23

tariq_albahhar



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

0 3 : 1 1

 1 1 : 3 7

03:03

 06:30

08:00

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

“نداء الطبيعة”.. يتسبب بفتح باب طوارئ الطائرة
تأخــرت طائــرة كانــت علــى وشــك اإلقــاع 
مــن مطــار مانشســتر إلــى باكســتان لمــدة 8 
ســاعات بعــد أن فتحت امرأة بــاب الطوارئ 

عن طريق الخطأ معتقدة أنه باب الحمام.
لشــركة  تابعــة  طائــرة  أن  تقاريــر  وذكــرت 
الخطــوط الجويــة الباكســتانية “بيــا” كانــت 
باتجــاه  مانشســتر  مطــار  لمغــادرة  تســتعد 
إســام أبــاد في الســاعة 9:20 دقيقة مســاء 
يــوم 7 يونيــو. ووفقــا لصحيفــة “إندبندنت” 
البريطانية، فإن أبواب الطائرة معدة بحيث 
تنطلــق مزلجــة اإلخاء علــى الفور في حال 

تم فتحها بصورة طارئة.
وأوضحــت الصحيفــة أن المســافرة قــررت 
الذهــاب إلــى الحمام و”تلبية نــداء الطبيعة” 

على الرغم من ظهور عامة ربط األحزمة.
وقامــت المســافرة بفتــح بــاب الطــوارئ “إل 
5” على الجانب األيســر من مؤخرة الطائرة، 

بدال من باب الحمام المجاور.
وكان يفتــرض علــى طاقــم الطائــرة أن يمنع 
المــرأة من النهوض مــن مقعدها، ولم يعرف 
بعد ســبب الســماح لها بالذهاب إلــى الحمام 
في ذلك التوقيت. وطالب الرئيس التنفيذي 

لشــركة الخطوط الجوية الباكســتانية أرشد 
الحــادث.  مالــك بفتــح تحقيــق فــوري فــي 
وقالــت الخطــوط الجويــة الباكســتانية فــي 
بيــان لهــا عقــب الحادثــة “فتحــت مســافرة 
عــن طريــق الخطأ بــاب الطــوارئ األمر الذي 
إلخــاء  االنــزالق  مزلجــة  بتفعيــل  تســبب 

الركاب”.
 وعلى الفور توقفت عملية انطاق الطائرة، 
وتــم إخاؤها مــن جميع الركاب، مضيفة أن 
الطائرة غادرت مطار مانشســتر في الساعة 

الخامسة صباح اليوم التالي.
وأشــارت إلــى أن عــدد الــركاب كان أقــل من 

100، ووافــق 37 راكبــا فقــط علــى العــودة 
على متن الطائرة نفســها، واعتذرت الشركة 
تســبب  الــذي  المقصــود،  غيــر  الخطــأ  عــن 
بتأخيــر إقــاع عــدة طائــرات أخــرى بســبب 

اإلرباك الحاصل.

ويبدو أن عملية إخالء الطائرة من  «
الركاب، ثم السماح لبعضهم بالعودة 

على متن الطائرة نفسها تسبب 
بمشكالت أخرى، مثل عدم وصول 

جميع أمتعة الركاب المسافرين على 
الطائرة، فلم يصل إال بعض تلك 

األمتعة، بينما ظلت باقي األمتعة في 
مطار مانشستر.

مــا يثيــر زوار مدينــة بيــرث فــي أســتراليا 
وال  فنيــا  عمليــا  وال  تذكاريــا  نصبــا  ليــس 
موقعــا تاريخيــا تابعــا لليونســكو، بــل بكل 
بســاطة منزل صغير يدعى “كراولي إيدج 

بوتشيد”.
المنــزل  إن  إن”  إن  “ســي  موقــع  وقــال 
الخشــبي األزرق شــيد وســط البحــر، لكنــه 
لم يكن يلقى أي اهتمام من طرف السكان 
المحليين، مضيفا “لكن بفضل شهرته على 

إنستغرام، بات المكان مغريا”.
وتابــع “منــذ انتشــار صــوره الخابــة علــى 
المنــزل يســتقبل آالف  إنســتغرام، أصبــح 

السياح اللتقاط صور تذكارية أمامه”.
والستيعاب الكم الهائل من الزوار، أقدمت 
ســلطات المدينــة علــى تدشــين عــدد مــن 
المرافق بجانب المنزل، من بينها مرحاض 
عــام. وذكــر المصــدر أن المرحــاض العــام 
افتتح بعدما كان الزوار يشــتكون من بعد 

المرافق العمومية. 
وتابــع “قــرر مســؤولو بيــرث تشــييد أول 
مرحــاض يعمــل بالطاقــة الشمســية، حيث 
كلــف نحــو 400 ألف دوالر أســترالي )278 

ألف دوالر أميركي(”.

مرحاض بـ 278 
ألف دوالر تداولــت صفحــات علــى وســائل التواصل االجتماعــي صورة لعقــد زواج صادر 

من إحدى محاكم العاصمة العراقية بغداد، يشــير إلى مهر زواج بين عريســين 
تجاوز مقدمه ومؤخره الـ 6 ماليين دوالر.

التــي  المتداولــة،  العقــد  لوثيقــة  ووفقــا 
لــم يتســن التأكــد مــن صحتهــا، وكمــا هــو 
مكتــوب، فقــد تمــت المصادقــة عليهــا فــي 
فــي  الشــخصية  الكــرخ  أحــوال  محكمــة 
بغداد، وتنص على أن المعجل من المهر 3 
مليــارات دينار عراقــي )2.5 مليون دوالر(، 

ومؤجله خمسة مليارات دينار )4.1 مليون 
دوالر(.

  وأظهر العقد أن الزوج المولود 1984 عقد 
قرانه على مطلقة من مواليد 1986 ولديها 
طفــان، وكتــب الــزوج علــى نفســه تعهــدا 

بتربية ورعاية طفلي عروسه االثنين.

يحاول علماء يابانيون زراعة األعضاء البشرية في الفئران على أمل نقلها بعد ذلك 
إلى مرضى المستشفيات في تجربة مثيرة للجدل دانها خبراء رعاية الحيوانات.

وتهــدف التجربــة العلميــة إلــى حــل مشــكلة 
األعضــاء  قلــة  الرئيســة:  الصحيــة  الرعايــة 

البشرية المخصصة لعمليات الزرع الطبية.
وقــال هيروميتســو ناكوتشــي، األســتاذ فــي 
جامعــة طوكيــو والباحث في المشــروع: “لن 
يجــري إنشــاء األعضاء البشــرية علــى الفور، 
ولكن إذا ُنفذت الطريقة المتبكرة، فســتكون 

قــادرة علــى إنقــاذ حيــاة الكثيــر مــن النــاس. 
نريد أن نتابع تجربتنا بحذر شديد”.

وبهــذا الصــدد، ســارع خبــراء الحيوانات إلى 
إدانــة التجربــة، وقالــت جوليــا بينــز، كبيــرة 
مستشــاري سياســات العلــوم فــي “بيتــا”، إن 
العثــور علــى أعضــاء لعمليــات الــزرع “هــدف 
يستحق الثناء”، ولكن الغاية ال تبرر الوسيلة.

عقد زواج قد يكون األغلى في تاريخ العراق

تجربة يابانية “بشرية حيوانية” تثير جدال كبيرا

جيسيكا هول وصوفي هول تحضران عرضا حديثا 
لمسلسل األطفال “باو باترول مايتي بوبز” في 

استوديوهات نيكلوديون في كاليفورنيا )أ ف ب(

رصــد شــريط فيديــو حادثــة غريبــة فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن، حيــث كان 
صــراف آلــي يعمل بصورة مختلفة تماما عــن الهدف الذي وضع من أجله. ويظهر 
الفيديــو، الــذي نشــرته صحيفــة “الصــن” البريطانيــة، الصراف اآللــي، وهو يخرج 
أوراق نقديــة مــن فئــة 20 جنيهــا إســترلينيا، فيمــا ســارعت الســلطات إلــى وضع 

حقيبة أمام الصراف؛ من أجل التقاط النقود.
ووقعــت الحادثــة فــي أحــد محطــات متــرو األنفــاق فــي العاصمــة البريطانيــة، 
واســتوقف األمــر عشــرات الــركاب الذيــن تصــادف مرورهــم بالمــكان، وكان يقف 
أمامهــم رجــل أمــن. وكان أول مــن نشــر الفيديو حســاب “ في يــو دي بودي” على 

“يوتيوب” قبل أن ينتشر بسرعة في شبكات التواصل.
وأثارت الحادثة العديد من التكهنات بشــأن األســباب التي أدت إليها، وقال رواد 
في شبكات التواصل على سبيل المزاح إن الصراف اآللي ربح جائزة اليانصيب. 
لكن الشركة المسؤولة عن هذا الصراف قالت إن األمر يعود لخلل فني تزامن مع 
سحب أحد الزبائن للنقود من الجهاز، مشيرة إلى أن األمر يتعلق بمشكلة التعامل 

مع النقود الورقية من فئة 20 جنيها.

صراف آلي يقذف النقود على الطريق

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

4 من 10

جــاء منشــور بعنوان “ســينطلق 
البحريــن...  فــي  األســبوع  هــذا 
العــرض الخاص لفيلم بيكاتشــو 
برعاية الباد” ضمن المنشورات 
األعلــى تفاعــا علــى إنســتغرام 
“الباد” أمس. وعلق المستخدم 
 baderalhasan_official @
علــى الخبر قائا “لألســف، ومن 
بعــد انتظــار، توقعــت أن يكــون 
الفيلــم أفضــل ممــا تــم عرضــه، 

تقييمي للفيلم 4 من 10”.

الواليــات  فــي  العليــا  المحكمــة  رفضــت 
المتحــدة إجــراء أكبــر عمليــة تعديــل على 
العملــة المحليــة، بعد قضية تقــدم بها أحد 
الملحديــن، وفــق مــا ذكــر موقــع “فوكــس 
المحامــي  أن  المصــدر  وأوضــح  نيــوز”. 
الملحــد مايــكل نيــودو خســر القضية التي 
رفعهــا أمــام المحكمــة العليــا، وطالب فيها 
بإزالــة عبــارة “نثــق فــي هللا” الشــهيرة من 

عملة الدوالر األميركية.
مــن  تأييــده  جــرى  الــذي  نيــودو،  ويقــول 
طــرف عــدد مــن الملحديــن، إن الحكومــة 
األميركية “تنتهك معتقدهم الديني”، الذي 

ال يؤمن بوجود إله.

وكشف موقع “فوكس نيوز” أن  «
قضية نيودو تم رفضها جملة 

وتفصيال “دون تقديم أي تبرير”. 
وحررت هذه العبارة ألول مرة 
على العملية األميركية العام 
1864، قبل أن يتم تعميمها 

على مختلف العمالت المعدنية 
والسندات الورقية في العام 1955.

غــوا  واليــة  فــي  كــوردي  قريــة  تقــع 
الغربيــة الهنديــة وهــي قريــة ال يمكــن 
رؤيتهــا إال لمــدة شــهر واحــد فقط كل 
عــام، حيث تختفي تحت الماء طوال 

11 شهرا.
ووفقا لما نشــرته “بي بي سي”، عندما 
يجتمــع  القريــة  عــن  الميــاه  تنحســر 
ســكانها األصليــون، المســتقرين حاليا 
فــي مكان آخــر، لاحتفال في منازلهم 
القريــة موجــودة  القديمــة. ولــم تعــد 
منــذ العــام 1986، كمــا يعلــم ســكانها، 
فبعد بناء أول سد في الوالية، غمرت 

المياه القرية بالكامل.

وتنحسر المياه عن القرية في  «
مايو من كل عام، وكانت أرض 

القرية خصبة وكان معظم 
سكانها، الذين يبلغ تعدادهم نحو 

3 آالف نسمة، يعيشون فيها، 
ويحرثون حقول األرز المحاطة 

بأشجار جوز الهند والكاجو 
والمانجو والجزر.

رفض نهائي ألكبر 
 عملية تعديل 

على الدوالر

كشف غموض 
قرية تظهر مرة 

واحدة كل عام
 Old أصبــح متســلق جبــال بريطانــي، أول رجــل فاقــد للبصــر يتمكــن من اعتــالء جرف

Man of Hoy الصخري، الذي يبلغ ارتفاعه 137 مترا، في جزيرة هوي بأسكتلندا.

وذكــر موقــع “ياهــو نيــوز”، أن متســلق الجبــال 
الكفيــف جيســي دافتــون تمكــن مــن الصعــود، 
قمــة  إلــى  طومســون،  مولــي  شــريكته  برفقــة 
الجــرف الصخــري خــال ســبع ســاعات. وكانت 
المــرأة ترافقــه عــن ُبعــد وتوجهــه عبــر االتصال 
الاســلكي، لكــن البريطانــي شــق طريقه بشــكل 

أساسي عن طريق اللمس.
وقــال دافتــون معبــرا عــن فرحتــه: “لقــد فعلتها 

ووصلــت إلــى قمــة الجــرف الصخــري. لــم أمــر 
بحياتي بمثل هذه الطرق الصعبة والمثيرة في 

آن واحد. بالنسبة لي هذا نصر حقيقي”.

لقد صعد سابقا متسلقو الجبال ذوو  «
اإلعاقات هذا الجرف الصعب، لكنهم 
كانوا يعتمدون على الحبال وأدوات 

الحماية التي يضعها لهم شركاؤهم 
المبصرون مسبقا.

ألول مرة.. أعمى يتسلق جرفا خطرا بمفرده

يبدو أن المغنية األميركية بريتني سبيرز تؤمن بنظرية المؤامرة خصوصا بعد أن 
ظهرت بعض صورها مؤخرا وهي ترتدي ثياب البحر “البكيني”. واتهمت سبيرز، 

البالغة من العمر 37 عاما، مصوري “الباباراتزي” بالتاعب بصورها بواسطة برنامج 
فوتوشوب ومحاولة إظهارها “سمينة” أو أقل لياقة. وكان المصورون التقطوا صورا 
لسبيرز، بينما كانت برفقة صديقها سام أصغري على شواطئ ميامي بفلوريدا، وفقا 
لما ذكره موقع فوكس نيوز اإلخباري. وبحسب الموقع اإلخباري، يبدو أن الصور لم 

تناسب سبيرز، وكانت أقل مما تتوقعه المغنية. وأصبح انتصار دافتون “على نفسه” وتسلق الجرف الصخري، جزءا من فيلم وثائقي يعمل عليه 
صديقه أليستر لي عن متسلقي الجبال ذوي اإلعاقة، حيث قام بتصوير المغامرة بعدة كاميرات فيديو.

السنة الحادية عشرة - العدد 3893 

األربعاء
12 يونيو 2019 
9 شوال 1440
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نداء الطبيعة يؤخر طائرة 8 ساعات في مطار مانشستر
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