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المنامة - بنا

أقــر مجلــس الــوزراء آليــة لمتابعــة البرامج والخطــط التي تنفذهــا الوزارات 
والجهــات الحكوميــة وتضمينهــا فــي منظومــة المتابعــة التــي يشــرف عليهــا 
ديــوان صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء، وذلــك تحقيًقا لألهــداف التي 
تضمنهــا برنامــج عمــل الحكومــة 2019 - 2022 وتنفيــًذا للمحــاور واألولويات 

التي اشتمل عليها.

وأدان بشــدة واســتنكر المجلس في جلسته 
االعتياديــة األســبوعية برئاســة نائب رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفــة، بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس، 

للمدنييــن  الحوثيــة  المليشــيات  اســتهداف 
األبريــاء عبــر اســتهداف مطــار أبهــا الدولــي 
في المملكة العربية الســعودية الشقيقة، كما 
عبــر مجلس الــوزراء عــن إدانتــه للهجومين 

اللذين اســتهدفا ناقلتــي نفط في بحر ُعمان 
ووصفهمــا بأنهمــا حدثــان خطيــران يمثــان 
تهديًدا مباشــًرا على أمن واســتقرار المنطقة 
ويعرضــان حرية الماحة والتجــارة الدولية 

واإلمدادات النفطية إلى العالم للخطر. 
ووجــه مجلــس الــوزراء الــوزارات والجهات 
الحكوميــة إلــى توفيــر الســبل كافــة، التــي 
المقدمــة  االســتثمارات  تحفيــز  شــأنها  مــن 
وتســهيل  الشــبابية  والمراكــز  األنديــة  مــن 
إجراءاتها اإلدارية للحصول على الموافقات 
الازمة وسرعة إصدار التراخيص بما يحفز 
االســتثمار ويذلل العقبات أمام المستثمرين 
دعًمــا إليــرادات األنديــة والمراكــز الشــبابية 
التطويــر  مــن  مزيــد  تحقيــق  فــي  ويســهم 

للقطاعين الرياضي والشبابي.

سجل شركتك اآلن السترداد القيمة المضافة
للمـعلومات أو الشـكاوى
80008001

@BahrainNBR www.nbr.gov.bh

“دمج األندية”... على نار هادئةأسامة الدوسري: طموحي كالبحروفاة مرسي أثناء المحاكمةأذربيجان ترّوج للسياحة عبر البحرين“الجوازات” تطلق “البحرين معك”
في إطار تنفيذ مبادرات الخطة  «

الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
وترسيخ قيم المواطنة، تبدأ 

وزارة الداخلية، ممثلة في شؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة، 
تنفيذ مبادرة “البحرين معك” 
عبر قائمة من إرشادات السفر.

قال وكيل وزارة السياحة  «
األذرية، رفاعت باغيروف، 

إن وزارته تنوي تعزيز ودعم 
استقطاب السياح الخليجيين 

والعرب بفتح مكتب للترويج 
السياحي في البحرين يخدم 

منطقة الخليج.

توفي الرئيس المصري المعزول  «
محمد مرسي أمس بنوبة قلبية 

حادة أثناء جلسة محاكمته في 
قضية التخابر. وقال النائب العام 
المصري إن النيابة العامة تلقت 

إخطارا بوفاة مرسي أثناء حضوره 
جلسة المحاكمة.

“طموحي ال حدود له وأشبه بالبحر  «
الواسع المفتوح” بهذه العبارة 

رد المطرب أسامة الدوسري 
على سؤال “البالد” عن طموحه 

وأحالمه بوصفه مطربا شابا. وكان 
الدوسري قد انتهى تصوير أغنية 

جديدة بعنوان “العنيد” بتركيا.

يطبخ قرار دمج األندية الوطنية  «
على نار هادئة تمهيدا لإلعالن عنه 

من قبل وزارة شؤون الشباب 
والرياضة بهدف حشد الطاقات 

والجهود لتطوير الحركة الرياضية 
والشبابية والتي تشكل األندية عصبها األساسي الحتضان الشباب 

والناشئة والمواهب الرياضية بصورة أساسية.
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كشــفت إدارة جامعــة البحريــن لـ “الباد” عن خطتها إلحــال خبرات أكاديمية بحرينية 
واســتقطابها مــن خــال إزالــة شــرط الخبــرة المســبق لتعييــن البحرينــي الحاصل على 

درجة الدكتوراه، بعد أن كان الشرط متبًعا منذ إنشاء الجامعة.

وأضافت اإلدارة بإجابتها عن أسئلة الصحيفة أنها 
عّينــت بحرينييــن دون اشــتراط الخبــرة، وأعــدت 
المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  مــع  بالتعــاون  الجامعــة 
المســبقة  الخبــرة  يشــترط  ال  للتوظيــف  معيــاًرا 
للبحرينــي الحاصل علــى الدكتــوراه والمعيار اآلن 
لــدى الديــوان العتمــاد نمــوذج الجامعــة وتعميمــه 

على مؤسسات التعليم العالي الحكومية. وأفادت 
بــأن فتــرة عمل مديــر مكتبــة الجامعة الذي شــغل 
وكلفــت  أشــهر،  قبــل  انتهــت  عاًمــا   15 المنصــب 
مديــر  بأعمــال  القيــام  ــا  بحرينيًّ كادًرا  الجامعــة 
المكتبة، وتنسق الجامعة من خال ديوان الخدمة 

لتعيين مدير للمكتبة بشكل دائم.

ا علــى استفســارات “^”: بحرنــة وظيفــة مديــر المكتبــة بعــد 15 عاًمــا اإلدارة ردًّ

جامعة البحرين تزيل شرط الخبرة لتوظيف “دكاترة” مواطنين صادرات سعودية للبحرين

الرياض - مباشر

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة 
أن  الســعودية  العامــة لإلحصــاء 
حجــم صــادرات المملكــة العربية 
 1.094 بلــغ  للبحريــن  الســعودية 
مليار ريال )291.7 مليون دوالر( 

فــي األشــهر األربعــة األولــى مــن 
العام 2019 على أســاس ســنوي، 
ريــال  مليــار   1.262 بـــ  مقارنــة 
بالفترة نفســها للعام 2018، بينما 
بلغت الواردات من البحرين نحو 
2.26 مليــار ريــال )602.7 مليون 

)10(دوالر(.

)02(

)07(

أكــد عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك 
توليــه  مــا  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
المملكــة مــن اهتمــام ورعايــة لكافــة أوجــه 
والتطوعــي،  اإلنســاني  الخيــري  العمــل 

المجــاالت  فــي  المهمــة  بمبادراتهــا  مشــيًدا 
اإلنســانية والخيرية، والتي تعكس تمســك 
شــعبها بقيم التكافــل والتضامن النابعة من 
تعاليــم الدين اإلســامي الحنيــف والتقاليد 

البحرينية األصيلة.
 جاء ذلك، خال استقبال جالته في قصر 

الصخيــر أمس رئيس مجلس إدارة جمعية 
خالــد  الشــيخ  البحرينــي  األحمــر  الهــال 
بــن عبــد هللا آل خليفــة، وأعضــاء مجلــس 
بمناســبة  جالتــه  علــى  للســام  اإلدارة؛ 
تشــكيل مجلــس اإلدارة الجديــد للجمعيــة، 
التشــكيل  بمناســبة  هنأهــم جالتــه  حيــث 

ا لهم التوفيق والسداد. الجديد متمنيًّ
لرئيــس  وتقديــره  شــكره  عــن  وأعــرب   
الهــال  جمعيــة  إدارة  مجلــس  وأعضــاء 
مــن  يبذلونــه  مــا  علــى  البحرينــي  األحمــر 
جهــود دؤوبــة؛ لتحقيــق أهــداف الجمعيــة 

ورسالتها النبيلة.

حــث وكيــل وزارة الصحــة وليد المانع جميع العاملين بوزارة الصحة على 
االلتزام باستخدام الوصفات الخاصة الخاضعة للرقابة في المستشفيات.

الــذي  التعميــم،  فــي  المانــع  وأشــار 
حصلــت “البــاد” على نســخة منه، إلى 
أي  تحــت  الطبيــب  علــى  يحظــر  أنــه 
ظــرف أن يحــرر لنفســه وصفــة طبيــة 
بأيــة كميــة كانت مــن المــواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية.
أي  يصــرف  أن  مــن  التعميــم  وحــذر 
طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب 
مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة ألي 
مريــض إال بقصــد العــاج، ووفًقــا لمــا 
المتعــارف  الطبيــة  األصــول  تقتضيــه 

ليها. 
ووجــه المانــع فــي نص التعميــم جميع 
الصحــة  بــوزارة  العامليــن  األطبــاء 

بكتابــة الوصفة فــي الملف اإللكتروني 
وااللتــزام باســتخدام الوصفــات التــي 
حددتهــا وزارة الصحــة لغــرض وصــف 

األدوية الخاضعة للرقابة.
وضــم المانع في التعميم جدوال مرفقا 
باألدويــة المخــدرة التــي يبلــغ عددهــا 
23 دواء، و50 دواء مصنفــة مؤثــرات 
عقليــة، و2 مصنَفين في فئة الســائف 

ألدوية المؤثرات العقلية.
صحــف  نشــرت  أن  ســبق  أنــه  يذكــر 
الســابق  للنائــب  تصريحــا  محليــة 
مــن  عــدًدا  بــأن  بوعلــي  عبدالرحمــن 
المراكــز الصحيــة شــهدت ســرقة أكثــر 

من 3 آالف مخدر.

وكيل “الصحة” لألطباء: ال تحرروا 
وصفات مواد مخدرة ألنفسكم

حضارة البحرين قائمة على المحبة والتآخي
العاهــل: قيــم التكافــل والتضامــن نابعــة مــن الديــن والتقاليــد األصيلــة

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر البحريني

)08(

مليون دوالر
291

تحفيز استثمارات 
األندية والمراكز 

الشبابية وتسهيل 
إجراءاتها

راشد الغائب

رئيس الجامعة رياض حمزة متوسًطا الزميلين سيدعلي المحافظة وراشد الغائب

مروة خميس

متحدث باسم مجلس األمن القومي: االتفاق النووي المروع لم يؤثر على قدرات إيران
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مــمــلــكــة  ــة  ــيـ ــارجـ خـ وزارة  أدانـــــــت 
في  وقعت  التي  الهجمات  البحرين 
نيجيريا  بجمهورية  القرى  من  عــدد 
االتـــحـــاديـــة، وأســـفـــرت عــن سقوط 
العشرات من القتلى، مؤكدة وقوف 
مملكة البحرين إلى جانب جمهورية 
نــيــجــيــريــا االتـــحـــاديـــة ضـــد الــعــنــف 

والتطرف.
عن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــت  ــرب وأعــ  
ألهالي  والمواساة  التعازي  خالص 
وذوي الضحايا جراء هذه العمليات 
اإلجــرامــيــة الــتــي تــســتــهــدف تــرويــع 
مملكة  مـــوقـــف  ــجـــددة  مـ اآلمـــنـــيـــن، 
الــمــنــاهــض بــشــدة لشتى  الــبــحــريــن 

أشكال العنف والتطرف واإلرهاب.

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تدين الهجمات 

02على قرى في نيجيريا

18 يونيو 2019 الثالثاء
15 شوال 1440

 أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة ما توليــه المملكة من اهتمام 
ورعايــة لــكل أوجــه العمــل الخيــري اإلنســاني 
فــي  المهمــة  بمبادراتهــا  مشــيًدا  والتطوعــي، 
المجــاالت اإلنســانية والخيريــة، والتــي تعكس 
تمســك شــعبها بقيم التكافل والتضامــن النابعة 
مــن تعاليم الدين اإلســالمي الحنيــف والتقاليد 

البحرينية األصيلة.
 جــاء ذلــك، خــالل اســتقبال جاللتــه فــي قصــر 
إدارة جمعيــة  رئيــس مجلــس  أمــس  الصخيــر 
الهــالل األحمــر البحرينــي الشــيخ خالــد بن عبد 
هللا آل خليفــة، وأعضاء مجلــس اإلدارة؛ وذلك 
للســالم علــى جاللتــه بمناســبة تشــكيل مجلس 
اإلدارة الجديــد للجمعيــة، حيــث هنأهم جاللته 
ا لهم التوفيق  بمناســبة التشــكيل الجديد متمنيًّ

والسداد.
 وأعــرب عــن شــكره وتقديــره لرئيــس وأعضاء 
مجلــس إدارة جمعيــة الهالل األحمــر البحريني 
علــى مــا يبذلونــه مــن جهــود دؤوبــة؛ لتحقيــق 
أهداف الجمعية ورســالتها النبيلــة، مثمًنا الدور 
المهــم الذي تضطلع به الجمعية في نشــر ثقافة 
العمــل التطوعــي، بمــا يســهم فــي ترســيخ قيم 
أن  الملــك  جاللــة  مؤكــًدا  والتعــاون.  التكافــل 
لهــا تاريــخ وحضــارة عريقــة  البحريــن  مملكــة 
قائمة على المحبة والتآخي منذ عصور طويلة. 
 واســتذكر جاللتــه خــالل اللقــاء جهــود الفقيــد 
الراحل سمو الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 
واإلنســاني،  الخيــري  العمــل  فــي  هللا،  رحمــه 
وإســهاماته في تعزيز مشــاركات جمعية الهالل 
األحمــر البحرينــي علــى المســتويين اإلقليمــي 
إدارتهــا،  لمجلــس  رئاســته  خــالل  والدولــي 
كمــا أشــاد جاللتــه بجهــود وإســهامات رؤســاء 

وأعضاء الجمعية السابقين.
لجاللــة  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  عضــو  وقــدم 
إصداراتــه  مــن  عــدًدا  البحارنــة  تقــي  الملــك 

األدبية، شاكًرا جاللته هذه الجهود الطيبة.
الهــالل  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  ورفــع 
األحمــر البحرينــي الشــيخ خالــد بــن عبدهللا آل 
خليفــة، باألصالــة عــن نفســه ونيابــة عــن جميع 
أعضاء ومنتســبي الجمعية، أسمى آيات الشكر 
واالمتنــان إلــى مقــام حضــرة صاحــب الجاللــة 
الملــك علــى تفضــل جاللتــه باســتقبال مجلــس 

إدارة الجمعية في دورته الخامسة عشرة.
البحرينــي  األحمــر  الهــالل  جمعيــة  أن  وأكــد   

لتتشــرف بكون صاحــب الجاللة الملك رئيســها 
الفخــري، وهــو مــا يعكــس مدى رعايــة وحرص 
تحقيــق  الجمعيــة  تواصــل  أن  علــى  جاللتــه 
األهــداف الســامية التي أنشــئت مــن أجلها عام 
1970، وذلــك إليمــان جاللتــه الراســخ بأهميــة 
تعزيــز العمل الخيري والتطوعــي في المجتمع، 
فضالً عن اهتمام جاللته بقيم خدمة اإلنسانية، 
ومــا لذلــك مــن آثــار جمــة علــى صعيــد تحقيــق 

التكافل والترابط بين الشعوب والمجتمعات.

وقــال إن الدعم واالهتمام الــذي تلقاه الجمعية 
مــن لــدن جاللتــه قد ســاهم بشــكل إيجابي في 
أن يشــهد عمل الجمعية تطــوًرا ملحوًظا طوال 
الســنوات الماضيــة، حتــى أصبحــت واحدة من 
أقــدم الجمعيــات فــي المنطقــة وأكثرهــا ريــادة 
مــن حيــث الــدور المهــم الــذي تضطلــع بــه على 

المستويين اإلقليمي والدولي.
ولفــت إلــى أن الجمعيــة قد تعزز نشــاطها ليس 
علــى  بــل  فحســب،  المحلــي  المســتوى  علــى 

مســاهماتها  طالــت  حتــى  الدولــي،  المســتوى 
والمــآوي،  والمستشــفيات  المــدارس  بنــاء  فــي 
وتقديم المســاعدات الفورية للمناطق المنكوبة 
والتــي تتعــرض إلى الكــوارث، فضالً عن تقديم 
الجمعيــات  مــع  بالتنســيق  الــالزم  التدريــب 
الوطنيــة فــي أكثــر مــن 30 دولــة، وهــو مــا أدى 
البحريــن  مملكــة  ومكانــة  ســمعة  تعزيــز  إلــى 
علــى خارطــة العمــل اإلغاثي واإلنســاني داخل 

المملكة وخارجها.

المنامة - بنا

جـاللــة الملــك: إسهامــات مشهــودة للفقيــد الراحــل سمــو الشيــخ عبداهلل بــن خالــد

مبادرات مهمة للبحرين في المجاالت اإلنسانية والخيرية

جاللته يستذكر 
جهود وإسهامات 

رؤساء وأعضاء 
الجمعية السابقين

جاللته تسلم 
عدًدا من 

إصدارات تقي 
البحارنة األدبية

البحرين لها تاريخ 
وحضارة عريقة 

قائمة على المحبة 
منذ العصور

خالد بن عبدهللا: 
اهتمام جاللته 

بالقيم اإلنسانية 
يعّزز التكافل

“الهالل األحمر” 
تشهد تطوًرا 

ملحوًظا بفضل 
اهتمام جاللته

المنامة - بنا

الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  بعــث 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
جمهوريــة  رئيــس  إلــى  تهنئــة  برقيــة 
سيشل داني فور، بمناسبة ذكرى العيد 

الوطني لبالده.
أعــرب جاللتــه فيها عن أطيــب تهانيه 
وتمنياته له بموفور الصحة والســعادة 

بهذه المناسبة الوطنية.
وبعــث رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
إلــى رئيــس  آل خليفــة، برقيــة تهنئــة 
جمهورية سيشل، بمناسبة ذكرى العيد 

الوطني لبالده.
الصحــة  موفــور  لــه  ســموه  ــا  متمنيًّ
والســعادة ولشــعب جمهوريــة سيشــل 

الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء برقية تهنئــة مماثلة إلى نائب 
فينســنت  سيشــل  جمهوريــة  رئيــس 
ميريتــون ضمنها ســموه خالص تهانيه 

بهذه المناسبة الوطنية.

جاللة الملك وسمو 
رئيس الوزراء يهنئان 

رئيس سيشل

المنامة - بنا

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
رئيــس  مــن  جوابيــة  شــكر  برقيــة 
جمهوريــة فيتنام االشــتراكية نجوين 
برقيــة  علــى  ا  ردًّ وذلــك  فوترونــغ، 
رئيــس  وفــاة  فــي  المعزيــة  جاللتــه 
جمهورية فيتنام االشــتراكية األســبق 

لي دوك آن.

جاللة الملك 
يتلقى شكر 

رئيس فيتنام
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ساهم معنا في التطبيق السليم

مرحلة التسجيل القادمة
يتعين على كافة الشركات والمنشآت التي بلغت أو من المتوقع أن تبلغ 

توريداتهم السنوية بين 500 ألف و 5 ماليين دينار بحريني التسجيل في 

القيمة المضافة في موعد أقصاه 20 يونيو 2019.

20
يونيو

إلتمام عملية تسجيل منشأتك في القيمة المضافة، اتبع الخطوات التالية:

ل في موقع الجهاز الوطني لإليرادات سجِّ
وستصلك تفاصيل تسجيل الدخول لحسابك

ل الدخول  سجِّ
في الموقع اإللكتروني

للجهاز الوطني لإليرادات

امأل استمارة التسجيل
وقم برفع كافة 

الوثائق المطلوبة

مراجعة كافة الوثائق المطلوبة
من قبل الجهاز الوطني لإليرادات

بعد أن تتم الموافقة،
بإمكانك تحميل شهادة

القيمة المضافة ووضعها 
في مكاٍن بارز

.1

.2

.4

.5
.3

www.nbr.gov.bh
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عقــد مجلــس الــوزراء جلســته االعتياديــة األســبوعية برئاســة نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك آل خليفــة، وذلك بقصر 
القضيبية صباح أمس. وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

عمــل  برنامــج  تضمنهــا  التــي  لألهــداف  تحقيًقــا 
للمحــاور  وتنفيــًذا   2022  -  2019 الحكومــة 
مجلــس  أقــر  عليهــا،  اشــتمل  التــي  واألولويــات 
التــي  والخطــط  البرامــج  لمتابعــة  آليــة  الــوزراء 
تنفذهــا الوزارات والجهــات الحكومية وتضمينها 
فــي منظومــة المتابعــة التي يشــرف عليها ديوان 

صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، وكلــف 
نائــب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة الوزارات والجهات الحكومية 
كل فــي دائــرة اختصاصــه برفــع مذكــرات دورية 
لمجلــس الــوزراء بالمراحــل التــي وصــل إليها كل 
مشــروع وبرنامج وخطة، ورفــع مذكرات متابعة 

التخــاذ مــا يلــزم لتذليــل أيــة معوقات قــد تحول 
المنفــذة  والمشــاريع  البرامــج  تنفيــذ  تؤخــر  أو 
لبرنامــج عمل الحكومــة. ثم أدان مجلس الوزراء 
واســتنكر بشــدة اســتهداف المليشــيات الحوثيــة 
أبهــا  مطــار  اســتهداف  عبــر  األبريــاء  للمدنييــن 
الدولــي في المملكة العربية الســعودية الشــقيقة، 

مؤكــًدا المجلس أن هذا العمل اإلجرامي المشــين 
يمثــل تصعيــًدا خطيــًرا وخرًقــا لجميــع القوانيــن 
واألعــراف الدولية، مشــدًدا المجلس على وقوف 
للمملكــة  التامــة  ومســاندتها  البحريــن  مملكــة 
الســعودية  فأمــن  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 
مــن أمــن البحريــن وكليهمــا جــزء ال يتجــزأ، ودعا 
المجلس المجتمع الدولي للتحرك الجاد لمواجهة 
إلــى  تقــود  التــي  اإلرهابيــة  األعمــال  هــذه  مثــل 

زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
بعدهــا عبر مجلس الــوزراء عن إدانته للهجومين 

ُعمــان  نفــط فــي بحــر  ناقلتــي  اللذيــن اســتهدفا 
ووصفهما بأنهما حدثين خطيرين يمثالن تهديًدا 
مباشــًرا علــى أمــن واســتقرار المنطقــة ويعرضان 
الدوليــة  والتجــارة  المالحــة  حريــة  للخطــر 
واإلمــدادات النفطية إلــى العالم وطالب المجلس 
المجتمــع الدولــي بتحمــل مســؤولياته للحــد مــن 
للمالحــة  الحمايــة  بتأميــن  المخاطــر  هــذه  مثــل 
المنطقــة وتجنــب تداعيــات مثــل  البحريــة فــي 
تلــك المخاطــر علــى أســواق الطاقة وعلــى األمن 

واالستقرار.

المنامة - بنا

آلية لمتابعة برامج وخطط الوزارات والجهات الحكومية
محمــد بن مبــارك: رفع مذكرات دوريــة لمجلس الوزراء بمراحل كل مشــروع

أكد رئيس شــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك( عبدالرحمن جواهري اعتزازه الكبير بالدور المهم الذي تضطلع به 
رئيســة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تكريس مســألة تقدم المرأة 
في البحرين، وحرص سموها الكبير على تشجيع مختلف البرامج والفعاليات التي تهدف إلى مساعدة المرأة البحرينية على 

دخول مناطق جديدة في مجال األعمال.

انطــالق  بمناســبة  جواهــري،  وقــال 
لجائــزة  السادســة  الــدورة  أعمــال 
صاحّبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة لتقــدم المرأة 
البحرينيــة، أن إيمــان صاحبــة الســمو 
باإلمكانــات الهائلة التي تمتلكها المرأة 
البحرينيــة ومــا يمكــن أن تقدمــه فــي 
جميــع مجاالت التنمية، ألهم الكثيرون 
فــي المؤسســات والــوزارات والقطــاع 
الخــاص إليــالء المزيــد مــن االهتمــام 
أماكــن  فــي  البحرينيــة  المــرأة  لــدور 
العمــل، والعمل على منحهــا المزيد من 

الفــرص للتدريــب والترقــي واإلســهام 
وازدهــار  وتطــور  تقــدم  فــي  الفاعــل 

مملكة البحرين.
وأّكد أن تغيير اســم الجائزة هذا العام 
إلى جائزة تقدم المرأة البحرينية، إنما 
يــّدل علــى أن المملكة بمؤسســاتها في 
القطاعيــن العام والخاص قد تجاوزت  
مرحلــة التمكين، حيث أصبحت المرأة 
البحرينيــة موجــودة بالفعل في جميع 
المجــاالت، كما تبــوأت أعلى المناصب، 
وقد آن األوان اآلن لنحتفل بما تحققه 
المــرأة مــن تقــّدم وتطويــر، منوهــا في 

الــذي  الكبيــر  باالهتمــام  اإلطــار  هــذا 
جميــع  خــالل  مــن  الجائــزة  تشــهده 
الجائــزة  القطاعــات، إذ أضافــت هــذه 
المرموقة الكثير من الزخم الحتفاالت 
البحرينيــة،  المــرأة  بيــوم  البــالد 
بــه  االحتفــال  مظاهــر  تزايــدت  الــذي 
اتخاذهــا  يتــم  التــي  واالســتعدادات 
الســتقباله كالعيد الذي ينتظره الجميع 

بكل ترّقب وشغف.
بالفخــر  “نشــعر  الشــركة  رئيــس  وقــال 
فــي  ننتهجهــا  التــي  لسياســاتنا  الكبيــر 
هــذا المجال، والتي أســفرت عــن فوزنا 

بهذه الجائزة مرتين، األولى في الدورة 
والمــرة   ،2008 العــام  للجائــزة  الثانيــة 
الثانية في العام 2014.، فكما ال يخفى 
على الجميــع، حرصت البتروكيماويات 
منذ تأسيسها على استقطاب الكفاءات 
لهــن  وقدمــت  النســاء  مــن  البحرينّيــة 
التأهيــل المناســب للعمــل فــي المواقــع 

الصناعــي،  الشــركة  بمجمــع  المختلّفــة 
حيــث يوجــد لدينــا اليــوم فــي شــركتنا 
الصناعيــة 50 موظّفــة بحرينّيــة أو مــا 
يعــادل 25 % مــن الوظائف المســتحقة 
للمــرأة بالعمــل فيهــا وهــذا العــدد يمثل 
منتســبي  مجمــوع  مــن   %  10 نســبة 
الشــركة، منّهــن 3 ســيدات فــي مراكــز 

قيادّيــة باإلدارة التنفيذيــة، إضافة إلى 
المراكــز اإلشــرافية األخــرى”، مؤكدا أن 
الشــركة ســتواصل جهودهــا في تمكين 
وتقــّدم المــرأة، حيــث تشــارك بفعاليــة 
في نسخة هذا العام من خالل تنفيذها 
حاليــا للعديــد مــن المبــادرات الجديدة؛ 
لمنــح المرأة العاملة في الشــركة المزيد 
مــن الفــرص إلثبــات جدارتهــا وقدرتهــا 

على القيادة والتميز.

سترة - جيبك

جواهري يشيد بجائزة األميرة سبيكة لتقّدم المرأة البحرينية

سمو محافظ الجنوبية: أبوابنا مفتوحة للمواطنين
ــر ــحــي ــب ــي ال ــ ــال ــ ــع أه ــ ــي والـــبـــيـــئـــي م ــدمـ ــخـ ســـمـــوه بـــحـــث تـــطـــويـــر الــــواقــــع الـ

استقبل محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
بمجلــس المحافظــة، عــدًدا من أهالــي منطقة البحير، وذلك بحضور عدد من مســؤولي 

المحافظة.

أحــوال  ومتابعــة  التواصــل  أن  ســموه  وأكــد 
والمهــام  المســؤوليات  أهــم  أحــد  المواطنيــن، 
المحافظــة  أبــواب  وأن  بالمحافظــة،  المنوطــة 
علــى  واالطــالع  األهالــي  لخدمــة  مفتوحــة 
ســموه  مضيًفــا  ومتطلباتهــم،  احتياجاتهــم 
إثــراء  فــي  مســيرتها  ســتواصل  المحافظــة  أن 
المســيرة التنموية بالتعاون مع مختلف الجهات 
مــع  المحافــظ  ســمو  بحــث  كمــا  الحكوميــة. 

الحضــور، احتياجــات أهالــي البحيــر اإلســكانية 
والخدميــة واالجتماعية والبيئية، منّوًها ســموه 
إلــى األخــذ بــكل اآلراء والمقترحــات لدراســتها 
المنطقــة  يخــدم  بمــا  تنفيذهــا  علــى  والعمــل 

وقاطنيها.
وتبادل الحضور، الحديث حول أهمية المشاريع 
التنمويــة والخدميــة الرائــدة التــي تعكــس رؤى 
وتطلعــات األهالــي والمواطنيــن وتبــرز الطابــع 

الحضاري للمنطقة في شتى المجاالت.
وفــي ختام اللقاء، عبر أهالي منطقة البحير عن 

بالــغ الشــكر والتقدير لســمو محافــظ المحافظة 
باللقــاءات  الدائــم  حرصــه  علــى  الجنوبيــة 

المباشــرة، مشــيدين بمــا تنتهجــه المحافظة من 
مساع حميدة تعكس االهتمام الكبير بالتواصل 

المشــاريع  مختلــف  فــي  المواطنيــن  وإشــراك 
الخدمية واالجتماعية الرائدة.

المنامة - وزارة الداخلية

بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على 
جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أواًل: وجــه مجلس الوزراء الــوزارات والجهات 
الحكوميــة إلــى توفيــر الســبل كافــة التــي مــن 
شأنها تحفيز االستثمارات المقدمة من األندية 
والمراكز الشــبابية وتسهيل إجراءاتها اإلدارية 
وســرعة  الالزمــة  الموافقــات  علــى  للحصــول 
إصــدار التراخيــص بما يحفز االســتثمار ويذلل 
إليــرادات  دعًمــا  المســتثمرين  أمــام  العقبــات 
األندية والمراكز الشــبابية ويســهم في تحقيق 
الرياضــي  للقطاعيــن  التطويــر  مــن  المزيــد 
)قمــة  مــع توصيــة  ذلــك  والشــبابي، وينســجم 
 ،2019 مــارس   4 فــي  التــي عقــدت  الرياضــة( 
بالتركيــز فــي تفعيــل فــرص االســتثمار لألندية 
والمراكز الشبابية، والتي كانت أولى الخطوات 
التنفيذيــة لهــا التــي اتخذتهــا مملكــة البحريــن 
إنشــاء إدارة االســتثمار حديًثــا بــوزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة، واطلــع المجلــس فــي هــذا 
الصــدد على المذكرة المرفوعة بهذا الشــأن من 

وزير شؤون الشباب والرياضة.
أداء  بنتائــج  الــوزراء  مجلــس  نــوه  ثانًيــا: 

االقتصــاد الوطنــي فــي الفصــل األول من العام 
النمــو  معــدالت  اســتمرار  عكســه  الــذي   2019
اإليجابــي والملحوظ للناتــج المحلي اإلجمالي 
بنســبة 2.7 % وللقطاعات النفطية بنســبة 9.2 
% وزيــادة النمــو فــي القطاعــات غيــر النفطية 
ومنها االرتفاع في مساهمة الفنادق والمطاعم 
والناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 8 % وفــي 
 %  3.5 بنســبة  الماليــة  المشــروعات  نشــاط 
وقطاع البناء واإلنشاءات بنسبة 2.9 % وذلك 
خالل اســتعراض المجلــس للتقرير االقتصادي 
الفصلــي لمملكة البحرين للربــع األول من العام 
2019، الــذي عرضــه وزيــر الماليــة واالقتصــاد 
الوطنــي، إذ عكســت نتائــج األداء االقتصــادي 
اإليجابــي  النمــو  اســتمرار  المذكــور  للربــع 
لالقتصاد الوطني بالتوازي مع برنامج التوازن 
عبــر  الصحيــح  باالتجــاه  يســير  الــذي  المالــي 
التنفيذ الســليم للمبادرات التي تشــكله وفق ما 

هو مخطط له.
ثالًثــا: قــدم وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات 
تنفيــذ  عــن  تقريــًرا  العمرانــي  والتخطيــط 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  توجيهــات 

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
فــي  الخدميــة  االحتياجــات  اســتكمال  بشــأن 
تــم  مــا  تضمــن  بالــزالق  الجديــدة  المجمعــات 
تنفيــذه فــي المرحلــة األولــى ومــا وصــل إليــه 
العمل في المرحلة الثانية من مشــروع تطوير 
يحقــق  وبمــا  الــزالق  فــي  الجديــدة  المنطقــة 
مجلــس  مــن  الصــدد  بهــذا  المرفوعــة  الرغبــة 

النواب.
تقييــم  تقريــر  الــوزراء  مجلــس  بحــث  رابًعــا: 

المخاطــر علــى المســتوى الوطنــي فــي مجــال 
اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة 
المالــي  العمــل  مجموعــة  إلــى  رفعــه  المقــرر 
لمنطقــة  المالــي  العمــل  ومجموعــة  )فاتــف( 
لمكافحــة  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب )مينــا فاتف(، 
كمــا بحــث المجلــس أيًضا مشــروع قرار بشــأن 
االلتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والنقــل غيــر 
أعمــال  فــي  الحــدود  عبــر  لألمــوال  المشــروع 
المرخــص لهم لمزاولة أنشــطة القطاع العقاري، 
وقــد شــرح نائب رئيس مجلــس الوزراء رئيس 
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
توصيــة اللجنــة بخصــوص الموضوعين أعاله، 
فيمــا قــدم محافــظ مصــرف البحريــن المركزي 
شــرًحا حــول مــا تضمنــه تقرير التقييــم وخطة 
األمــوال  غســل  لمكافحــة  المرحليــة  العمــل 
وقــرر  البحريــن،  لمملكــة  اإلرهــاب  وتمويــل 
المجلــس مواصلــة بحثهمــا في جلســات مقبلة 
بعــد إخضاعهمــا لمزيــد مــن الدراســة فــي لجنة 
خاصــة بالتعــاون مع اللجنــة الوزارية للشــؤون 

القانونية والتشريعية.
نتائــج  علــى  الــوزراء  مجلــس  اطلــع  خامًســا: 
اعتمــاد 16 مستشــفى عامــا وتخصصيــا منهــا 
مستشــفيان حكوميــان تعليميــان، األمــر الــذي 
يجيء ضمن التقارير المتعلقة بمســتوى جودة 
وأداء المؤسســات الصحيــة الــذي تعــده الهيئة 
الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة، 
إذ اعتمــد المجلس ما جاء في التقرير المذكور 

والذي عرضته وزيرة الصحة.
سادًســا: وافــق مجلس الوزراء على مشــروعي 
قرارين األول بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة 
متالزمــة النقــص المناعــي المكتســب )اإليــدز( 
برئاســة وزيــرة الصحــة وممثليــن عــن الجهات 
الحكوميــة المعنية والجهات ذات االختصاص، 
للقانــون  التنفيذيــة  الالئحــة  بإصــدار  والثانــي 
المجتمــع  وقايــة  بشــأن  لســنة 2017   )1( رقــم 
مــن مــرض متالزمة النقص المناعي المكتســب 
)اإليدز( وحماية حقوق األشخاص المتعايشين 
األســس  التنفيذيــة  الالئحــة  تتنــاول  إذ  معــه، 
واإلجــراءات الكفيلــة بتنفيــذ نصــوص القانون 
الوطنيــة  اللجنــة  واختصاصــات  الذكــر،  آنــف 

لمكافحــة متالزمــة النقــص المناعي المكتســب 
)اإليــدز(، فــي ضــوء التوصيــة المرفوعــة لهــذا 
للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  مــن  الخصــوص 
نائــب  عرضهــا  والتــي  والتشــريعية  القانونيــة 

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
اللجنــة  إلــى  الــوزراء  مجلــس  أحــال  ســابًعا: 
الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة 
اللجنــة  وزيــرة الصحــة بشــأن إعــادة تشــكيل 
بأنواعــه  والتبــغ  التدخيــن  لمكافحــة  الوطنيــة 

ومنتجاته.
ثامًنــا: وافق مجلس الــوزراء على رد الحكومة 
على اقتراح برغبة يتعلق باألقساط المستحقة 

خالل شهر رمضان.
بعدهــا انتقل مجلــس الوزراء إلى بنــد التقارير 
هــذا  ضمــن  المجلــس  اطلــع  وقــد  الوزاريــة، 
الخصــوص علــى نتائــج مؤتمر القمــة الخامس 
فــي  الثقــة  بنــاء  وإجــراءات  التفاعــل  لتجمــع 
آســيا )ســيكا( الذي عقد في دوشنبه بجمهورية 
طاجيكســتان وحضــره نيابــة عــن عاهــل البالد 
بــن عيســى آل  الملــك حمــد  الجاللــة  صاحــب 

خليفة، وزير الخارجية.

قرارات المجلس

استهداف مطار أبها 
يمثل تصعيًدا خطيًرا 

وخرًقا لجميع القوانين 
واألعراف الدولية

استكمال االحتياجات الخدمية 
في المجمعات الجديدة 

بالزالق تنفيذا لتوجيهات 
سمو رئيس الوزراء

استمرار النمو اإليجابي 
لالقتصاد الوطني 

بالتوازي مع “التوازن 
المالي”

استهداف ناقلتي النفط 
يعرض أمن واستقرار 

المنطقة وحرية المالحة 
والتجارة للخطر 

تفعيل فرص االستثمار 
لألندية والمراكز الشبابية 

بموجب توصيات “قمة 
الرياضة”
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سمو الشيخ محمد بن مبارك

ياسر الناصر

دعم المرأة 
وتمكينها أصبح 
واجًبا في جميع 
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دعوة المتفوقين للمقابلة واختبار القدرات
يوليـو مــطـــــلــع  صــيــفــيــا  ــا  ــاديـ نـ  14 افــتــتــاح  ــة:  ــي ــرب ــت ال وزيــــر   

أعلنــت إدارة البعثــات والملحقيــات بــوزارة التربيــة والتعليــم عــن عقــد اختبــار القــدرات وإجــراء المقابــات الشــخصية للطلبــة البحرينييــن 
المتفوقين من خريجي الثانوية العامة، في العام الدراســي 2018 – 2019، ممن ارتفعت معدالتهم التراكمية إلى 90 % وأكثر، ويرغبون في 
التنافس على بعثات الوزارة لهذا العام، والذين تخلفوا عن حضور المقابلة الشخصية أو تقديم اختبار القدرات ألسباب خارجة عن إرادتهم. 

والملحقيــات  البعثــات  إدارة  دعــت  وعليــه،   
إلــى  الطلبــة الذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط 
مراجعة اإلدارة بمركز خدمات المراجعين في 
مقــر وزارة التربيــة والتعليــم بمدينة عيســى، 
وذلك في موعد أقصاه يوم األربعاء الموافق 
26/  6/  2019م مصطحبيــن معهــم نســخة مــن 
جواز الســفر ســاري المفعول، وبطاقة الهوية، 

وإفادة التخرج وكشف الدرجات.
مــن جهــة أخرى، أكــد وزيــر التربيــة والتعليم 
الفتتــاح  الــوزارة  اســتعداد  النعيمــي  ماجــد 
مختلــف  علــى  موزعــة  ــا  صيفيًّ نادًيــا   14
المحافظــات، فــي الفترة من 1 إلــى 31 يوليو 
المقبــل، للفئــة العمريــة مــن 8 إلــى 15 ســنة، 
من الســاعة التاســعة صباًحا وحتــى الواحدة 

ظهًرا، من األحد إلى الخميس من كل أسبوع. 
 وأكــد النعيمــي أن الــوزارة تحــرص بصــورة 
ســنوية علــى افتتــاح هــذه األنديــة الصيفيــة 
المجانية، لتعين األبناء الطلبة على اســتثمار 
مــن  العديــد  مزاولــة  فــي  الصيفيــة  العطلــة 
والرياضيــة،  والفنيــة  الثقافيــة  األنشــطة 
المهــارات،  تنميــة  برامــج  فــي  والمشــاركة 
والزيــارات  التوعويــة،  والمحاضــرات 
الترفيهيــة والتثقيفيــة، بإشــراف نخبــة مــن 
التربوييــن المتخصصيــن، وذلــك مــن خــال 
والتجهيــزات  اإلمكانــات  مــن  االســتفادة 
الموجــودة في المدارس من صاالت رياضية 
دراســية  وفصــول  التعلــم  مصــادر  ومراكــز 

وغيرها.

 وســتقام األنديــة الصيفيــة للبنيــن فــي كاً 
اإلعداديــة  االبتدائيــة  عــراد  مدرســة  مــن: 
للبنين، ومدرســة ابن ســينا االبتدائية للبنين، 
ومدرســة باربــار االبتدائيــة للبنين، ومدرســة 
عقبــة بــن نافــع االبتدائيــة للبنيــن، ومدرســة 
العاء الحضرمي االبتدائية للبنين، ومدرسة 
ابن النفيس االبتدائية للبنين، ومدرسة وادي 

السيل االبتدائية اإلعدادية للبنين.
أما أندية البنات فســتقام في كلٍّ من مدرسة 
أم  ومدرســة  للبنــات،  الثانويــة  االســتقال 
كرانــة  ومدرســة  للبنــات،  اإلعداديــة  كلثــوم 
االبتدائية للبنات، ومدرســة ســترة االبتدائية 
للبنات، ومدرســة البديع االبتدائية اإلعدادية 
للبنــات ومدرســة صفيــة بنــت عبــد المطلــب 

االبتدائيــة للبنــات، ومدرســة الرفــاع الغربــي 
اإلعدادية للبنات.

وعلــى الطلبــة الراغبيــن فــي االنضمــام إلــى 
ــا فــي  التســجيل إلكترونيًّ األنديــة الصيفيــة 
خدمة “األندية الصيفية” عبر موقع الحكومة 

اإللكترونية. 

وزير التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تحتفل جامعة العلوم التطبيقية بتخريج الفوج الثاني عشــر من طلبتها غدا 
)األربعــاء(، في حفــل تقيمه ب فندق الخليج تحت رعاية رئيس مجلس اإلدارة 

الوجيه سمير ناس.

وصــرح رئيــس الجامعــة غســان عواد 
أن الجامعــة تحتفــل بتخريج ما يزيد 
نجحــوا  وخريجــة  خريــج   500 عــن 
في اجتيــاز متطلبــات التخرج، حيث 
إعدادهــم  علــى  الجامعــة  حرصــت 
وتزويدهــم بالعلــم والمعرفــة لخدمــة 
مجتمعاتهم وأوطانهم، مشيرا إلى أن 
الحفل سيشهد تكريم الطلبة الفائزين 
بجائــزة عبــدهللا نــاس للتميــز العلمي، 
مرتبــة  علــى  الحاصليــن  والطلبــة 
امتيــاز مع مرتبة الشــرف من مختلف 
التخصصــات التــي تقدمهــا الجامعــة 

في البكالوريوس والماجستير. 
الفرحــة  أن  الجامعــة  رئيــس  وأكــد 
تكتمــل فــي الجامعــة، وهــي تحتفــل 
بتخريــج نخبــة من الشــباب لينطلقوا 

بعــد  المختلفــة،  العمــل  مواقــع  إلــى 
ســنوات من الجــد والعمل والدراســة، 
مســلحين بالعلــم واإليمــان والمعرفــة 
القريــب  المســتقبل  فــي  ليكونــوا 
أوطانهــم  خدمــة  فــي  بنــاء  معــاول 

ومجتمعاتهم.
علــى  أخــذت  الجامعــة  أن  وأضــاف 
عاتقهــا ومنذ تأسيســها إعداد الكوادر 
وطنهــا،  لخدمــة  المؤهلــة  البشــرية 
بمــا يحقــق التنميــة الوطنية الشــاملة 
الرشــيدة  القيــادة  رؤيــة  مــع  تماشــيا 
صاحــب  البــاد  عاهــل  وتوجيهــات 
بــن عيســى آل  الملــك حمــد  الجالــة 
التعليــم  لتطويــر  المســتمرة  خليفــة 
العالي والرقي به انســجاما مع الرؤية 

الحضارية للمملكة.

“العلوم التطبيقية” تحتفل 
بتخريج فوجها الـ 12 غدا

إنجاح مشاركة البحرين في إكسبو 2020 دبي
ــرك ــت ــش ــم ــاون ال ــعـ ــتـ ــان الـ ــث ــح ــب ــد وجـــنـــاحـــي ي ــم ــح مـــي بــنــت م

اســتقبلت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار الشــيخة مي بنت محمــد آل خليفة أمس 
الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق العمــل )تمكيــن( إبراهيــم جناحــي، حيث بحث الطرفان ســبل 
التعــاون المشــترك؛ لتحقيــق المشــاريع الثقافية التي تعــزز مكانة البحريــن الحضارية بين 

الدول.

أهميــة  محمــد  بنــت  مــي  الشــيخة  وأكــدت 
أجــل  مــن  المؤسســات؛  مختلــف  تعــاون 
البحرينــي،  الثقافــي  بالحــراك  االرتقــاء 
متوّجهة بالشــكر إلى جناحي لوقوفه الدائم 
إلــى جانــب الثقافــة ودعــم مؤسســة تمكيــن 
المســتمر ألنشــطة وبرامــج ومشــاريع هيئــة 

البحرين للثقافة واآلثار.
التعــاون  إمكانــات  إلــى  االجتمــاع  وتطــّرق 
مــا بيــن الجهتيــن؛ من أجــل إنجاح مشــاركة 
القادمــة،  دبــي   2020 فــي إكســبو  البحريــن 
حيــث أوضحت رئيســة الهيئة أن المشــاركة 
فــي إكســبو 2020 دبــي تعــد فرصــة هامــة 
إلعطــاء مايين الــزوار الفرصة الستكشــاف 

عراقة الحضارة والثقافة المحلية. 
وقالت إن نجاح البحرين في إكســبو ميانو 
التقديــر  علــى  المملكــة  وحصــول  2015م 
جهــود  علــى  ينعكــس  الدوليــة،  واإلشــادة 
الهيئــة وشــركائها فــي التحضيــر للمشــاركة 
في إكســبو 2020 دبي، حيث ســيقّدم جناح 
البحريــن الوطني مضمونا اســتثنائيا يوّضح 
صناعــة  فــي  وخصوصيتهــا  البحريــن  دور 
المســتدامة، وهــو  التنميــة  الفــرص وتعزيــز 
مــا يحاكــي شــعار اإلكســبو “تواصــل العقول 

وصنع المستقبل”.
هيئــة  بجهــود  جناحــي  أشــاد  جهتــه،  مــن 
البحريــن للثقافــة واآلثــار فــي تعزيــز موقــع 

البحرين على خارطة الدول المنتجة للثقافة 
والمســتقطبة للنشــاط الحضــاري، معربــًا عن 
إعجابــه بمســتوى مشــاركات هيئــة الثقافــة 
في المحافل الدولية المختلفة وقدرتها على 

تمثيل البحرين بالطريقة المثلى. 

وأبدى اســتعداده للتعــاون مع الهيئة إلنجاح 
مشــاركة البحرين في إكســبو 2020 دبي بما 
يــرّوج لثقافــة البحريــن وحضارتهــا ويعكس 
المجــال  فــي  والعالميــة  اإلقليميــة  مكانتهــا 

الثقافي.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

بحث التعاون العسكري مع اإلمارات
القائـــد العـــام يشـــيد بمتانـــة العالقـــات األخويـــة بيـــن البلديـــن

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفــة فــي القيــادة العامــة صبــاح أمــس، رئيــس أركان القوات المســلحة 
بدولــة اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة الفريق الركن حمد بن محمد ثاني 
الرميثــي بمناســبة زيارتــه للبــاد، بحضــور وزير شــؤون الدفاع الفريــق الركن 

عبدهللا بن حسن النعيمي.

هــذا ورحــب القائــد العــام لقــوة دفــاع 
القــوات  أركان  برئيــس  البحريــن 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  المســلحة 
بمتانــة  مشــيًدا  الشــقيقة،  المتحــدة 
التــي  الوطيــدة  األخويــة  العاقــات 
مــن  والنابعــة  البلديــن  شــعبي  تربــط 
للقيادتيــن  والدائــم  الكبيــر  الحــرص 
الشــقيقين  البلديــن  فــي  الحكيمتيــن 
علــى  تشــهد  والتــي  تطويرهــا،  علــى 
الــدوام تطــوًرا وتقدًمــا فــي مختلــف 

عاقــات  بحــث  تــم  كمــا  المجــاالت، 
القائــم  المشــترك  والتنســيق  التعــاون 
والقــوات  البحريــن  دفــاع  قــوة  بيــن 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المســلحة 
كافــة،  األصعــدة  علــى  المتحــدة 
خصوصا ما يتعلق بالتعاون العسكري 
فــي مختلــف المجــاالت، إضافــة إلــى 
مناقشــة عــدد مــن الموضوعــات ذات 

االهتمام المشترك.
الدفــاع  وزارة  وكيــل  اللقــاء  حضــر 

اللــواء الركــن الشــيخ أحمد بــن محمد 
آل خليفــة، وعــدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.
شــؤون  وزيــر  أقــام  المناســبة  وبهــذه 
الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن حسن 
أمــس؛  ظهــر  غــداء  مأدبــة  النعيمــي 

تكريًما لرئيس أركان القوات المسلحة 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
الشــقيقة الفريق الركن حمد بن محمد 
ثانــي الرميثــي، وذلــك بنــادي ضبــاط 
قــوة دفاع البحريــن، بحضور عدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

الرفاع - قوة دفاع البحرين

الثالثاء
18 يونيو 2019 
15 شوال 1440

جاءت كلمة معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
أمــام مؤتمــر التفاعــل وإجــراءات بنــاء الثقــة فــي آســيا “ســيكا” فــي العاصمة 
الطاجيكيــة دوشــنبه يــوم 15 يونيــو الجــاري لتؤكــد مواقــف مملكــة البحرين 
الثابتــة حيــال مختلــف القضايــا والتحديــات وجملــة المخاطــر التــي تواجــه 
المنطقــة اآلســيوية، فهذه المواقف كانت وال تــزال، موضع اهتمام دولي على 

الخارطة العالمية وهي التي ميزت مكانة البحرين على تلك الخارطة.
مشاركة معالي وزير الخارجية نيابة عن جالة الملك المفدى في هذا المؤتمر، 
وهي النســخة الخامســة منه، أكد فيها من خال كلمته على الدور المهم الذي 
تلعبه “سيكا” لمناقشة العديد من الملفات التي تواجه قارة آسيا، وفي الوقت 
ذاته، شملت الكلمة رؤية البحرين لتوفير بيئة آمنة وتحقيق السام كمسئولية 

جماعية تتطلب الرؤى المشتركة والتفاهم، وأبرز فيها عدة محاور منها:
* االســتناد إلــى مبــادئ احترام الســيادة وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية 
للــدول، بمــا فــي ذلــك دعــم الميليشــيات وكيانات خــارج إطار الدولــة لزعزعة 
العربيــة  والجمهوريــة  اليمنيــة  الجمهوريــة  مثــل  الشــقيقة  الــدول  اســتقرار 
الســورية والجمهوريــة اللبنانية وجمهورية العــراق واحتال األراضي والجزر 
في المنطقة كما في حالة دولة فلسطين الشقيقة وجزر طنب الكبرى وطنب 

الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
* تحقيق التعاون والتنسيق الفعال في معالجة القضايا التي تقوض التعايش 

السلمي والرفاهية للشعوب ومكافحة التطرف واإلرهاب.
* ضــرورة تحمــل المجتمــع الدولــي لمســؤولياته فــي ضمــان ســامة وحمايــة 
الماحــة البحريــة وتدفق إمدادات الطاقة في هــذه المنطقة الحيوية والمهمة 
لاقتصــاد العالمــي ولألمــن والســلم الدوليين، وضرورة التــزام الدول األعضاء 
بالحفاظ على أمن وسامة الممرات البحرية ونقل الطاقة في المنطقة والعالم.
* تجديد موقف مملكة البحرين الثابت للقضية الفلسطينية والداعم لتطلعات 
الشــعب الفلســطيني الشــقيق وحقوقه المشــروعة في إقامة دولته المســتقلة 
علــى حــدود الرابــع من يونيــو 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية على أســاس 
حــل الدولتيــن ووفًقــا لمبادرة الســام العربية وقرارات الشــرعية الدولية ذات 

الصلة.

إن فكرة تنظيم مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا )سيكا(  «
جاءت بمبادرة طرحها وألول مرة الرئيس األول لقازاقستان نور سلطان 

نزارباييف في 5 أكتوبر عام 1992 خالل الدورة ال47 للجمعية العامة 
لألمم المتحدة، وبدأت سيكا نشاطها رسمًيا في مارس عام 1993، وهذا 

المؤتمر بمثابة منتدى للحوار والتشاور بشأن قضايا األمن اإلقليمي 
في آسيا، وهدفها الرئيسي هو تعزيز التعاون من خالل إجراءات بناء 

الثقة متعددة األطراف من أجل الحفاظ على السالم واألمن واالستقرار 
في آسيا، والشك في أن دور مملكة البحرين حاضر دائًما في هذا 

المسار.

وزير الخارجية يؤكد مواقف البحرين في مؤتمر “سيكا”

زهراء عادل عيسى المرزوق

الصخير - جامعة البحرين

أكدت جامعة البحرين أن عملية تقديم 
للمرحلــة  ببرامجهــا  االلتحــاق  طلبــات 
)البكالوريــوس  األولــى  الجامعيــة 
الجامعــي  للعــام  المشــارك(  والدبلــوم 
2019/ -2020 التي بدأت يوم 10 يونيو 
الشــهر  مــن   19 حتــى  وتســتمُر   ،2019 
نفســه- تجــري في أجواٍء من الساســة 

والدقة وسهولة اإلجراءات.
 وأشــاَدت الجامعــة - فــي هــذا الســياق 
- بحســن التعــاون الــذي تجــده مــن كلٍّ 
وهيئــة  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  مــن 
اإللكترونيــة،  والحكومــة  المعلومــات 
والــذي كان له األثر الطيب الواضح في 
ترشيد الوقت والجهد الـُمستغرقين في 
إجراءات التقديم، باإلضافة إلى مظاهر 

التيسير والسهولة الـُمشار إليهما.
القبــول  عمــادة  أفــادت  جانبهــا،  ومــن   
طلبــات  تقديــم  عمليــة  أن  والتســجيل 

القبــول لهــذا العــام تشــهد إقبــاالً كبيــًرا 
مــا يعكــس  الســابقة،  باألعــوام  مقارنــًة 
الشــديدين  واالهتمــام  العاليــة  المكانــة 
لــدى  الجامعــة  بهمــا  تحظيــان  اللذيــن 

راغبي االلتحاق بها.
فــي  الراغبيــن  الطلبــة  العمــادة  ــر  وتذكِّ
طلبــات  يقدمــوا  لــم  الذيــن  االلتحــاق 
إلــى  الرجــوع  بأهميــة  بعــد  التحاقهــم 
موقــع الجامعــة لاطــاع علــى البرامج 
والخطــط  المطروحــة  األكاديميــة 

المعتمــدة  التدريــس  ولغــة  الدراســية 
القبــول  وشــروط  البرامــج  تلــك  فــي 
لعمليــة  المطلوبــة  الثبوتيــة  واألوراق 
التقديــم التــي ُتذكــر العمــادة -ُمجــدًدا- 
أنَّهــا ُتجــرى وفق نظاميــن للتقديم هما: 
النظــام اإللكترونــي وهــو خــاص بطلبــة 
المــدارِس الحكوميــة والخاصــة داخــل 
البحريــن، ومتــاٌح -عبر بوابــة الحكومة 
 -bahrain.bh اإللكترونيــة على الرابــط

من الساعة العاشرة صباًحا.

استمرار التسجيل بجامعة البحرين
المنامة - الجامعة األهلية

تقيــم عمــادة شــؤون الطلبــة بالجامعــة 
تحــت  )األربعــاء(  غــد  مســاء  األهليــة 
رعايــة وزيــر التربيــة والتعليــم رئيــس 
مجلــس التعليم العالي ماجــد النعيمي، 
حفل تكريم 180 من الطلبة المتفوقين 
 ،2019 /2018 الدراســي  العــام  فــي 
للجامعــة  المؤســس  الرئيــس  بحضــور 
البروفيســور  أمنائهــا  مجلــس  ورئيــس 
عبدهللا يوســف الحواج في فاعل أوال 

بفندق الخليج.
 فــي تصريــح لهــا بهذه المناســبة، قالت 
عميــدة شــؤون الطلبــة ورئيســة اللجنة 
المنظمــة للحفل رائدة العلوي إن رعاية 
تأتــي  للحفــل  والتعليــم  التربيــة  وزيــر 
فــي إطــار اهتمامــه ومتابعتــه ودعمــه 
المتواصل للتعليم الجامعي بشكل عام 

وللجامعة األهلية بشكل خاص.
 وأعربت العلوي عن شــكرها وتقديرها 

لفتتــه  علــى  والتعليــم  التربيــة  لوزيــر 
إلــى  منوهــة  الحفــل،  برعايــة  الكريمــة 
بشــكل  التكريــم  تقيــم  الجامعــة  أن 
الهيئتيــن  أعضــاء  بحضــور  ســنوي 
األكاديميــة واإلداريــة تقديــًرا لمــا قــام 
بــه الطلبــة المتفوقــون والمتميزون من 
جهــد ومثابــرة فــي تحصيلهــم العلمــي 
واألكاديمي، منوهة إلى أن عدد الطلبة 

الذين سيتم تكريمهم يبلغ 180 مكرًما، 
ويتــوّزع المكرمــون إلى 40 طالًبا ضمن 
برامــج الماجســتير و140 طالًبــا ضمــن 

برامج البكالوريوس.
الطلبــة  مــن   94 أن  إلــى  وأشــارت   
علــى  أســماؤهم  ُأدرجــت  المتفوقيــن 
الئحــة رئيــس الجامعــة الشــرفية، وهم 
الحاصلــون علــى معــدالت ال تقــل عــن 
لطلبــة  و3.75  الماجســتير  لطلبــة   3.9
أســماء  أدرجــت  فيمــا  البكالوريــوس، 
طالًبــا   86 وعددهــم  اآلخريــن  الطلبــة 
متفوًقــا علــى لوائــح العمــداء الشــرفية 
ألربــع كليات هي: كليــة اآلداب والعلوم 
اإلداريــة  العلــوم  وكليــة  والتربيــة، 
وهــم  الهندســة.  وكليــة  والماليــة، 
الحاصلــون علــى معــدالت تتــراوح بين 
3.75 - 3.89 لطلبــة الماجســتير و3.50 

- 3.74 لطلبة البكالوريوس.

رائدة العلوي

“األهلية” تكّرم طلبتها المتفوقين غًدا



القضيبية - مجلس النواب

شــارك نائــب رئيــس البرلمــان العربي عادل العســومي في ندوة بحثت بناء اســتراتيجية عربيــة للتعامل مع دول الجــوار الجغرافي، وذلك ضمن 
أعمال اجتماعات وجلســة البرلمان العربي الرابعة من دور االنعقاد الثالث للفصل التشــريعي الثاني، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

بالقاهرة.

 وعقــب النــدوة، أكد العســومي ضرورة تضافر 
الجهــود والطاقــات العربية لبناء اســتراتيجية 
موحــدة، تكــون قــادرة علــى التصــدي للمطامع 
االســتعمارية واإلقليميــة لبعــض الــدول وعلى 
إيجــاد  علــى  والعمــل  وتركيــا،  إيــران  رأســها 
رؤيــة متكاملة تســهم في بلــورة موقف موّحد 
يحمي ســيادة الــدول العربية من أية تدخالت 

خارجية.
 وأشــار النائــب إلــى أن المرحلــة الراهنــة ومــا 
فــي  تمثلــت  خطيــرة  تداعيــات  مــن  تشــهده 
زيــادة مظاهــر التعــدي علــى مواقــع ومصالــح 
أشــكال  وبــروز  والخليجيــة،  العربيــة  الــدول 
جديدة للمظاهر اإلرهابية واإلجرامية من قبل 
المليشــيات والجماعــات المتطرفــة، تســتدعي 
الموحــد  التحــرك  وســريعة  عاجلــة  وبصــورة 

لحمايــة  العربيــة  الــدول  قبــل  مــن  والمكثــف 
متكاملــة  اســتراتيجية  وإيجــاد  مصالحهــا، 
مــن شــأنها قطــع الطريــق على كل مــن يتربص 

الســوء بالــدول العربيــة، ويعمــل علــى زعزعــة 
األمن واالستقرار فيها.

 وذكــر أن هنــاك دوالً مثل إيران مازالت تحمل 
حلــم المشــروعات االســتعمارية، لذلــك تســّوغ 
الــدول، وتعمــل  فــي ســيادة  التدخــل  لنفســها 
علــى تغذيــة النزاعــات وتذكيــة الخالفــات في 
الداخل العربي واإلسالمي، للنيل من مقدراتها 
واســتقرارها وأمنها، األمــر الذي يتطلب موقًفا 

حازًما إزاء ذلك.
 وعّبــر عــن طموحــه بــأن تتبنى الــدول العربية 
يتــم  وأن  موحــدة،  واســتراتيجية  مشــروًعا 
العمــل عليهــا خــالل فتــرة قريبــة، لتــرى النــور، 
وتزيــد مــن المســاعي الرامية لتوطيــد الوحدة 
العربية، ضمن وحدة الهدف الذي يجمع الدول 

العربية والمصير المشترك.

عادل العسومي

العسومي: نتطلع الستراتيجية عربية للتصدي لألطماع الخارجية

إيران تعمل على تغذية النزاعات وتذكية الخالفات

ذكر النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشــأن عدم قيام 
الجهــات المختصــة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، أن اللجنة 
قامــت صبــاح أمــس بزيارة ميدانيــة لجامعة البحرين، حيث تــم االطالع على 
بعــض المعلومــات المبدئيــة التي تخص موضوع بحرنــة الوظائف، منوها بأن 

اللجنة لم تتلَق أي رد على خطابها المرسل للجامعة في مارس الماضي.

األجانــب  عــدد  أن  النفيعــي  وأوضــح 
الذيــن يشــغلون الوظائــف فــي جامعة 
البحريــن هــو ٣٣٩ أي بنســبة ٢٢ ٪ 
 ٢٥٢ منهــم  الوظائــف  إجمالــي  مــن 
وظيفــة أكاديميــة، ٧٨ وظائــف فنيــة، 
ووظيفتــان  هندســية،  وظائــف   ٧
جامعــة  أن  وبيــن  استشــاريتان. 
البحرين أبلغت أعضاء اللجنة أن عدد 
الوظائف الفنية التي يشــغلها األجانب 
وتــم  وظيفــة،  الســابق١٠٠  فــي  كان 
تقليــص العدد إلــى ٧٨، والجامعة اآلن 

بصــدد إحــالل البحرينييــن فــي هــذه 
الوظائف.

وفيمــا يتعلــق بالوظائــف األكاديميــة، 
ذكــر النائــب أن الجامعة أكــدت وجود 
البحرينييــن  الطلبــة  البتعــاث  خطــة 
في برامج الدراســات العليــا المختلفة 
ليتــم توظيفهم بعد ذلك في الجامعة، 
تأكيــدات  وبحســب  أنــه  إلــى  مشــيرا 
الجامعــة هناك ٣٢ مبتعثا من الجامعة 
لبرامــج الماجســتير والدكتوراه خارج 
إلــى  داخليــا،  مبتعثــا  و٣٥  البحريــن، 

جانــب وجــود ٧٠ طالبــا علــى قائمــة 
االنتظار.

البحريــن  جامعــة  إن  النفيعــي  وقــال 
الخدمــة  لديــوان  مقترحــا  رفعــت 
المدنية بشأن تأهيل وتوظيف حاملي 
المواطنيــن  مــن  العليــا  الشــهادات 

كأكاديميين في الجامعة.

وأردف أن الجامعة أكدت كذلك للجنة 
قيــام مجلس أمنــاء الجامعة بدراســة 
متطلبــات ســوق العمــل بشــكل دوري 
األكاديميــة  البرامــج  تتماشــى  حتــى 
التــي تقدمهــا مع ســوق العمــل، وعليه 
تقــرر تقليــص عــدد الطلبــة المقبوليــن 
الحقــوق،  بكالوريــوس  برنامــج  فــي 

علــى  الطلبــة  مــن  المزيــد  وتشــجيع 
االلتحــاق بكليــة المعلميــن التــي تصل 
سعتها االستيعابية لـ ٦٠٠ طالب بينما 

يبلغ عدد طلبتها ٤٠٠ طالب.
صــرف  إيقــاف  عــن  ُأثيــر  مــا  وحــول 
العــالوة اإلشــراقية ألســتاذة الجامعة، 
أوضــح النفيعي أن اللجنة استفســرت 

عــن ذلــك وتبيــن أنــه لــم يتــم إيقــاف 
العــالوة، ولكن هناك إجــراءات إدارية 
المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  قبــل  مــن 
لبعــض  صرفهــا  تأخيــر  فــي  تســببت 
تقــوم  الجامعــة  األســاتذة، مؤكــدا أن 
بمتابعــة الموضوع مع ديــوان الخدمة 

المدنية.

القضيبية - مجلس النواب

٣٣٩ وظيفة يشغلها أجانب في جامعة البحرين

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية محرر الشؤون المحلية

والطفــل  المــرأة  لجنــة  رئيــس  أكــدت 
القطــري  فاطمــة  النائــب  البرلمانيــة 
أهميــة جائــزة صاحبــة الســمو الملكــي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
لتقــدم المرأة، في تعزيز حضور المرأة 
البحرينية في المجتمع، ووضعها على 
قــدم المســاواة مــع الرجــل فــي مجــال 
تكافؤ الفرص، واســتدامة الممارســات 
الداعمــة للمــرأة بمــا يكفــل لهــا تقدمهــا 

على جميع األصعدة.
ورحبت النائب بتطوير مسمى الجائزة 
المشــاركة  القطاعــات  عــدد  وتوســيع 
فيها، والــذي جاء امتثاال لألمر الملكي 
الجهــود  يعكــس حجــم  بمــا  الســامي، 
التي تبذلها مملكة البحرين في ســبيل 
حقوقهــا  كل  علــى  المــرأة  حصــول 
أهــداف  مــع  والمنســجمة  الطبيعيــة 
التنميــة المســتدامة، وتقليص الفجوة 
بين الجنسين التي بلغت نحو 62 %.

القطري: جائزة 
األميرة سبيكة تبرز 

جهود تقدم المرأة

أقّر مجلس الوالية على ٔاموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل 
نائب رئيس المجلس المستشار وائل بوعالي، البيانات المالية ألموال القاصرين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 

 وناقــش المجلــس البيانات المالية لســنة 
األربــاح،  توزيــع  مقتــرح  وكذلــك   ،2018
ووافق المجلس على توزيع ٔارباح سنوية 
على حسابات الورثة القاصرين ومن في 
حكمهم، مــن صافي األرباح التي حققتها 
الســنة  خــالل  القاصريــن  أمــوال  إدارة 

المالية 2018 وذلك بنسبة 4.5 %.
علــى  الواليــة  مجلــس  اســتعرض  كمــا 
المســتجدات  ٔاهــم  القاصريــن  أمــوال 
ونتائــج  التنمويــة  بالخطــط  المتعلقــة 
األداء علــى تنميــة أمــوال القاصرين في 
الســنة الماليــة 2018. ؤاكــد وكيل العدل 
وتنميــة  رعايــة  ٔاولويــة  علــى  الحــرص 
ٔامــوال القاصريــن مــن خــالل البحث عن 
الفــرص االســتثمارية المالٔيمــة واآلمنــة 
مــع  الربحيــة  زيــادة  فــي  يســاهم  وبمــا 

المحافظة على رٔاس المال. 
وتبلــغ عــدد التــركات الجديــدة التــي تــم 
 636 الماليــة  الســنة  فــي  عليهــا  التولــي 

تركة، وبذلك يكون ٕاجمالي عدد التركات 
الــذي يتولــى عليهــا مجلــس الواليــة في 

نهاية السنة المالية 2791 تركة.

2791 تركة بعهدة المجلس... والبحث عن استثمارات آمنة

“أمـــوال القاصريـــن” يـــوّزع 4.5 % أرباًحـــا

المنامة - وزارة العدل

والشــؤون  العــدل  وزيــر  اســتقبل 
الشــيخ  واألوقــاف  اإلســالمية 
خالــد بــن علــي آل خليفــة بمكتبــه 
أمــس محامــي عام للنيابــة الكلية 
بالنيابــة العامــة المستشــار أحمــد 
الحمــادي، الــذي أهداه نســخة من 

كتابه” الحماية الجنائية للشهود - 
دراسة مقارنة تحليلية”.

بجهــود  العــدل  وزيــر  وأشــاد 
الحمــادي فــي إعــداد الكتــاب وما 
عــن  قيــم  موضــوع  مــن  تضمنــه 

حماية الشهود.

كتاب الحمادي يحظى باإلشادة

06local@albiladpress.com

محرر الشؤون المحلية

دعمــه  المالكــي  باســم  النائــب  أكــد 
ألي توجــه نيابــي إليقــاف قــرار وزيــر 
التجــارة والصناعــة والســياحة بشــأن 
المطاعــم  نشــاط  مزاولــة  تنظيــم 
الســياحية،  للخدمــات  المخصصــة 
الفًتــا إلــى أن القــرار ســيضر المجتمع 
البــاب  ويفتــح  المحافــظ  البحرينــي 
األخالقيــة  غيــر  الممارســات  أمــام 

والتي تهدد سكينة المجتمع.
 وأشــار إلى أنه سيكون من الداعمين 
إلــى أي توّجــه حتــى إذا وصــل األمــر 
إلــى اســتجواب الوزيــر وطــرح الثقــة 
عنــه، إذا لــم يتراجع الوزير عنه القرار 
غيــر المــدروس بحيــث يصــدر قــراًرا 
فــي  ويصــدره  األول  قــراره  يلغــي 

الجريدة الرسمية.
 وشّدد على دعم مجلس النواب لفتح 
المجال لالســتثمار، وقال: “االستثمار 
لــه طــرق واســعة وال يمكــن حصرهــا 
فــي فتــح المجال لبيع الخمــور، إذ إن 

ناجــح  رافــد  هــي  العائليــة  الســياحة 
لالقتصاد ويمكن التركيز عليه”.

 وذكــر أن الحفــاظ علــى قيم وأخالق 
المجتمع البحريني تشكل أولوية لكل 
البحرينيين أما الكســب المالي بحجة 
االســتثمار فأمــر مرفــوض باإلجمــاع، 
يرفــض  بــكل أطيافــه  الشــعب  إن  إذ 
والمســكرات  الخمــور  ببيــع  الســماح 

بالمجمعات والمطاعم.

المالكي يلوح باستجواب الزياني

زينل: اللقاءات البرلمانية منبر فاعل للتعاون
بطوكيـــو السياســـيات  القياديـــات  قمـــة  فـــي  يشـــارك  “النـــواب” 

أكــدت رئيســة مجلــس النــواب فوزية زينــل أهمية اللقــاءات والمنتديــات البرلمانية 
الدولية، باعتبارها منبًرا فاعالً لتعزيز التعاون المشترك بين مختلف برلمانات العالم. 

 وأشارت إلى أن مملكة البحرين حرصت 
علــى االهتمــام بالدبلوماســية البرلمانيــة 
تنميــة  فــي  دورهــا  أهميــة  مــع  تماشــًيا 
وتعزيــز العالقــات واالرتقــاء بهــا، ودعــم 
توجهــات الــدول فــي تفعيــل االتفاقيــات 
الثنائية المشــتركة، ومد جســور الصداقة 
مــع برلمانــات دول العالــم من أجــل إثراء 
العمــل البرلماني، والمشــاركة بفعالية في 
رســم مســتقبل العالــم نحــو األفضــل فــي 
ظــل مــا يشــهده مــن تحديــات وتطورات 

ومستجدات في مختلف المجاالت.
 جــاء ذلــك، خــالل االجتمــاع التنســيقي 
المنعقــد صبــاح أمــس االثنيــن لمشــاركة 

البحريــن  بمملكــة  النــواب  مجلــس  وفــد 
برئاسة رئيســة مجلس النواب وبعضوية 
النــواب فاطمــة عبــاس، وكلثــم الحايكي، 
القياديــات  قمــة  فــي  كمــال،  وسوســن 
فــي  عقــده  المقــرر   ،)WPL( السياســيات 
العاصمــة اليابانيــة طوكيــو خــالل الفترة 
من 25 - 27 يونيو الجاري، حيث تم بحث 
المســتجدات  وآخــر  المشــاركة  ترتيبــات 
بشــأنها، باإلضافة إلى اســتعراض برنامج 
المصاحبــة  واالجتماعــات  المشــاركة 
والحلقــات النقاشــية التــي سيشــارك بهــا 

الوفد.
 وخــالل االجتمــاع أكدت رئيســة مجلس 

ُيعــد  الســنوي  المنتــدى  هــذا  أن  النــواب 
للنســاء  التجمعــات  أكبــر  مــن  واحــًدا 
مختلــف  مــن  والقياديــات  البرلمانيــات 
المنتــدى  أنَّ  إلــى  الفتــة  العالــم،  دول 
يعتبــر فرصة إلبــراز اإلنجــازات، والتقدم 
فــي  البحريــن  مملكــة  حققتــه  الــذي 
مجــال التمكيــن السياســي، واالقتصــادي 
واالجتماعي للمرأة، واســتعراض الخطط 

لمجلــس  المشــتركة  والجهــود  التنمويــة 
األعلــى  المجلــس  مــع  بالتعــاون  النــواب 
للمــرأة فــي النهــوض بالمــرأة البحرينيــة، 
مســيرة  فــي  ا  أساســيًّ شــريًكا  وجعلهــا 
النهضــة والتقــدم، واالهتمــام الكبير الذي 
يوليــه المجلس في ســبيل تعزيز وإثبات 
دور المــرأة، وقدرتهــا علــى تقّلــد مناصب 

قيادية في المملكة.

القضيبية - مجلس النواب
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أكــد رئيــس لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة بمجلــس النواب النائب هشــام العشــيري أن إطالق مشــروع اإلســعاف الوطني 
يشــّكُل خطوة مهمًة في طريق تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءة خدمة اإلســعاف، التي تمثل أهمية قصوى الرتباطها بحياة 

المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.

بــأن  التامــة  ثقتــه  عــن  العشــيري  وعّبــر   
والخدمــات  اإلســعاف  خدمــة  تشــهد 
الطبيــة المســتعجلة تطــوًرا ملحوًظــا فــي 
الفتــرات القادمــة؛ النطــالق المشــروع من 
رؤيــة رفيعــة، واهتمــاٍم بالغ من لدن ســمو 
ولــي العهــد، الــذي وّجه إلطالق المشــروع 
ليغطــي  مركــًزا   13 فــي  وتفعيلــه  المهــم، 
تصــدي  إلــى  إضافــة  المحافظــات،  كافــة 
وزارة الداخليــة بقيادة الوزير الفريق أول 
ركــن الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة، 
لهــذا المشــروع وضمــن إجــراءات تضمــن 

االرتقاء بجودة خدمة اإلسعاف.
 وذكر النائب أن تالقي الجهود والطاقات 
بيــن العديــد مــن الجهــات المعنيــة يعطــي 
مؤشــرات إيجابيــة نحو تحقيــق األهداف 

المرجــوة منه، خصوًصا في ظل التنســيق 
اإلســعاف  مركــز  إدارة  بيــن  المؤمــل 
وأقســام  اإلســعاف،  ومراكــز  الوطنــي، 

الطبــي  الســلمانية  مجمــع  فــي  الطــوارئ 
والمستشفى العسكري، ومستشفى الملك 
حمــد الجامعــي، وفــي ظل خطــة لتحقيق 
الطــوارئ  لحــاالت  الســريعة  االســتجابة 
خدمــة  وتقديــم  والمصابيــن،  للمرضــى 

تواكب التقدم العالمي في هذا المجال.
 وأكــد العشــيري أن مجلــس النــواب وفــي 
ظل دوره التشريعي، يقّدم دعًما متواصالً 
للجهود الوطنية الرامية لتطوير الخدمات 
المواطنيــن،  صالــح  فــي  تصــب  التــي 
ويرّحــب بكافة المبادرات التي من شــأنها 
أن تبرز التطور التي تشــهده البحرين في 
ظــل عهــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

هشام العشيري

 العشــيري: تالقي جهود الجهات المعنية يحقق األهداف

“اإلسعاف الوطني” خطوة لالستجابة السريعة

باسم المالكي

“بحرنة الوظائف” 
تسعى إلحالل 

المواطنين في 
الوظائف الفنية



إزالة الخبرة

أال ترى أن اشتراط الخبرة األكاديمية لمدة 3  «
سنوات تمثل عائًقا أمام توظيف البحريني 

الحاصل على درجة الدكتوراه؟

- ضمن خطط الجامعة إلحالل الخبرات األكاديمية 
البحرينية واستقطابها وتعزيزها، فقد أزالت شرط 
الخبــرة المســبق لتعييــن البحرينــي الحاصــل علــى 
درجــة الدكتــوراه، وذلــك بعــد أن كان هــذا الشــرط 
متبًعــا منذ إنشــاء الجامعــة، وتم تعييــن بحرينيين 

دون اشتراط الخبرة.
 كمــا أعــدت الجامعــة بالتعــاون مــع ديــوان الخدمة 
الخبــرة  يشــترط  ال  للتوظيــف  معيــاًرا  المدنيــة 
المســبقة للبحريني الحاصل علــى درجة الدكتوراه 
والمعيــار اآلن لدى ديوان الخدمــة المدنية العتماد 
نمــوذج جامعــة البحريــن وتعميمه على مؤسســات 

التعليم العالي الحكومية.

ال شغور

ما مدى قانونية بعض القرارات وفق  «
مسطرة الئحة أعضاء هيئة التدريس، ومن 

بين ذلك تكليف عميد كلية إدارة األعمال 
وعميد كلية الحقوق القيام بأعمال الكلية 
بعد استنفاد سقف توليهم مقاليد الكلية 

وفًقا لالئحة )التعيين ثم التجديد لمرة 
واحدة فقط(؟

يشــغلها  إداريــة  مناصــب  هنالــك  جامعــة  كأي   -
أكاديميــون مثــل منصــب نائــب الرئيــس ومنصــب 
العميــد ومنصــب رئيــس القســم. فلــكل منصب من 
هــذه المناصــب مــدة محــددة قابلــة للتجديــد مــرة 
واحــدة وســلطة مختصة حددهــا القانــون للتعيين 

على هذه الوظائف. 
جامعــة  فــي  بهــا  معمــول  وظيفيــة  حالــة  وهــذه   
البحريــن ومختلف الجامعات فــي المنطقة والعالم 
الغــرض منهــا االســتفادة مــن الخبــرات األكاديميــة 
وإتاحــة الفرصــة لــكل الكفــاءات فــي الجامعــة أن 
تســاهم مســاهمة فعالــة فــي جميــع جوانــب العمل 
األكاديمــي. وال يشــغل األكاديمــي أي منصــب مــن 

معينــة  شــروط  تحقــق  دون  المذكــورة  المناصــب 
وإتمام إجراءات تولي المنصب.

 ويحصــل أن تنتهي المــدة المقررة للمنصب القابلة 
للتجديــد أو تنتهــي المــدة الثانيــة أي األخيرة، قبل 
الشــروط أو إتمــام إجــراءات التجديــد أو  تحقــق 

تعيين البديل. 
 وعليــه، جــرى العرف في جامعة البحرين أن يبقى 
األكاديمــي فــي منصبه لحيــن التجديد له أو تعيين 
البديــل بوصفــه قائًمــا باألعمال وبقرار من الســلطة 
المختصــة في الجامعة، وذلك بناًء على مقتضيات 
العمــل  اســتمرار  وضــرورات  العامــة  المصلحــة 

الجامعي دون تعطيل أو توقف. 
 وقــد تطــول المــدة أو تقصــر طبًقــا للحالــة التــي 
تستدعي مثل هذا التكليف. ولوال هذا العرف الذي 
جــرى العمــل بــه بحكم الضــرورة لتعطــل العمل في 
الجامعــة كأن تبقــى كليــة دون عميد أو قســم دون 
رئيس بمعنى عدم إمكانية استمرار العمل الجامعي 

وهذا يخالف اللوائح واألنظمة والقوانين. 
ولعــل مــا يوضــح ذلــك أن نتســاءل هــل يجــوز أن 
بمجــرد  منصبــه  القســم  رئيــس  أو  العميــد  يتــرك 
يبقــى  أن  عليــه  أو  المنصــب  توليــه  فتــرة  انتهــاء 
لحيــن التجديــد لــه أو تعيين بديل مــن الواضح أن 
الجواب الذي ال يختلف حوله أحد أنه ال يجوز ترك 
اإلدارة األكاديميــة شــاغرة. وأن يبقــى األكاديمــي 
فــي منصبــه حتى التجديد لــه أو تعيين بديل عنه. 
ومصــدر هــذا الحكم هــو العــرف اإلداري بل تقضي 
طبًقــا  والتفســير  التشــريعية  النصــوص  روح  بــه 

لمقتضيات المصلحة العامة.

عقد المستشار

هل نقل مستشار رئيس الجامعة لشؤون  «
الجودة األكاديمية من الكادر اإلداري للكادر 
التدريسي بعد انتهاء مدة التعاقد، وصرف 

مبلغ له )قرابة 10 آالف دينار( بالرغم من 
عدم قيامه بأّي دور تدريسي؟

- يعمــل المستشــار فــي الجامعــة منــذ أكثــر من 10 
سنوات وينتهي عقد عمله في نهاية الشهر الجاري، 
ولــم تصرف الجامعة أية مبالغ له خارج نطاق عقد 

عمله لقاء أية مهام إضافية.
ولــم يتخــذ قــرار بنقلــه فوظيفتــه بموجــب العقــد 

المبرم معه منذ التحاقه بالجامعة مستشار.

بحرنة المكتبة

لماذا لم يعّين بحريني مديًرا لمكتبة جامعة  «
البحرين؟

- انتهــت قبــل عدة أشــهر فتــرة عمل مديــر المكتبة 
الــذي كان يشــغل هــذا الموقــع منــذ قرابــة 15عاًما، 
وقامــت الجامعــة بتكليف أحــد الكــوادر البحرينية 
هــذا  يشــغل  المكتبــة، وهــو  بأعمــال مديــر  للقيــام 

ا. الموقع حاليًّ
وتنســق الجامعة من خالل ديوان الخدمة المدنية 

لتعيين مدير للمكتبة بشكل دائم.

مراتب عالمية

ما جدوى نفقات مكاتب ضمان الجودة  «
بالكليات، وأهمية اختصارها بجهة مركزية 

تتولى ذلك، وهل يتقاضى من يتولى 
ا،  مركز قيادة المكتب مبلغ 500 دينار شهرّيً

مع بيان العدد اإلجمالي لهذه المكاتب 
وكلفتها؟

- تضــم كل كليــة فــي الجامعــة أقســاًما أكاديميــة 
متخصصــة باإلضافــة إلــى مكتــب لضمــان الجــودة 
يقــدم أعماالً محــددة في العمل األكاديمي للنهوض 

بأداء الكلية وأقسامها.
ويتقاضى مدير المكتب في كل كلية مكافأة تعادل 
مكافأة رؤساء األقسام األكاديمية في الكلية، وتعد 
طبيعة عمل كل كلية من حيث مناهجها الدراســية 
الجــودة  ضمــان  ومتطلبــات  وبرامجهــا  وخططهــا 
أن يقــدم هــذه الخدمــات أكاديميــون متخصصــون 
مــن الكليــة ذاتها، وبهــذه المكاتب حققــت الجامعة 

مراتب عالمية متقدمة ضمن تصنيف الجامعات.

مواعيد زمنية

ما سبب تأخر إدارة الجامعة في البت  «
بطلبات األكاديميين للمشاركات الخارجية؟

- تتبــع الجامعة تسلســالً معلًنــا لتقديم األكاديميين 
وفــق  خارجيــة  علميــة  مشــاركات  فــي  طلباتهــم 
مواعيــد زمنيــة، تبــدأ مــن القســم األكاديمــي الــذي 
يتبــع لــه األكاديمــي المعني ثــم الكلية بمجلســيهما، 
ثم تعرض على إدارة الجامعة –السلطة المختصة- 
للشــروط  اســتيفائه  حــال  بالطلــب  النظــر  ويتــم 

وتقديمه حسب المواعيد المحددة.
ســواء  اســتيفائه  بعــد  فيــه  البــّت  يتــم  والحًقــا   
بالموافقــة أو عدمهــا تبًعــا لظروف تقدرها الســلطة 
المختصــة، وبالتالــي فــإن النظــر بطلــب المشــاركة 
وتسلســله  الطلــب  اســتكمال  حالــة  فــي  يكــون 

وتقديمه في الموعد المحدد.

حزم في التحقق

ما إجراءات الجامعة من واقعة شبهة  «
اقتباس غير قانوني ببحث لعضو بهيئة 
التدريس بكلية الحقوق من بحث قدمه 
طالب بالعام 2014. ونشر عضو هيئة 

التدريس بحثه بمجلة كويتية بالعام 2017، 
وترتب على ذلك حصوله على ترقية؟

- البحث العلمي أحد أهم ركائز الجامعة ورسالتها، 
ا من مهاّم عضو هيئة التدريس  ويعّد جزًءا أساســيًّ
وتقييمــه، وجامعــة البحريــن حققت إنجــازات غير 
مســبوقة خــالل الفتــرة الماضيــة بأعــداد األبحــاث 
العالميــة  المواقــع  علــى  والتــي ظهــرت  المنشــورة 
المرموقة المعروفة بهذا المجال والمشهود لها ذات 

ا. المعايير العالية جدًّ
 والجامعــة مــن خــالل مجالــس األقســام والكليــات 
ولجان البحث العلمي والترقيات تتعامل بحزم في 
التحقق من أي شبهة تمّس تقديم أحد األكاديميين 
لبحث مقتبس، وذلك في حال تقديم وثائق وأدلة 

تثبت ذلك أو تحتمل الشّك.

ال عوائق

لماذا فتح برنامج دكتوراه البيئة والتنمية  «
المستدامة دون توفر الكادر األكاديمي؟

والعمــداء  األكاديميــة  المناهــج  لجنتــا  تراجــع   -

باســتمرار واقــع البرامــج األكاديميــة فــي الكليــات، 
حيث يرأس هاتين اللجنتين نائب الرئيس للبرامج 

األكاديمية والدراسات العليا.
التوصيــة  قبــل  مســبًقا  المناهــج  لجنــة  وتتحقــق 
بطــرح برامج جديدة فــي الجامعة من القدرة على 

استمرارية البرنامج وقبول الطلبة فيه.
فــي  الدكتــوراه  برنامــج  الجامعــة  طرحــت  وقــد   
التنمية المســتدامة وقبلت عــدة دفعات من الطلبة 
بهــذا البرنامــج مــن مختلــف حقــول المعرفــة، نظًرا 

لطبيعة البرنامج.
ــا لمــا يقدمــه مــن  ويعــّد هــذا البرنامــج رائــًدا ومهمًّ
المســتدامة  التنميــة  لمتطلبــات  وحلــول  دراســات 
لمملكــة  االقتصاديــة  الرؤيــة  مــع  تتكامــل  التــي 
البحريــن، وتوفــر الجامعة الكادر التدريســي الالزم 
لتدريــس الطلبــة فــي هــذا البرنامــج، وال توجد أية 
عوائــق بذلــك، وتســتعد الجامعــة كذلــك الســتقبال 
دفعة جديدة من الطلبة المستجدين لاللتحاق بهذا 

البرنامج مع بداية العام الجامعي 2019/2020.

مدير دائم

ما حيثيات استمرار تكليف عميد كلية  «
التعليم التطبيقي بمهام إدارة مركز 

ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي وهي 
مهام جسيمة يتعّين تولي أكثر من شخص 

إدارتها؟

- صدر عن مجلس األمناء في فبراير الماضي قرار 
بتعييــن عميد لكليــة التعليم التطبيقــي، حيث كان 
يشــغل حينهــا موقــع مديــر مكتــب ضمــان الجودة، 
في فترة تعّد موسًما الستعداد الجامعة لمراجعات 
ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي مــن الهيئات 
المحليــة والدوليــة وذلــك خــالل العــام الجامعــي، 
األمر الذي اقتضى تحقيًقا لمصلحة العمل استمرار 
العميــد القيــام بأعمــال مدير مكتب ضمــان الجودة 

لفترة مؤقتة.
 وســتقوم الجامعــة خــالل فتــرة قريبــة مــع نهايــة 
تســليم تقارير الجودة واالعتماد للجهات والهيئات 

المعنية بتعيين مدير بديل ودائم للمكتب.

رئيس الجامعة رياض حمزة متوسًطا الزميلين سيدعلي المحافظة وراشد الغائب

جامعة البحرين تزيل شرط الخبرة لتوظيف “دكاترة” مواطنين
ا علــى استفســارات “^”: بحرنــة وظيفــة مديــر المكتبــة بعــد 15 عاًمــا اإلدارة ردًّ
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كشــفت إدارة جامعــة البحريــن لـــ “البــالد” عن خطتهــا إلحالل خبرات أكاديمية بحرينية واســتقطابها من خالل إزالة شــرط 
الخبرة المســبق لتعيين البحريني الحاصل على درجة الدكتوراه، وذلك بعد أن كان هذا الشــرط متبًعا منذ إنشــاء الجامعة. 
وأضافت اإلدارة بإجابتها على أســئلة الصحيفة أنها عّينت بحرينيين دون اشــتراط الخبرة، وأعدت الجامعة بالتعاون مع 
ديوان الخدمة المدنية معياًرا للتوظيف ال يشــترط الخبرة المســبقة للبحريني الحاصل على درجة الدكتوراه والمعيار اآلن 

لدى الديوان العتماد نموذج الجامعة وتعميمه على مؤسسات التعليم العالي الحكومية.
ا على استفســار بشــأن عدم بحرنة وظيفة مدير مكتبة الجامعة، أفادت اإلدارة أن فترة عمل المدير الذي شــغل المركز  وردًّ
ا للقيام بأعمال مدير المكتبة، وتنسق الجامعة من خالل  منذ 15 عاًما انتهت قبل عدة أشهر، وكلفت الجامعة كادًرا بحرينيًّ

ديوان الخدمة لتعيين مدير للمكتبة بشكل دائم.
وبشــأن واقعــة شــبهة اقتباس غيــر قانوني ببحث لعضو بهيئة التدريس بكلية الحقوق من بحــث قدمه طالب بالعام 2014، 
ونشــر عضــو هيئــة التدريــس بحثه بمجلــة كويتية بالعام 2017، وترّتب علــى ذلك حصوله على ترقيــة، أوضحت اإلدارة أن 
الجامعة من خالل مجالس األقسام والكليات ولجان البحث العلمي والترقيات تتعامل بحزم في التحقق من أي شبهة تمّس 

تقديم أحد األكاديميين لبحث مقتبس، وذلك في حال تقديم وثائق وأدلة تثبت ذلك أو تحتمل الشّك.
وفيما يأتي الجزء األول من إجابات إدارة الجامعة على استفسارات صحيفة البالد التي وردتها ضمن شكاوى ومالحظات 

مجموعة من األكاديميين والموظفين بالجامعة:

راشد الغائب



حــث وكيــل وزارة الصحــة وليــد المانــع جميــع العامليــن بــوزارة الصحــة علــى االلتزام 
باستخدام الوصفات الخاصة الخاضعة للرقابة في المستشفيات.

وأشــار المانع في التعميم، الذي حصلت “البالد” 
علــى نســخة منــه، إلى أنــه يحظر علــى الطبيب 
تحــت أي ظــرف أن يحــرر لنفســه وصفــة طبية 
بأية كمية كانت من المواد المخدرة والمؤثرات 

العقلية.
طبيــب  أي  يصــرف  أن  مــن  التعميــم  وحــذر 
مرخــص لــه بمزاولــة مهنــة الطب مــواد مخدرة 
أو مؤثــرات عقلية ألي مريض إال بقصد العالج، 
ووفًقــا لمــا تقتضيه األصــول الطبيــة المتعارف 

ليها. 
ووجــه المانــع فــي نــص التعميم جميــع األطباء 
الوصفــة  بكتابــة  الصحــة  بــوزارة  العامليــن 
باســتخدام  وااللتــزام  اإللكترونــي  الملــف  فــي 

الوصفــات التــي حددتهــا وزارة الصحــة لغــرض 
وصف األدوية الخاضعة للرقابة.

علــى  يحظــر  القانــون  أن  التعميــم  فــي  وذكــر 
األطبــاء أن يحرروا وصفات تحتوي على مواد 
مخــدرة الســتعمالها لمــدة تزيــد علــى أســبوع، 
كمــا يحظــر عليهم أن يحــرروا وصفات تحتوي 
على مؤثرات عقلية الستعمالها لمدة تزيد على 

شهرين.
اإلداري  التعميــم  فــي  الــوزارة  وكيــل  وأســتند 
لســنة 2019 بنــاًء على قانون )15( لســنة 2007 
بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعلى 
المــادة )20( منــه فإنــه يكــون تحريــر الوصفــات 
الطبيــة التــي تحتــوي مواد مخــدرة أو مؤثرات 

عقلية على نماذج الوصفات الطبية التي تعدها 
الجهة اإلدارية المختصة.

وضــم المانع في التعميم جدوال مرفقا باألدوية 
المخــدرة التــي يبلغ عددها 23 دواء، و50 دواء 
مصنفــة مؤثــرات عقليــة، و2 مصنَفيــن في فئة 

السالئف ألدوية المؤثرات العقلية.

سرقة أدوية مخدرة
يذكر أنه ســبق ونشرت صحف محلية تصريحا 
للنائب السابق عبدالرحمن بوعلي بأن عدًدا من 
المراكز الصحية شــهدت سرقة أكثر من 3 آالف 
مخــدر فــي الرفــاع الشــرقي، ومدينــة عيســى، 
وأم الحصم، مســتغرًبا اســتمرار عملية الســرقة 
وتخريــب المخــازن في ظل غياب االحتياطات 
الــوزارة  اهتمــام  وعــدم  والكاميــرات،  األمنيــة 

بحماية تلك األدوية من السرقة.
وطالــب بوعلــي وزيــرة الصحــة بفتــح تحقيــق 

عاجــل فــي تلــك الحــوادث، ومحاســبة الجهات 
أن  خصوًصــا  المقصريــن،  المســؤولين  وكبــار 
تداعيــات وآثــار انتشــار تلــك األدويــة المخدرة 
الســلبية تهــدد المجتمــع، وال نعلــم مــن ســتصل 

إليه من أفراد، خصوصا من الشباب والصغار.
ودعــا النائــب الجهــات األمنيــة والنيابــة العامــة 
بالتدخــل القانونــي فــي الموضوع؛ ألنه يكشــف 
حجــم خطيــر من التهديد للمجتمــع، وأن تزامن 
عمليــات الســرقة لــم تكــن عشــوائية وفرديــة، 
وعصابــة  مدبــرة  عمليــة  تكــون  قــد  ولكنهــا 
إجراميــة تهــدف لإلضــرار بالمجتمــع، فــي ظــل 
الصحــة  مــن وزارة  المطلوبــة  الرقابــة  تســاهل 
وتراخــي المســؤولين فيهــا والمعنييــن بحمايــة 
المخــدرة،  األدويــة  تلــك  وحراســة  وحفــظ 
مشــددة،  بوصفــة طبيــة  إال  تصــرف  ال  والتــي 
وأن ســرقتها وترويجهــا وتداولهــا وبيعهــا بعــد 
ذلــك وفقــا ألغــراض مــن قــام بســرقتها يؤكــد 

أن العمــل مدبــر ومخطــط له، وأن هنــاك جهات 
تقاعســت فــي أداء مســؤوليتها وواجبهــا، ومن 
األهميــة بمكان تطبيق القانون؛ من أجل حماية 

المجتمع، ولتكون عبرة لغيرها.

ال تحرروا وصفات مواد مخدرة ألنفسكم
ــرف ــت أي ظ ــح ــور ت ــظ ــح ــذا م ــ ــاء: ه ــبـ ــي تــعــمــيــم لـــأطـ وكـــيـــل “الـــصـــحـــة” فـ

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة المنامة - بنا

شــارك المجلــس األعلى للمــرأة في أعمــال “االجتماع الوزاري التشــاوري 
غير الرســمي بشــأن تمكين المرأة ضمن السياق اإلسالمي” والذي نظمته 
فــي القاهــرة منظمــة التعــاون االســالمي، بالتعــاون مــع وزارة الخارجية 

المصرية، والمجلس القومي للمرأة في مصر.
ومثل المجلس األعلى للمرأة في االجتماع المدير العام للشؤون اإلدارية 
واإلعالميــة بالمجلــس عــز الديــن المؤيــد، جنبــا إلــى جنــب مــع عــدد من 
المســؤولين الرســميين والخبراء المعنيين بالمرأة بالدول أعضاء منظمة 

التعاون اإلسالمي.
وعــرض المؤيــد تجربــة البحريــن في مجال تقــدم المــرأة والوصول إلى 
المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وذلك خالل جلســة خاصة ضمن 

االجتماع حملت عنوان “المرأة في مناصب صنع القرار”.
واســتعرض جهــود البحريــن فــي دعم وصول المــرأة للمناصــب القيادية 
وصنــع القــرار، مؤكــدا أن المملكــة تعتبــر من الــدول الســباقة التي كفلت 
للمرأة ممارسة حقها في المشاركة الفاعلة على مختلف األصعدة، مشيرا 
إلــى تعدد المجــاالت التي برزت ريادة المــرأة البحرينية فيها، وأصبحت 

شريكا جديرا في ميادين العمل.
وتطــرق لجهــود المجلــس فــي إطــار دعــم وصــول المــرأة لمناصــب صنع 
القــرار، الفتــا إلــى عــدد مــن خطــط ومبــادرات ومشــاريع المجلــس ذات 
الصلة، ومن بينها النموذج الوطني إلدماج احتياجات المرأة في التنمية، 
وإنشــاء نظــام متابعــة ورصد عبــر وحدات تكافؤ الفرص في مؤسســات 

البحريــن، والتقريــر الوطنــي للتــوازن بيــن الجنســين، والمرصــد الوطني 
لمؤشرات التوازن بين الجنسين.

كمــا اســتعرض أهــم التشــريعات الداعمــة للمــرأة التــي عمــل المجلــس 
علــى إصدارهــا أو تعديلهــا وأتاحــت للمرأة الوصــول لمواقع صنــع القرار 
وتحقيــق التــوازن بين الجنســين، كمــا تحدث عن جائزة األميرة ســبيكة 

بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتقدم المرأة.
كمــا شــارك في أعمال االجتمــاع األول لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة 
العضويــة إلعــداد الهيــكل التنظيمــي الداخلــي لمنظمــة تنميــة المرأة في 
الــدول األعضــاء في منظمة التعاون اإلســالمي، والذي تطــرق أيضا إلى 

دور المرأة في مكافحة التطرف، وحمايتها من جميع أشكال العنف.

بنــاء علــى توجيهــات الممثــل الشــخصي لجاللــة 
لمعــرض  المنظمــة  العليــا  اللجنــة  رئيــس  الملــك، 
البحريــن الدولــي للطيــران ســمو الشــيخ عـــبدهللا 
المواصــالت  وزيــر  شــارك  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
واالتصــاالت، نائــب رئيــس اللجنة العليــا كمال بن 
أحمــد محمــد في حفــل افتتاح معــرض البورجية 
الدولي للطيران في النسخة الـ 53 الذي تستضيفه 
الجمهورية الفرنسية الصديقة في الفترة 17 23- 
يونيــو 2019، بحضورالرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون؛ بغــرض تعزيــز التواصــل بيــن البحريــن 
الــدور  وإبــراز  المشــاركة،  العالميــة  والشــركات 
الطيــران  عالــم  فــي  للمملكــة  والريــادي  الحيــوي 
قطــاع  فــي  لألعمــال  وجــذاب  محــوري  كمركــز 

الطيران في الشرق األوسط. 
وبهذه المناســبة، أكد الوزير ضرورة المشاركة في 
مثــل هــذه الفعاليــات الدوليــة المهمــة الســتقطاب 
أكبــر عــدد من الشــركات العالمية وتشــجيعها على 
أهميــة تواجدهــم فــي معــرض البحريــن الدولــي 
للطيــران القــادم لمــا تمثله لهم مــن فرصة مركزية 
المــال  ورجــال  الشــركات  جميــع  فيهــا  تتالقــى 

واألعمــال واالقتصاد والصناعة من جميع الفئات، 
والدور البارز في تقديم المملكة جميع التسهيالت 
والحوافز المختلفة للمشاركين وإبراز هذا الحدث 
علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي الــذي ســيقام 
تحــت رعايــة ملكيــة ســامية فــي الفتــرة 18 – 20 

نوفمبر 2020 في قاعدة الصخير الجوية.
وأضــاف أن معــرض باريــس الدولــي للطيران يعد 
مــن أكبر معــارض الطيران العالميــة وملتقى لكبار 
صنــاع الطيــران المدنــي والعســكري ممــا يجعلــه 
منصــة مثاليــة للترويــج لمعرض البحريــن الدولي 

للطيــران 2020 لمــا يوفره من فــرص وخصوصية 
وســهولة فــي التواصــل مــع المشــاركين والــزوار 

والوفود المدنية والعسكرية رفيعة المستوى.
وعلــى هامــش المعــرض، التقــى كمــال بــن أحمــد 
العالــي  التعليــم  لشــؤون  الدولــة  وزيــر  محمــد 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  المتقدمــة  والمهــارات 
وكالــة اإلمــارات للفضــاء أحمــد الفالســي، وعــددا 
كبيــرا مــن وزراء المواصالت والنقــل والدفاع من 
الوفود المشــاركة، كما التقى العديد من الشــركات 

العالمية.

المجلس األعلى للمرأة يشارك في اجتماع وزاري بالقاهرة  من المشاركة في معرض باريس

وليد المانع

التعميم اإلداري الصادر من مكتب وكيل وزارة الصحة 

عــرض تجربــة البحريــن فــي دعــم وصــول المــرأة لمناصــب صنــع القــرار منصــة مثاليــة للترويج لمعــرض البحريــن الدولي للطيــران 2020

“األعلى للمرأة” يشارك بوزاري “تمكين المرأة من المنظور اإلسالمي” البحرين تحضر افتتاح معرض البورجية الدولي للطيران

أكــد المديــر العــام لمعهد اإلدارة العامة )بيبا( رائد شــمس أهمية مواصلة تعزيــز حركة البحث العلمي في مجال العمل اإلداري 
علــى األصعــدة المحليــة، واإلقليميــة والدوليــة، إضافــة إلى بناء الخطط المســتقبلية الهادفــة إلى تطوير النظــام اإلداري في 
المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص باالعتمــاد على قاعدة بحثية متينــة والتعاون مع الجهات المعنيــة كافة على جميع 

المستويات المحلية واإلقليمية والدولية؛ من أجل إنجاح الجهود البحثية والعلمية المتعلقة بمجال اإلدارة العامة. 

معهــد  إعــالن  بمناســبة  ذلــك  جــاء 
بــاب  فتــح  عــن  العامــة  اإلدارة 
بــأوراق  والمشــاركة  التســجيل 
البحــث العلمــي فــي مؤتمــر شــبكة 
إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 
)مينابــار(  العامــة  اإلدارة  لبحــوث 
فــي نســخته الرابعــة، والــذي يقــام 
فــي الفتــرة 28 و31 أكتوبــر 2019 
في مدينة إفران بالمملكة المغربية 
تحت عنوان “بحوث اإلدارة العامة 
الجنــوب  بلــدان  بيــن  والتعــاون 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

وذلــك  العربيــة”،  المنطقــة  فــي 
جامعــة  مــن  واســتضافة  بتنظيــم 
المغربيــة،  بالمملكــة  “األخويــن” 
وتعاون مع معهد اإلدارة العامة في 

مملكة البحرين.

وقال شمس إن معهد اإلدارة العامة 
سيواصل عمله من أجل المحافظة 
قيــادة  فــي  البحريــن  مكانــة  علــى 
جهــود البحــث العلمــي فــي مجــال 
اإلدارة العامــة دولًيــا، والتي أثمرت 

عــن رئاســته ألعــرق منظمــة دولية 
للعلــوم اإلداريــة )IIAS(، مضيفــا أن 
المعهــد ســيواصل مهامــه البحثيــة 
المجتمــع  قيــادة  عبــر  واإلداريــة 
العلمــي والبحثــي واألكاديمي على 
المســتويين اإلقليمي والدولي؛ من 

اإلدارة  بممارســات  االرتقــاء  أجــل 
العامــة وتطبيــق أحــدث التوجهات 
في هذا المجال، نحو مجتمع دولي 

يرتقي بتطلعات اإلنسان.
ويسعى مؤتمر “مينابار” للعام 2019 
إلى إيجاد مســاحة مشتركة ما بين 
جميع المشــاركين لتبــادل الخبرات 
الممارســات  وأفضــل  العلميــة 

المعــارف  واســتثمار  اإلداريــة 
الخاصــة بمجــال اإلدارة العامة في 
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 
فــي المنطقة العربيــة، كما أن دعوة 
موجهــة  المؤتمــر  فــي  المشــاركة 
والممارســين  الباحثيــن  لجميــع 
شــهادة  وطــالب  العلمــي  للبحــث 
الدكتوراه واألكاديميين والمهتمين 

في قضايا اإلدارة العامة. 
مــع  بالتعــاون  المعهــد  وســيعمل 
نتائــج  اســتثمار  علــى  شــركائه 
والدراســات  العلميــة  البحــوث 
مؤتمــر  عــن  المنبثقــة  والنتائــج 
“مينابار” في تحســين جــودة حياة 
الفــرد فــي األوطــان العربيــة وبنــاء 
علــى  قــادرة  مزدهــرة  مجتمعــات 
اللحــاق بركب الــدول المتقدمة في 

مختلف المجاالت.

المنامة - )بيبا(

بناء قاعدة بحثية متينة لتطوير خطط العمل اإلداري في المنطقة

رائد شمس

08local@albiladpress.com

 مروة خميس

الثالثاء
18 يونيو 2019 
15 شوال 1440

تقديم جائزة “المربي أحمد العمران للطالب المتفوق”
ــى 99.8 % ــل ع وحــاصــلــة  الـــحـــد  ثــانــويــة  ــن  مـ عـــمـــار  ــراء  ــ ــ زه ــبــة  ــلــطــال ل ُقـــدِّمـــت 

نالــت الطالبــة زهراء عمار مهدي حســن 
مهدي من مدرسة الحد الثانوية للبنات، 
والحاصلــة على المعدل التراكمي 99.8 
% جائزة المربي أحمد العمران للطالب 
 -  2018 الدراســية  للســنة  المتفــوق 

 .2019
 وَتقــّدم “جائــزة المربــي أحمــد العمــران 
ا إلــى الطالــب  للطالــب المتفــوق” ســنويًّ
علــى  األولــى  المرتبــة  علــى  الحائــز 
طلبــة الثانويــة العامــة ضمــن المدارس 
الحكوميــة. والجائــزة مكونــة مــن درع 
تــذكاري وجائــزة ماليــة باســم الطالــب 
المتفــوق، وهــي مقدمة مــن أبناء عائلة 
العمــران وهــم: ظافــر  المرحــوم أحمــد 
العمــران،  أحمــد  هالــة  العمــران،  أحمــد 
ومــازن أحمد العمــران، وتحمل الجائزة 
الســنة  نــور”، وهــذه هــي  “العلــم  شــعار 

العاشرة التي تقدم بها الجائزة. 
 وتم تقديم الجائزة بالتنسيق مع وزارة 
التربية والتعليم في حفل مدرسة الحد 
الثانويــة للبنــات الــذي أقيــم فــي صالــة 
األحــد  يــوم  والتعليــم  التربيــة  وزارة 

الماضــي لتخريج طالبــات نظام توحيد 
المســارات. وأقيــم الحفــل تحــت رعاية 
وزير التربية والتعليم وحضرته الوكيل 
المســاعد للتعليــم العــام والفنــي لطيفة 
البنوظة وأبناء أحمد العمران وضيوف 

الحفل ومديرة المدرسة لولوة الكواري 
والمدرسات وأهالي الخريجات.

 وتــم توزيــع كتَيــب أعّد خصيًصــا لهذه 
المناسبة باسم “مربي األجيال” يحتوي 
على معلومــات عامة عن أحمد العمران 

الجديــد  الجيــل  مــن  الطلبــة  لتعريــف 
بالشــخصية وراء هذه الجائزة ولتوفير 

هذه المعلومات للمهتمين بذلك. 
تحفيــز  هــو  الجائــزة  مــن  والهــدف   
وتشــجيع الطلبــة علــى التفــوق العلمــي 

تخليــًدا لذكــرى المربــي أحمــد العمران، 
الــذي أحــب العلــم وبــذل جهــًدا مخلًصا 
قرابــة نصف قرن من الزمان في ســبيل 
نشــر العلم والمعرفة ألجيال عديدة من 

أبناء هذا الوطن.

 

شمس: مؤتمر “مينابار” 2019 لتحسين 
جودة الحياة في الوطن العربي



“الجوازات” تبدأ تنفيذ “البحرين معك”
ترســـيخا لقيـــم الـــوالء والمواطنـــة وتتضمـــن إرشـــادات عـــن الســـفر

فــي إطــار تنفيذ المبادرات التــي تتضمنها الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
الجنســية  شــئون  فــي  ممثلــة  الداخليــة،  وزارة  تبــدأ  المواطنــة،  قيــم  وترســيخ 
والجوازات واإلقامة، تنفيذ مبادرة “البحرين معك” من خالل قائمة من إرشادات 
الســفر، التي تعّزز أمن وســالمة المواطن وترســخ لديه العديد من القيم الوطنية، 

من بينها االنتماء والوالء والفخر والمواطنة الصالحة.

الجنســية  شــئون  أعــّدت  وقــد   
اللوحــات  واإلقامــة،  والجــوازات 
منافــذ  بكافــة  الالزمــة  التوعويــة 
مملكة البحرين، باإلضافة إلى توعية 
إلكترونية بواســطة المســح الضوئي 
بالهاتــف، بمــا يضمــن الوصــول إلــى 
أكبــر عدد من المواطنين المســافرين 
إلــى خــارج البــالد، خاصــة مــع بــدء 
فصــل الصيــف وزيــادة حركة الســفر 

في هذه الفترة من العام.
معــك”  “البحريــن  مبــادرة  وتأتــي   
كآليــة تنفيذيــة للحفاظ علــى الهوية 
فــي  الراســخة  والقيــم  البحرينيــة 
قيــم  وتعزيــز  البحرينــي  المجتمــع 
وعمــالً،  قــوالً  واالنتمــاء،  الــوالء 
لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة  تقــوم  إذ 
قيــم  وترســيخ  الوطنــي  االنتمــاء 
خمســة  علــى  “بحريننــا”  المواطنــة 
مسارات أساسية، تستهدف مختلف 
منهــا  كل  وفــي  المواطنيــن،  فئــات 
مجموعة من المبادرات يتم تنفيذها 
مــن قبل عــدة جهات، تحت إشــراف 

اللجنة التنفيذية.
الســفر  إرشــادات  تنوعــت  وقــد   
توزيعهــا،  يتــم  التــي  “التوعويــة” 
ترســيًخا للــوالء واالنتمــاء الوطنــي 
بيــن  البحرينيــة،  بالهويــة  واعتــزاًزا 
وأثنائــه،  الســفر  قبــل  مــا  مرحلتــي 
حيث شــملت ضــرورة الحــرص على 
فــي  الصحيحــة  البيانــات  تســجيل 
طلب التأشــيرة والتأكد من صالحية 
جــواز الســفر واالحتفــاظ بنســخ من 
الوثائق المهمة وأرقام الطوارئ على 
الهاتــف والبريــد اإللكتروني وتجنب 
التــي  الــدول والمناطــق  إلــى  الســفر 
لألوبئــة  والمعرضــة  توتــرات  تشــهد 
بتأميــن  يتعلــق  وفيمــا  والكــوارث، 
المنزل، يلزم استخدام أجهزة اإلنذار 
الالزمة والتأكد من تشــغيلها بالشكل 
الصحيــح وفصــل أســطوانات الغــاز 

وإغالقها جيًدا...إلخ.
كما دعت قائمة اإلرشادات التوعوية 
إلــى التواجد بالمطار قبل وقت كاف 
مــن موعد الرحلــة والتأكد من موعد 

اإلقــالع ورقــم البوابــة علــى شاشــة 
الدخــول  نمــاذج  وتعبئــة  العــرض 
بدقــة،  إليهــا  تســافر  التــي  للدولــة 
وأثنــاء الســفر يجــب أن يكــون لــدى 
العائلــة علــم بمــكان تواجــد المســافر 

وعنــد فقدان جواز الســفر أو حدوث 
مشــكلة، يجــب التوجه ألقــرب مركز 
ســفارة  مــع  التواصــل  ثــم  شــرطة، 
مملكة البحرين في البلد الذي يسافر 

له المواطن.

المنامة - وزارة الداخلية

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى اســتئنافات ثالثــة مدانين بإيواء 
وإخفــاء أحدهــم عــن الشــرطة بمنزل فــي منطقة عالي كونــه محكوًما عليه بالســجن 

لمدة 7 سنوات بقضية أمنية؛ وأّيدت معاقبتهم جميًعا بالسجن لمدة 3 سنين.

 وكانــت النيابــة العامــة أحالــت المدانين 
الثالثــة للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهم في 
 ،2018 العــام  غضــون شــهر أكتوبــر مــن 

ارتكبوا اآلتي:
بنفســه  أخفــى  األول:  المســتأنف  أوالً: 
المســتأنف الثاني وهو محكوم عليه في 
جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت مع 
علمه بذلك بأن وّفر له المسكن والمأكل.

مــع  اشــترك  الثانــي:  المســتأنف  ثانًيــا: 
االتفــاق  طريــق  عــن  األول  المســتأنف 
بإخفاء نفســه حــال كونه متهًما محكوًما 
عليــه فــي جناية يعاقــب عليها بالســجن 
المؤقــت فتمــت الجريمــة بنــاًء على ذلك 

االتفاق.

مــع  اشــترك  الثالــث:  المســتأنف  ثالًثــا: 
المســتأنفين األول والثانــي عــن طريــق 
االتفــاق بإخفــاء المســتأنف الثانــي حــال 
كونــه متهًمــا محكوًمــا عليــه فــي جنايــة 
يعاقــب عليهــا بالســجن المؤقــت فتمــت 

الجريمة بناًء على ذلك االتفاق.
تفاصيــل  أن  المحكمــة  وأوضحــت   
الواقعــة تتمثل في أن المســتأنف الثاني 
القبــض عليــه مختبًئــا  “24 عاًمــا” وبعــد 
فــي مســكن المســتأنف األول “20 عاًمــا” 
أن  العامــة  النيابــة  بتحقيقــات  اعتــرف 
المســتأنف الثالث “21 عاًما” ســاعده في 
التخفــي بــأن قام األخيــر بمحادثة األول 
وطلب منه أن يقوم بإخفائه في مسكنه، 

فــي  علــى طلبــه وأخفــاه  األول  فوافــق 
مسكنه في منطقة عالي ووفر له المأكل 
والمشــرب، كمــا أقــر الثالــث بتحقيقــات 
النيابــة العامــة بمضمــون مــا اعتــرف بــه 

المستأنف الثاني.
 وبّينت أن التحريات التي أجراها ضابط 
بــإدارة  أول  المــالزم  والتحــري  البحــث 
قيــام  علــى  الســرية  الجنائيــة  المباحــث 
عليــه  والمحكــوم  الثانــي  بإيــواء  األول 
بالســجن لمــدة 7 ســنوات بمســكنه فــي 
منطقة عالي ومساعدته في التخفي عن 
رجــال الشــرطة، وأنــه بتاريــخ 1 نوفمبــر 
2018 تــم القبض على المســتأنف الثاني 
في مسكن األول، كما تم في وقت الحق 

القبض على المستأنف الثالث.
وقد ثبت للمحكمة من خالل المستندات 
المســتأنف  بحــق  جنائــي  حكــم  صــدور 

الثاني بسجنه المدة المذكورة أعاله.

أســكنوه بمنــزل فــي عالــي بعيــًدا عــن أعيــن الشــرطة

تأييد السجن لـ 3 مدانين بإخفاء محكوم
المنامة - النيابة العامة

المنامة - النيابة العامة

المحليــة ومــا أوردتــه صحيفــة “ديلــي ميــل”  ا علــى مــا تداولتــه إحــدى الصحــف  ردًّ
البريطانيــة مــن أن “الشــرطة البحرينيــة لم تــزود عائلة الفتــاة الروســية المتوفاة، إثر 
سقوطها من أحد المباني بتاريخ 5 يونيو، بمالبسات وفاتها”، نود اإلشارة إلى ما يلي:

أوالً: نشرت وزارة الداخلية على صفحتها بموقع التواصل االجتماعي “تويتر” بتاريخ 
6 يونيــو 2019 مــا يفيــد بوفاة امرأة )22 عاًما( من جنســية أوروبية إثر ســقوطها من 

أحد المباني بمنطقة الحورة، وأن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها.
ثانًيــا: لم تتلق مديرية شــرطة محافظة العاصمــة، أي طلب بالحصول على معلومات 

من قبل أهل المتوفاة الروسية.
ثالًثــا: تــم إحالــة القضيــة إلــى النيابــة العامة فــي حينه، وهــي الجهة المنوط بها نشــر 
أي معلومــات حــول القضيــة، فــي حــال قــررت إحاطــة الرأي العــام أو أي جهــة أخرى 

بمعلومات متعلقة بالقضية.

 “الداخلية”: أهل الروسية المتوفاة لم يطلبوا أي معلومات

الــذوادي  عبــدهللا  النيابــة  رئيــس  صــّرح 
العامــة  النيابــة  بــان  العاصمــة  بمحافظــة 
قــد أنجــزت تحقيقاتهــا في واقعــة اإلهانة 
علًنــا أشــخاًصا موضــع تمجيــد لــدى أهــل 
محبوًســا  المتهــم  بإحالــة  وأمــرت  ملــة 
اســتجوابه  بعــد  الجنائيــة  المحكمــة  إلــى 
ارتكابــه  أكــدت  التــي  باألدلــة  ومواجهتــه 
تحــدد  وقــد  التحقيــق،  محــل  الواقعــة 
لنظــر الدعــوى جلســة 19/06/2019 أمــام 

المحكمة الصغرى الجنائية.
 وكانــت النيابــة العامة قــد تلقت بالًغا من 
اإلدارة األمنيــة بقيــام المتهم بإلقاء خطبة 
فــي أحــد دور العبــادة لجمــوع مــن النــاس 
تضمنــت تطــاوالً علــى الخلفــاء الراشــدين 

وصحابة الرسول عليه الصالة والسالم.
 فيمــا أكــد رئيــس النيابــة أن حريــة الــرأي 
عليــه  نــص  مــا  وفــق  مكفولــة  والتعبيــر 
تمــس  ال  أن  بشــرط  والقانــون  الدســتور 
الديــن وثوابتــه ورمــوزه وال يثيــر الفرقــة 
والطائفيــة وبمــا ال تنهــض معــه الجريمــة 
وتتحقق به المسئولية الجنائية وتستحق 

عنها العقوبة قانوًنا.

إحالة متهم للمحكمة 
أهان رموًزا ألهل ملة

أّيــدت محكمة االســتئناف العليــا الجنائية 
األولــى معاقبــة مــدان باالتجــار فــي مــادة 
الحشــيش المخــدرة، ضبط بكميــن تعاون 
فيــه صديقــه مــع أفــراد الشــرطة، وخــالل 
تفتيــش مســكنه تــم العثــور بحوزتــه على 
عدد 5 سيوف غير مرخص له باستخدامها 
مــن قبل وزيــر الداخلية؛ بســجنه لمدة 10 
ســنوات وبتغريمــه مبلــغ 5000 دينــار عــن 
تهمة البيع، باإلضافة لحبســه لمدة 6 أشهر 
وتغريمــه مبلغ 100 دينــار عن تهمة حيازة 

السيوف.
 كمــا قضــت المحكمة بإعفاء شــقيق البائع 
وصديــق لهمــا مــن عقوبــة البيــع؛ وقضــت 
بحبســهما لمــدة ســنة واحــدة وبتغريم كل 
منهمــا مبلغ 1000 دينــار، وأمرت بمصادرة 
المضبوطات والتي من ضمنها مبلغ 6000 
دينار وكمية من المواد المخدرة والمؤثرة 

ا. عقليًّ

ج مخدرات  10 سنوات لُمروِّ
حاز 5 سيوف وسنة 

لشقيقه وصديقهما
محاكمة آسيوي هارب استولى على “الندكروزر” وباعها باألردن
ــار ــ ــنـ ــ ديـ  3000 وراتــــــــبــــــــه  ــب  ــ ــي ــ ــب ــ ط أنـــــــــه  ادعـــــــــــى 

ا غادر البالد بعدما ارتكب جريمة تزوير مســتندات خاصة وأختام رســمية  تقاضــي المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى آســيويًّ
وتمكــن مــن االســتيالء علــى ســيارة “الندكروزر” بالتقســيط عن طريق أحد البنــوك، وتمكن من إخراجها مــن البالد عن طريق 
متهم آخر محكوم بقضايا مشابهة، والذي أوصلها إلى األردن وباعها فيها، وأرجأت النظر في القضية لجلسة 2 يوليو لندب 

محام للمتهم الثاني، وأمرت باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة وإعالن المتهم الهارب.

 وتتمثــل التفاصيــل فيمــا أبلــغ بــه منــدوب 
البنــك المجنــي عليــه، أن منــدوب المبيعــات 
لديهــم تلقــى اتصاالً في العام 2013 من أحد 
موظفــي شــركة بيع الســيارات، والــذي أبلغه 
بوجــود المتهــم األول معــه وأنــه يرغــب فــي 
شراء سيارة وتمويلها عبر البنك، فطلب منه 

إخباره بضرورة الحضور للبنك.
للموظــف  األول  المتهــم  قــّدم  البنــك  وفــي   
فــي  طبيًبــا  يعمــل  أنــه  مفادهــا  شــهادة، 
يصــل  شــهري  براتــب  حكومــي  مستشــفى 

إلــى 3000 دينــار، وكشــف حســاب منســوب 
صــدوره لبنك آخر، ومســتخرج قارئ بيانات 
البطاقــة الذكيــة باإلضافة إلى بيان تســعيرة 
الســيارة التــي يرغــب فــي شــرائها والصادرة 

من الشركة سالفة الذكر.
 وبالفعــل اســتلم موظف البنك تلــك األوراق 
التــي لــم يكــن يعلم البنــك حينها أنهــا مزورة 
عــدا تســعيرة الســيارة، وطلــب مــن المتهــم 
التوقيــع علــى أوراق البنــك لطلــب الحصــول 
على قرض بقيمة الســيارة، إذ تمت الموافقة 

على طلب القرض واستلم المتهم السيارة.
بهــذا  أجريــت  التــي  التحريــات  وتمكنــت   
الثانــي  المتهــم  إلــى  الوصــول  مــن  الصــدد 
المحكوم عليه ســابًقا بقضايا مشــابهة والذي 
أخرج عدد 3 ســيارات مســتولى عليها سابًقا 
بأســماء أشــخاص آخريــن وبنفــس الطريقــة 
تــم بيعهــا في الخــارج، والذي تبين أنه ســلم 
وطلــب  “ســطحة”،  ســائق  إلــى  الالندكــروزر 
منــه توصيــل الســيارة إلــى األردن، علــى أن 
يســتلم من المرســل إليه السيارة مبلغ 1000 

دوالر أميركــي، وســّلمه توكيــالً مــن المتهــم 
األول ليتمكن من إخراج الســيارة عبر جســر 
الملك فهد وإدخالها لألردن، وبالتقصي حول 
المتهــم األول اتضــح انــه غــادر البــالد عقــب 

الواقعة دون تسديد أيا من ثمن السيارة.
فأحالــت النيابــة العامــة المتهمــان للمحاكمــة 
علــى اعتبــار أنهمــا في غضــون العــام 2013، 
أوال: اشــتركا وآخر مجهول بطريقي االتفاق 
والمســاعدة علــى تقليــد ختــم وزارة الصحة 
فتمــت الجريمة بناًء على ذلك االتفاق وتلك 

المساعدة.
تزويــر  فــي  مجهــول  وآخــر  اشــتركا  ثانًيــا: 
لــوزارة  صدورهــا  منســوب  راتــب  شــهادة 

الصحة بغرض استعمالها كمحرر صحيح.
تزويــر  فــي  مجهــول  وآخــر  اشــتركا  ثالًثــا: 

كشــف حســاب بنكــي عــن طريــق اصطناعــه 
ووضــع ختــم مــزور عليــه منســوب صــدوره 
إلــى البنــك المجنــي عليــه بغــرض اســتعماله 
كمحــرر صحيــح فتمــت الجريمــة بنــاء علــى 

ذلك االتفاق.
رابًعــا: توصــال إلــى االســتيالء على الســيارة 
المبينــة بالوصف والنــوع والمملوكة للمجني 
عليه وذلك بطرق احتيالية بأن قدما تدعيًما 
لكذبهمــا المحــرر المــزور موضوع البنــد ثانًيا 

وثالًثا.
كما أســندت للمتهم األول تهمة أنه اســتعمل 
المــزورة  والخاصــة  الرســمية  المحــررات 
الجريمــة،  إتمــام  بغــرض  للبنــك  وقدمهــا 
الســيارة  أخفــى  أنــه  تهمــة  الثانــي  وللمتهــم 

المتحصلة من الجرائم المذكورة.

عباس إبراهيم

النظــر  حجــز  التمييــز  محكمــة  قــررت 
فــي الطعــن المقــدم مــن رئيــس جمعية 
بديــوي،  حســن  المحامــي  المحاميــن 
يوليــو  مــن  األول  جلســة  فــي  للحكــم 
المقبــل، بشــأن رفــض دعــواه الُمطالِبــة 
 2017 لســنة   )64( رقــم  القــرار  بإلغــاء 
مــن  العــدل، والــذي  مــن وزيــر  الصــادر 

خاللــه ســيتم متابعــة مصــادر األمــوال 
التــي يتحصــل عليهــا موكلــو المحامين 
أنفســهم والمحامون من قبــل وكالئهم؛ 
وذلــك وفق ما أقــر باالتفاقيات الدولية 
وتمويــل  األمــوال  غســيل  لمكافحــة 
يوليــو   1 بجلســة  للحكــم  اإلرهــاب، 

المقبل.

1 يوليو الحكم بطعن بديوي على قرار غسيل األموال

Û :خمس مالحظات مهمة، أوجزها بعمود اليوم، تهم المواطن وأبناءه، كالتالي
Û  1.  يقبــل الموظــف الجديــد علــى العمــل، بــكل عفويــة وبســاطة، ثــم يبــدأ بالتســمم

فــي بيئــة العمــل الغارقــة بالتزلــف والنفــاق، والوســاطة والمحســوبيات. إن المســئول 
)الُمختــل( الــذي يعتقــد بأن بقاءه على الكرســي، مرهون )بكنس( الكفــاءات من أمامه، 

هو بالواقع شخص مثير للشفقة، وبحاجة لعالج نفسي سريع.
Û  ارتفــاع الجامعــي،  حمــد  الملــك  لمستشــفى  المراجعيــن  مــن  الكثيــر  يشــكو   .2

األســعار فــي البقــاالت والكافتيريــات بالرغــم من أن )المستشــفى( ليس جهــة ترفيهية 
أو ســياحية، وإنما مقصد شــفائي، يزوره الناس للعالج، أو لزيارة المرضى، فلماذا هذا 

الغالء وهذا التضييق؟
Û  والنظــر عندهــا  التوقــف  يجــب  الخاصــة  المــدارس  رســوم  ارتفــاع  ظاهــرة   .3

بهــا جيــًدا، حمايــة ألمــوال النــاس من النهــب والســرقة، وصوًنــا للعمليــة التعليمية من 
االختطاف والضياع.

Û  وكنــت قــد تلقيــت أخيــًرا اتصــاالت عديــدة لجمــع مــن أوليــاء األمــور، يتذمــرون مــن 
إلــزام إحــدى المــدارس الخاصــة لهم، بشــراء مالبــس الطلبة منهــا، وليس مــن المحال 
)الخارجية( األخرى بشــكل إجباري وقســري، مع رفعها لألســعار ألكثر من الضعف دون 
أي مبــرر، فمــن وكلهــم بهذا الحــق؟ وأين هي الرقابة الرســمية التي لطالما نســمع عنها 

وال نراها؟ 
Û  لمداخلــة ــا  صوتيًّ تســجياًل  أخيــًرا،  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  تداولــت   .4

مواطــن فــي برنامــج “صبــاح الخير يــا بحريــن”، تحدث بها عــن مهزلة قانون شــركات 
التأميــن والضــرر الــذي يطول المواطن، وبالرغم من التــداول الكبير للمقطع، إال أننا لم 

نر أي تحرك نيابي أو مجتمعي أو حتى رد رسمي من الجهات المختصة، فلماذا؟
Û  ُيقــدم مركــز )عبــد الرحمــن آجــور( بمدينــة حمــد، برئاســة الشــيخ )صهيــب عبــد  .5

الــرزاق( جملــة مــن النشــاطات الصيفية التي يحتاجهــا األطفال والنشــأة تحت عنوان 
)بأخالقنــا نســمو( وتشــمل تحفيــظ ســور من القــرآن الكريــم، وتعليــم اآلداب والثقافة 
اإلســالمية، ومســابقات وألعاب حركية، وبرك ســباحة ورحالت ترفيهية، ودوري لكرة 

القدم )والبالي ستيشن(، باإلضافة لبرامج أخرى متنوعة أخرى للنساء.
Û  فلمــاذا ال نــرى هــذا النهج الُمهم ببقية المناطق؟ ولماذا هذا الغياب عن خدمة المجتمع

والنشأة، خصوًصا في إجازة الصيف؟

المسؤول 
“الُمختل” 

ومالحظات 
أخرى

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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602.7 مليون دوالر واردات الرياض من المنامة في الثلث األول 2019

صادرات السعودية للبحرين في 4 أشهر

الهيئــة  عــن  صــادرة  بيانــات  أظهــرت 
العامــة لإلحصــاء الســعودية أن حجــم 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  صــادرات 
للبحريــن بلغ 1.094 مليار ريال )291.7 
األربعــة  األشــهر  خــال  دوالر(  مليــون 
األولــى مــن العــام 2019 علــى أســاس 
ريــال  مليــار  بـــ1.262  مقارنــة  ســنوي، 
بالفتــرة نفســها لعــام 2018، بينما بلغت 
الــواردات من البحرين نحو 2.26 مليار 
مقابــل  دوالر(،  مليــون   602.7( ريــال 
1.98 مليــار ريــال فــي نفــس الفترة من 
أورده  مــا  بحســب  وذلــك   ،2018 عــام 

موقع مباشر االقتصادي.
العامــة  الهيئــة  بيانــات  وأوضحــت   
حجــم  تراجــع  الســعودية،  لإلحصــاء 
الســعودية  لــدى  التجــاري  التبــادل 
)إجمالي الصادرات والواردات( مع دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي )اإلمــارات، 
البحرين، الكويت، ســلطنة عمان- قطر( 
بنحو %9 خال األشــهر األربعة األولى 

من العام 2019 على أساس سنوي.
وبحســب مســح لـ “مباشــر” بلغ إجمالي 
التبــادل التجاري للســعودية مــع الدول 
الخليجيــة نحو 28.15 مليار ريال )7.5 
مليــار دوالر( منــذ بدايــة 2019 وحتــى 
شــهر أبريل الماضــي، مقارنة بـ31 مليار 
ريال )8.25 مليار دوالر( بالفترة نفســها 

من العام 2018.
تراجــع  أظهــر  ل”مباشــر”  مســح  وكان 
حجــم التبــادل التجاري بين الســعودية 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  ودول 
)اإلمــارات، البحريــن، الكويــت، ســلطنة 
الربــع  خــال   19.11% بنحــو  عمــان( 
أســاس  علــى   2019 العــام  مــن  األول 

سنوي.
التبــادل  حجــم  نمــو  المســح  وأظهــر 
التجــاري الســلعي بين المملكــة العربية 
التعــاون  مجلــس  ودول  الســعودية 
الخليجــي بنســبة %14.3 خــال العــام 
2018، مقارنــة بالعــام الســابق، بزيــادة 
تعــادل 11.27 مليــار ريــال )3 مليــارات 

دوالر(.

 اإلمارات في صدارة التبادل 

مع السعودية 

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  واســتحوذت 
المتحدة على النصيب األكبر من حجم 
التبــادل التجاري مع الســعودية بنســبة 
ريــال  مليــار   18.27 بإجمالــي   65%
مليــار   22 مقابــل  دوالر(،  مليــار   4.86(
الفتــرة  فــي  دوالر(  مليــار   5.85( ريــال 

نفسها من عام 2018.
واقتنصت ســلطنة عمــان نحو 13.3% 
التبــادل  إجمالــي حجــم  وصــل  بعدمــا 
التجــاري مع الســعودية إلــى نحو 3.75 
مليــار ريــال، أي بما يعــادل مليار دوالر، 
مقابــل 3.055 مليار ريال )0.813 مليار 
دوالر( فــي األشــهر األربعــة األولــى مــن 

.2018
الخارجيــة  التجــارة  بيانــات  وبحســب 
الســلعية الســعودية اطلــع عليهــا موقــع 
“مباشــر”، والتــي تشــمل التجــارة غيــر 
وباقــي دول  الســعودية  بيــن  النفطيــة 
مجلس التعــاون الخليجي، بلغ إجمالي 
قيمــة صادرات الســعودية غير النفطية 

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي نحو 
مليــار   2.6( ســعودي  ريــال  مليــار   9.8

دوالر(.
الــدول  مــن  الــواردات  إجمالــي  وبلــغ 
ريــال  مليــار   18.35 نحــو  الخليجيــة 
ســعودي )4.88 مليــار دوالر( أي بعجــز 
بلغ 8.55 مليار ريال سعودي )2.4 مليار 

دوالر(.
وتفصيــاً، بلــغ إجمالــي الصــادرات إلى 
دولــة اإلمــارات فــي الـــ4 أشــهر األولــى 
مــن العام الجاري نحو 5.55 مليار ريال 
 6.290 ب  مقارنــة  دوالر(،  مليــار   1.5(
فــي  دوالر(  مليــار   1.67( ريــال  مليــار 

الفترة المماثلة من عام 2018.
وبلغــت الــواردات مــن دولــة اإلمــارات 
نحــو 12.722 مليار ريال ســعودي )3.4 
مليــار دوالر( مقابــل 18.27 مليــار ريال 
)4.86 مليار دوالر( في نفس الفترة من 

.2018
وبلغــت الصــادرات إلــى دولــة الكويــت 
نحــو 2.041 مليــار ريــال )0.54 مليــون 
دوالر( مقابــل 2.233 مليــار ريال )0.60 
مليــون دوالر( في األربعة أشــهر األولى 
مــن 2018، بينمــا بلــغ حجــم الــواردات 
إلــى الســعودية نحــو 726 مليــون ريال 
 521 مقابــل  دوالر(  مليــون   193.318(
مليون ريال )138.73 مليون دوالر( في 

نفس المدة من 2018.
إجمالــي  أن  “مباشــر”  رصــد  وأظهــر 
بلغــت  عمــان  ســلطنة  إلــى  الصــادرات 
مقابــل  ســعودي  ريــال  مليــار   1.113
المناظــرة  بالفتــرة  ريــال  مليــار   1.284
لعــام 2018، فيمــا وصــل إجمالي حجم 
ريــال،  مليــار   2.644 نحــو  الــواردات 

مقابل 1.771 مليار ريال.

الرياض - مباشر

43 مليون دينار 
لتغطية صكوك 

سلم قصيرة األجل

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي بأنه 
 ISIN( 218 تمــت تغطية اإلصــدار رقم
BH0004640K13( من صكوك الســلم 
اإلســامية الحكوميــة قصيــرة األجل 
البحريــن  مصــرف  يصدرهــا  التــي 
المركــزي نيابــة عن حكومــة البحرين.

وتبلــغ قيمة اإلصــدار 43 مليون دينار 
لفترة اســتحقاق 91 يومًا تبدأ في 19 
يونيــو 2019 إلــى 18 ســبتمبر 2019. 
ويبلــغ العائــد المتوقــع لهــذه الصكــوك 
الســابق  لإلصــدار  مســاويًا   3.18%
بتاريــخ 22 مايــو 2019، علمــا بأنه قد 

تمت تغطية اإلصدار بنسبة 390%.

المنامة - المصرف المركزي

السنابس - الغرفة عسكر - ألبا

تســتضيف غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين يــوم الخميس 20 يونيو 2019 بقاعــة المجلس ببيت التجار من الســاعة 10:00 صباحًا 
حتــى 12:00 ظهــرًا لقــاءات ثنائيــة مــع وفــد تجــاري تايلندي يضــم ممثلي عدد مــن الشــركات التايلندية المتخصصة فــي عدد من 
األنشطة التجارية منها: التصميم الداخلي والهندسة المعمارية، أنظمة التكييف )أجهزة تنقية الهواء المنزلية والصناعية(، مواد 

البناء )اكسسوارات المطابخ واألدوات الصحية، أنظمة األبواب(، المواد الصناعية )منتجات الغراء(، ومنتجات العوازل.

وبهــذه المناســبة دعــت غرفــة تجــارة وصناعة 
األعمــال  وأصحــاب  التجــار  جميــع  البحريــن 
والمهتميــن لحضــور اللقــاءات الثنائيــة بهــدف 
االلتقاء بممثلي الوفد التايلندي والتعرف على 
فــرص ومجــاالت جديــدة للتعــاون االقتصادي 
بيــن الجانبيــن، الفتة إلى أن الزيارة تســتهدف 
االقتصاديــة  العاقــات  تعزيــز  ســبل  بحــث 
والتجارية المشــتركة بيــن القطاع الخاص في 

البلدين الصديقين وتنمية التعاون بينهما.
وأكدت الغرفة اهتمامها وحرصها على تحقيق 
وتنشــيط  بتطويــر  الدفــع  شــأنه  مــن  مــا  كل 
العاقــات التجارية البحرينية التايلندية وبكل 
ما يخدم تنمية عاقات الشراكة بين قطاعات 

األعمــال فــي البلديــن الصديقيــن، معربــة عــن 
بــادرة جيــدة  الزيــارة  هــذه  تكــون  بــأن  أملهــا 

لفتــح آفــاق جديدة مــن التعاون التجــاري بين 
البحرين وتايلند في شتى المجاالت التجارية.

قام الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين، 
تيم موري، بمشاركة خبرته العملية كشخصية 
قياديــة ألحد أكبــر مصاهر األلمنيوم في العالم 
من خال عرض توضيحي قدمه ضمن منتدى 
كــي بــي إم جي )KPMG( لرواد األعمال والذي 
2019 بفنــدق  17 يونيــو  عقــد أمــس اإلثنيــن 

الخليج.
وجاء العرض التوضيحي مبنيًا على مجموعة 
بالرئيــس  الخاصــة   ”Words of Wisdom“
التنفيــذي، وهــي عبــارة عن مجموعــة مختارة 
مــن المبــادئ واألقــوال والمفاهيم التــي طبقها 
مــوري خال فترة عملــه كرئيس تنفيذي ألحد 
مصاهــر األلمنيــوم الرائــدة حــول العالــم. كمــا 
ناقــش المنتــدى أيًضــا بعض الجوانــب األخرى 
المتعلقة بالصناعة وتأثير مشــروع خط الصهر 
االقتصــاد  علــى  ألبــا  فــي  للتوســعة  الســادس 
الوطني عند إكمال تشغيله. حضر المنتدى من 
شركة ألبا نائب الرئيس التنفيذي علي البقالي، 

إلى جانب عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية.

 

وقــال مــوري “إننــا في ألبــا نؤمن بأنــه ال يوجد 
مــا هــو أهــم مــن التعليــم، لذا يســرني فــي هذا 
أصحــاب  مــن  بمجموعــة  ألتقــي  أن  الصــدد 
المشــاريع لمشــاركة بعض الدروس المســتفادة 
مــن خــال منصبــي كرئيــس تنفيــذي لشــركة 
ألبــا، والتــي يمكــن االســتفادة منهــا وتطبيقهــا 
وال  والشــخصي.  المهنــي  الصعيديــن  علــى 
شــك أن اإليمــان بقدراتنــا والعمــل الجــاد نحــو 
تحقيــق األهداف هو ما يضمن لألفراد، ســواء 
مــن أصحــاب المشــاريع أو الموظفيــن، تحقيق 

النجاح في عالم األعمال بشكل عام”.
 وجــاءت مشــاركة الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
ألبــا ضمــن فعاليــات منتــدى كــي بــي إم جــي 
لــرواد األعمال، الــذي هو بمثابة منصة تفاعلية 
تأسست من قبل كي بي إم جي منذ عام 2014، 
لتجمــع بيــن رواد األعمال وأصحاب المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة والشــركات العائلية من 
أجــل تبــادل األفــكار والخبــرات وعقــد حلقات 
النقــاش مــع نخبــة مــن الشــخصيات القياديــة 

والرؤساء التنفيذيين في القطاع الصناعي.

ُتعقــد الخميس ببيــت التجــار وتضم عدداً من األنشــطة يستعرض مجموعة مختارة من المبادئ واألقوال والمفاهيم
لقاءات ثنائية مع وفد تجاري تايلنديالرئيس التنفيذي لـ “ألبا” يقدم خبرته لرواد األعمال

موري متحدًثا في منتدى “KPMG” لرواد األعمال
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شينزين - أف بالمرفأ المالي - الصناعة والتجارة

شــاركت وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة 
الصغيــرة  المؤسســات  تنميــة  بــإدارة  ممثلــة 
أفضــل  بعنــوان  عمــل  بورشــة  والمتوســطة 
المؤسســات  تنميــة  فــي  الدوليــة  الممارســات 
وزارة  نظمتهــا  والتــي  والمتوســطة  الصغيــرة 
الصناعــة والتجــارة والســياحة وبالتعــاون مــع 
برنامــج تطوير القانون التجاري )CLDP( التابع 
لوزارة التجارة األميركية بجمهورية سنغافورة 

وذلك خال الفترة 17 – 21 يونيو 2019.
عــدد  مناقشــة  تمــت  الورشــة  أعمــال  وخــال 
لارتقــاء  الهادفــة  التنمويــة  الموضوعــات  مــن 
بمبــادرات مجلــس تنميــة المؤسســات الصغيرة 
علــى  التعــرف  بينهــا  مــن  والتــي  والمتوســطة 
السياســة االقتصاديــة الســنغافورية ونموذجها 
الصغيــرة  بالمؤسســات  الخــاص  االبتــكار 
والمتوســطة وريــادة األعمــال واالطــاع علــى 

عــدد مــن القوانيــن الدوليــة حــول المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة وآخر المســتجدات فيما 
يتعلق بالحلول التمويلية للمؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة وذلــك بحضــور خبــراء من كل من 
إدارة الشــركات الصغيــرة األميركية ومؤسســة 
ســنغافورة التابعــة لــوزارة التجــارة والصناعــة 
الســنغافورية لاطــاع على افضل الممارســات 
الصغيــرة  المشــاريع  تطويــر  لدعــم  المتبعــة 

والمتوسطة، ورفع مستوى القدرات، واالبتكار، 
الواليــات  مــن  كل  فــي  والتدويــل  والتطــور 
المتحدة والجمهورية الســنغافورية. وضم وفد 
البحريــن ممثليــن عــن وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة ومجلسي الشورى والنواب ومجلس 
المناقصــات  ومجلــس  االقتصاديــة  التنميــة 
المركــزي  البحريــن  ومصــرف  والمزايــدات 

وصندوق العمل “تمكين”.

أعلــن مؤســس هــواوي أمــس أن مجموعــة االتصــاالت الصينيــة العمالقــة 
ستخفض إنتاجها خالل العامين المقبلين، مؤكًدا أن مبيعاتها من الهواتف 
الذكيــة فــي الخــارج تراجعــت بنســبة 40 % هــذه الســنة فــي وقــت تواجه 

ا. تحديات جّراء مساعي الواليات المتحدة لعزلها دوليًّ

 وقــال ريــن زينغفــي خــال اجتمــاع في 
مقــر الشــركة فــي مدينة شــينزين “خال 
الشــركة  ســتخفض  المقبليــن،  العاميــن 
إنتاجهــا بثاثيــن مليــار دوالر”. وأكــد أن 
مبيعــات الهواتــف الذكيــة خــارج البــاد 
“انخفضــت بـــ 40 %”. ولــم يوضــح ريــن 
بالقــرار.  التــي ســتتأثر  خطــوط اإلنتــاج 
وبلغــت العائــدات التــي حققتهــا هــواوي 
أكثــر مــن مئــة مليــار دوالر.   2018 فــي 
لكــن ريــن، الذي شــّبه المجموعــة بطائرة 
تعــود  أن  يتوقــع  أنــه  أوضــح  متضــررة، 

إلى مســارها السابق بحلول العام 2021. 
2021، سنســتعيد حيويتنــا  “فــي  وقــال 
وبــرزت  للبشــرية”.   الخدمــات  ونقــدم 
هواوي كنقطة خافية رئيسية في إطار 
الحــرب التجاريــة بين الصيــن والواليات 
المتحــدة التــي فــرض الطرفــان خالهــا 
رسوًما جمركية انتقامية على سلع بقيمة 
وحرمــت  الــدوالرات.   مليــارات  مئــات 
إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
هــواوي مــن الســوق األميركــي الضخــم 
ومنعت شــركات التكنولوجيــا األميركية 

مــن تزويد المجموعــة الصينية بمكونات 
مــن  بــإذن  إال  إليهــا  بالنســبة  أساســية 
واشنطن. وتخشى واشنطن من احتمال 
اســتخدام الحكومة الصينية لمنظومات 
ا في مجال معدات  هواوي، الرائدة عالميًّ
االتصــاالت وثانــي أكبــر منتــج للهواتــف 
الذكيــة فــي العالم، للتجســس.  وتضغط 
أخــرى  دول  علــى  كذلــك  ترامــب  إدارة 
شــبكاتها،  مــن  هــواوي  معــدات  لحظــر 
وخصوًصــا مــع إطاق شــبكات اإلنترنت 
مــن الجيــل الخامــس )5جــي( المرتقــب، 
وهــو مشــروع كان مــن المتوقع أن تلعب 
هواوي دوًرا رائًدا فيه. واســتجابت عدة 
شــركات تكنولوجيــة كبــرى، علــى غــرار 
“فيســبوك” و”غوغــل”، للحملــة األميركية 

لوقف التعاون مع هواوي.

مشاركة البحرين في ورشة العمل بسنغافورة

”CLDP“ 40 % تراجع مبيعات هواتف المجموعة خارج الصين“التجارة” تشــارك في ورشــة عمل بالتعــاون مع

30 مليار دوالر خفض اإلنتاج في “هواوي”بحث أفضل ممارسات تنمية “الصغيرة” بسنغافورة

291.7
مليون دوالر

 7.5 مليار دوالر 
التبادل التجاري 

بين السعودية 
ودول الخليج

يحــق ألي شــخص تســجيل عامته التجاريــة للحماية وحفظ الحقــوق. ولكن وفق قانون 
العامــات التجاريــة البحرينــي، هناك “اســتثناءات” للتســجيل حيث ال تعد بعض األشــياء 
“عامــة تجاريــة” قابلة للتســجيل. كمثال، العامة الخالية من صفــة مميزة أو المكونة من 
عامــات أو بيانــات ليســت إال مجرد التســمية التــي يطلقها العرف أو المكونة من الرســوم 

المألوفة والصور العادية للسلع. 
وكل تعبيــر أو رســم أو عامــة فيهــا إســاءة للديــن أو مخلــة بــاآلداب العامــة أو مخالفــة 
للنظام العام، والشــارات الشــرفية واألعام والشــعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة 
بالبحريــن أو المنظمــات وبــأي من البلــدان األعضاء في “اتحاد باريــس”، وكذلك كل تقليد 
لتلــك الشــارات أو األعــام أو الشــعارات أو الرمــوز، مــع مراعــاة اتفاقيــة باريــس لحمايــة 
الملكيــة الصناعيــة. وأيضــا رمــوز الهــال والصليب األحمــر والرموز المشــابهة. والعامات 

المماثلة أو المشابهة لرموز الصبغة الدينية المحضة. 
 والعامات التي تضلل الجمهور أو إحداث لبس، خاصة ما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة 
أو الخدمــة. والعامــات غيــر الصحيحــة أو تحتوي اســما تجاريا وهميــا أو مقلدا أو مزورا 
أو اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم تتم الموافقة. والبيانات الخاصة بدرجات 

الشرف أو الدرجات العلمية التي ال يثبت استحقاقها. 
 والعامات المماثلة أو المشابهة لعامة سبق للغير تسجيلها، وتلك التي ينشأ عن تسجيلها 

الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العامة التي سبق للغير تسجيلها. 
 والعامات التي تشــكل نســخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعامة تجارية مشــهورة مملوكة للغير 
الستعمالها في تمييز سلع أو خدمات، إذا كان من شأن هذا االستعمال، أن يدل على صلة 

بينها وبين العامة المشهورة بحيث يلحق ضرر بمصالح مالك العامة المشهورة.
إن قانــون العامــات التجاريــة البحرينــي، أوضــح األشــياء التــي يجوز تســجيلها، مشــيرا 

لاستثناءات الخاصة وبالتالي األمر أضحى جليا في الحالتين لمن يرغب.

استثناء التسجيل من 
د. عبد القادر ورسمه العالمات التجارية

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com
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طرحت هيئة الكهرباء والماء في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة 
الســتبدال وتمديــد شــبكة توزيــع الميــاه بميناء الشــيخ خليفة بن ســلمان تقــدم إليها 3 

عطاءات أقلها بـ 237.3 ألف دينار وأكبرها بقرابة 245.6 ألف دينار.

 وكانــت اللجنــة الوزاريــة للشــؤون الماليــة 
توصيــة  علــى  وافقــت  اإلنفــاق  وضبــط 
وزارة المواصــات واالتصاالت بتخصيص 
الميزانية الازمة لمعالجة تســربات شــبكة 
بــن ســلمان والتــي  الميــاه بمينــاء خليفــة 
ســتتحمل الشــركة المشــغلة للميناء 50 % 
منهــا، علــى أن تتحمــل الحكومــة النســبة 
المتبقيــة مــن التكلفــة اإلجماليــة إلصــاح 

تلك التسربات.
 وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع 
مجلس المناقصات والمزايدات أمس فتح 
29 عطــاء لـــ 4 مناقصات ومزايــدات تابعة 
لـــ 3 جهــات حكوميــة، فــي حين تــم تعليق 
3 عطــاءات تابعــة إلــى مناقصتيــن. وبلــغ 
مجموع أقل العطاءات المتقدمة نحو 1.2 

مليون دينار.
وشــؤون  األشــغال  وزارة  وطرحــت   
)شــؤون  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
مناقصــة  أولهمــا  مناقصتيــن،  األشــغال( 
المقاولــة الزمنيــة لعوازل ميــاه األمطار مع 
ضمان 10 سنوات لسنتين )2019 - 2021( 
تقــدم إليهــا 6 عطــاءات علــق اثنــان منهــا 
وأقل عطاء بـ 50 ألف دينار وأكبرها بقرابة 

56.4 ألف دينار.
ويتكون المشروع من تنفيذ أعمال صيانة 
واســتبدال نظــام العــازل المائــي لألســطح 
بحيــث  ســنوات   10 عــن  يقــل  ال  بضمــان 
تشــرف عليه إدارة صيانة المباني بالوزارة 
مــن أجــل الحفاظ علــى حالة نظــام العازل 
الحالــة  المائــي لألســطح، والحفــاظ علــى 
العامــة للمبانــي ومنع تســربات المياه التي 

قد تؤثر على هيكل المباني في البحرين.
الصيانــة  ألعمــال  الثانيــة  المناقصــة  أمــا   
الشــاملة والصباغــة لمدرســة أســماء ذات 
النطاقيــن االبتدائية للبنــات تقدم إليها 14 
عطــاء أقلهــا بنحو 115 ألــف دينار وأكبرها 

بقرابة 218 ألف دينار. ويتضمن المشــروع 
تنفيــذ أعمــال الصيانة المدنية واإلنشــائية 
والخارجيــة  الداخليــة  الصباغــة  مثــل 
األســقف  وإصــاح  التشــققات  وصيانــة 
الميــاه.  دورات  وتجديــد  واألرضيــات 
مثــل  الميكانيكيــة  األعمــال  إلــى  إضافــة 
تطويــر شــبكات المياه واســتبدال خزانات 
الميــاه واألعمــال الكهربائية مثل اســتبدال 
والمصابيــح  الكهربائيــة  التوزيــع  لوحــات 

وغيرها من األعمال.
 كما طرحت شركة مطار البحرين مناقصة 
لتوفيــر خدمــة تأجيــر الســيارات للشــركة، 
تقــدم إليهــا 6 عطــاءات علق أحدهــا وأقل 

ألــف دينــار وأكبرهــا   762.8 عطــاء بنحــو 
بقرابة 1.5 مليون دينار.

 ودعــت شــركة المطــار الشــركات الراغبــة 
الســيارات  تأجيــر  فــي  والمتخصصــة 

للمشــاركة فــي مناقصــة توفيــر الســيارات 
أن  علــى  لهــا  التابعــة  والشــركات  للشــركة 
يكون مدة العقد لـ 4 ســنوات كما هو مبين 

في وثائق المناقصة ومتطلباتها.
 يشــار إلــى أن المناقصــات تخضــع للتقييم 
المناقصــة علــى  الفنــي والمالــي، وترســى 
صاحــب العطــاء األفضــل شــروًطا، واألقل 
ســعًرا، لــذا فــإن أقل العطاءات ســعًرا ليس 

بالضرورة هو العطاء الفائز بالترسية.

استبدال وتمديد شبكة توزيع المياه بميناء خليفة
ــار ــط ــم ال لـــشـــركـــة  ــارات  ــ ــي ــ ــس ــ ال تـــأجـــيـــر  لـــخـــدمـــة  ــار  ــ ــن ــ دي ــف  ــ ألـ  762.8

أذربيجان تستقطب السياح الخليجيين عبر مكتب ترويجي بالبحرين
ــا ــه ــران ــي ــر ط ــبـ ــر األفـــــــــواج عـ ــي ــي ــس ــم فــــي ت ــ ــداعـ ــ ــز” الـ ــديـ ــيـ ــولـ أشــــــــادت بــــــدور “بـــحـــريـــن هـ

أشــاد وكيــل وزارة الســياحة األذريــة، رفاعت باغيــروف، بدور شــركة بحرين هوليديز 
الداعم في تســيير أفواج ســياحية للجمهورية األذرية عبر الطيران األذري، مؤكًدا أن 
ا، إذ تعتبر المملكة بوابة للمسافرين الخليجيين  سوق البحرين بالنسبة لهم سوق مهم جدًّ
نحــو الجمهوريــة األذريــة.  وقــال الوكيل في لقاء صحافي نظمتــه بحرين هوليديز في 
العاصمــة األذريــة باكــو األســبوع الماضــي بحضــور إعالمييــن مــن الصحــف المحليــة 
البحرينيــة ووكالــة أنباء البحرين وعدد من النشــطاء في مواقــع التواصل االجتماعي 
“إن وزارة الســياحة األذرية تنوي تعزيز ودعم اســتقطاب الســياح الخليجيين والعرب 
بفتــح مكتــب للترويــج الســياحي في البحرين يخــدم منطقة الخليــج”. وتطرق الوكيل 
للحديــث عن االســتراتيجية التــي تنتهجها وزارة الســياحة للترويــج ألذربيجان والتي 

تعتمد علي استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث آليات الترويج السياحي.

تنويع األسواق المصدرة 

للسياحة

الخطــة  عناصــر  “أن  الوكيــل  وأضــاف   
أيضــا  تتضمــن  الجديــدة  الترويجيــة 
تنويــع األســواق المصدرة للســياحة إلى 
اذربيجان، وذلك من خال فتح أســواق 
ســياحية جديــدة واالهتمــام باألســواق 
الواعدة مثل الســوق الخليجي وأسواق 
وأميــركا  الاتينيــة  وأميــركا  آســيا، 

الجنوبية وأسواق أوروبا الوسطى”.
 وأشــار الوكيل خال المؤتمر الصحافي 
إلى برنامج تحفيز الطيران الذي أطلقته 
الــوزارة بالتعــاون مــع البحريــن، مشــيًرا 
إلى أن الرحات القادمة من المنامة إلى 
باكو يمكن أن تســتفيد من هذا البرنامج 
مما سيساهم في زيادة أعداد السائحين 

الوافدين من الخليج إلى أذربيجان.

 السوق األذربيجاني واعدة 

ا سياحيًّ

 مــن ناحيتــه، أكــد عضــو مجلــس إدارة 
حســين  هوليديــز،  بحريــن  شــركة 
الديــري، أن الســوق األذربيجانــي يعتبــر 
حيــث  ا  ســياحيًّ الواعــدة  األســواق  مــن 
البحرينييــن  الســياح  مــن  الكثيــر  بــات 
والخليجييــن والعــرب يســافر إليهــا مــن 
أجــل الســياحة لمــا تتمتــع بــه مــن جمال 
طبيعــي ســاحر ومعالــم تاريخيــة الفتــة 
للنظــر، مبيًنا أن الســياحة في أذربيجان 
تزايدت خال السنوات القليلة الماضية 
والجهــات  الشــركات  مــن  التركيــز  مــع 
المعنيــة على الترويج الســياحي، وإبراز 
فــي  الســياحية  األماكــن  بــه  تتمتــع  مــا 
أذربيجــان مــن تّنــوع. وأضــاف الديــري 
أذربيجــان؛  يفضلــون  باتــوا  الســياح  أن 

لمــا تتميز به من طقس مناســب ومعالم 
حديثــة ومواقع أثريــة وتاريخية، حيث 
تبهــر الســياح بوجههــا العصــري وروحها 
التاريخية العريقة، فضاً عن تســهيات 
للســعوديين  التأشــيرة  علــى  الحصــول 

والمقيمين من المطار.
 وبّين الديري أن تسيير خطوط الطيران 
من المنامة إلى باكو ســيجعل أذربيجان 
قريبة بالنسبة للسائح الخليجي، مضيًفا 
منتجاتهــا  بتنــوع  تتميــز  أذربيجــان  أن 
السياحية التي تتناسب مع كافة شرائح 

السائحين مع اختاف معدل إنفاقهم.
 وكانــت “بحريــن هوليديــز “قــد دّشــنت 
الصيفيــة  الجماعيــة  رحاتهــا  “أولــى 
لجمهورية أذربيجان مع الطيران األذري 
األســبوع الماضــي وهــى أولــى الرحات 
المباشــرة بين المنامة والعاصمة األذرية 
بمطــار  احتفاليــة  فــي  وذلــك  “باكــو”، 

مســؤولو  حضرهــا  الدولــي  البحريــن 
الشــركة وعــدد مــن مســؤولي الطيــران 
مســؤولي  مــن  وعــدد  والمطــار  المدنــي 
وكيــل  جانــب  إلــى  األذري  الطيــران 
الطيــران األذري فــي البحرين والشــريك 
االستراتيجي لشــركة “بحرين هوليديز” 

بن فرناس للسفر والسياحة.
 وكان لبحريــن هوليديــز نصيــب األســد 
في االســتحواذ علــى مقاعد الطائرة في 
أول رحلــة لجمهوريــة أذربيجان، إذ فاق 
عــدد مســافرين بحرين هوليديــز الـ 100 
مســافر فــي طائــر ايربــاص 320 اللتــي 

تتسع لـ174 مسافًرا.

1500 مسافر خالل 13 رحلة

 1500 الســتقطاب  الشــركة  وتهــدف   
رحلــة   13 خــال  الوجــه  لهــذه  مســافر 
ســيطلقها الطيــران األذري بيــن المنامــة 

وباكــو خــال الصيــف بواقــع رحلــة فــي 
كل أســبوع. وفــي إطــار طمــوح بحريــن 
هوليديــز المتنامي الستكشــاف وجهات 
جديــدة وتوفيــر الخدمــات والمنتجــات 
“بحريــن  تطــرح  للعمــاء،  المميــزة 
هوليديــز” 70 وجهــة ســياحية لعمائهــا 
وتســتعد لتســير 200 رحلة هذا الصيف. 
وتقــع أذربيجــان بمواجهــة بحــر قزوين، 
وتتمتع بصيف معتدل وجاف مع حرارة 
تتــراوح بيــن 22 و30 درجــة مئوية بين 
المــكان  مــا يجعلهــا  يونيــو وأغســطس، 

المثالي لقضاء اإلجازات الصيفية.
 وتمتاز مدينة باكو بتاريخ عريق، حيث 
كانــت عاصمــة للفــرس وطفــرة نفطيــة 
الســوفييتي،  االتحــاد  عهــد  فــي  كبيــرة 
إلــى شــوارعها األثريــة المزّينــة  إضافــة 
مــن  التاريخيــة  والمبانــي  والمســاجد 
الئحــة  علــى  مدرجــة  وأبــراج  قصــور، 

منظمــة  قبــل  مــن  العالمــي  التــراث 
“اليونيسكو” العالمية.

غنيــة  باكــو  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر   
بالتصاميم المبتكــرة للعامات التجارية 
إلــى  أرجائهــا،  جميــع  فــي  المنتشــرة 
جانــب تصنيفهــا بين أفضــل 10 وجهات 
ترفيهيــة لدى الشــباب، وأفضــل األماكن 
هــذا  تســتعد  كمــا  االحتفــاالت،  إلقامــة 
العــام الســتضافة الــدورة الرابعة أللعاب 
التضامــن اإلســامي وســباق أذربيجــان 
األمــم  كأس  عــن  فضــاً   ،1 للفورمــوال 
األوروبيــة 2020. يذكــر أن أن جمهورية 
ا في  ا مهمًّ أذربيجــان تعــد مركًزا ســياحيًّ
قارة آســيا، كما تعد من أهم الدول التي 
كونهــا  الســياحي  المجــال  فــي  تتقــدم 
جســر  االســتراتيجي  بموقعهــا  تشــكل 

عبور بين غرب وشرق القارة.

المتحدثون في اللقاء الصحافي في باكو فريق “بحرين هوليديز” في أذربيجان

باكو - بحرين هوليديز

رفعــت مجموعــة ترافكو، المدرجة أســهمها في بورصــة البحرين، حصتها في 
أسهم خزينة التي تملكها بالمجموعة إلى 7.747 % يوم أمس األول.

وقامــت المجموعــة بشــراء 500 ألــف 
خزينــة  كأســهم  أســهمها  مــن  ســهم 
للســهم  فلــس   300 وبســعر  إضافيــة، 
إجمالــي  يصبــح  وبذلــك  الواحــد، 
الشــركة  لــدى  الخزينــة  أســهم  عــدد 
 7.747 وبنســبة  ســهًما،   6,250,651
الصــادرة  األســهم  مجمــوع  مــن   %
وكانــت  ســهًما.   80,675,050 وهــو 

المجموعة تمتلك  قبل تنفيذ عمليات 
التــداول 5,750,651 ســهًما، وبنســبة 

.% 7.128
 وتــداول المســتثمرون فــي “بورصــة 
مليــون   3.14 األول  أمــس  البحريــن” 
ســهم بقيمة قدرها 764.01 ألف دينار 
تم تنفيذها من خال 68 صفقة، وركز 
المســتثمرون تعاماتهــم علــى أســهم 

قطــاع الخدمــات والتــي بلغــت قيمــة 
أســهمه المتداولــة 671.15 ألــف دينار 
أي مــا نســبته 87.53 % مــن القيمــة 
اإلجماليــة لــألوراق الماليــة المتداولــة 
وبكميــة قدرها 2.54 مليون ســهم، تم 

تنفيذها من خال 33 صفقة.
 وبلغت قيمة أســهم مجموعة ترافكو 
المتداولــة 434.51 ألــف دينــار أي مــا 
نســبته 56.67 % مــن إجمالــي قيمــة 
وبكميــة  المتداولــة  الماليــة  األوراق 
قدرها 1.45 مليون ســهم، تم تنفيذها 

من خال 6 صفقات.

قال رئيس قســم الخدمات المالية في شــركة كي بي إم جي بالبحرين، جليل العالي “إن القطاع المصرفي 
فــي البحريــن أظهــر قّوتــه وصمــوده من خالل الحفــاظ على نمّوه الســنوي في ظل التحّديات التي نشــهدها 

اليوم، إذ تمّكن هذا القطاع من تسجيل معّدل مقبول من النمو االئتماني في العام 2018 نسبته 3.8 %. 

حصيلــًة  النتائــج  هــذه  وتعتبــر 
الحكوميــة  الجهــود  لسلســة 
المبذولــة لتوفيــر بيئــة اقتصاديــة 
ثقــة  تعزيــز  شــأنها  مــن  إيجابيــة 
القطــاع  ولصــّب  المســتثمرين، 
علــى  كذلــك  تركيــزه  المصرفــي 
رفــع  لغــرض  الكفــاءة  تعزيــز 
مســتويات األرباح الصافية”. جاء 
ذلك في تعليق للعالي على التقرير 

الرابــع لشــركة كــي بــي إم جي عن 
“نتائــج البنــوك المدرجــة فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي” الــذي 
للبنــوك  المنشــورة  النتائــج  يحّلــل 
التجاريــة المدرجــة فــي المنطقــة 
ديســمبر   31 فــي  المنتهــي  للعــام 

.2018
“انخفــاض  أن  العالــي  وأضــاف   
مســتويات الســيولة، والتغييــرات 

جانــب  إلــى  المســتمرة  النظاميــة 
التــي  التكنولوجيــة  التطــّورات 
ُتحــدث تغييــرات جذريــة، عوامل 
أمــام  المصرفــي  القطــاع  تضــع 

تحّديات كبيرة.
 إاّل أن مصــرف البحريــن المركــزي 
الخطــوات  مــن  مجموعــًة  يتخــذ 
الهامــة لتعزيز االبتكار والمحافظة 

على استقرار القطاع المالي”.

3.8 % النمو االئتماني للمصارف بالبحرين“ترافكو”: شراء 500 ألف خزينة بـ 434.5 ألف دينار

“األشغال”: 
عوازل مائية 

ألسطح مباني 
الوزارة لسنتين

أمل الحامد

أمل الحامد
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ترأس وزير الصناعة والتجارة  «
والسياحة رئيس مجلس 

إدارة هيئة البحرين للسياحة 
والمعارض زايد الزياني وفد 

البحرين الجتماع الدورة 110 
للمجلس التنفيذي ل منظمة 

السياحة العالمية التابعة لألمم 
المتحدة والذي يضم 35 دولة 

وتمت خالل هذه الدورة مناقشة 
العديد من الشئون والمواضيع 

المتعلقة بالسياحة بما في ذلك 

تقرير األمين العام، وبرنامج 
العمل العام والتقرير المالي، 

ومناقشة إعداد تقرير الجمعية 
العمومية واألعضاء المنتسبين 

وذلك بالعاصمة األذربيجانية 
باكو.

كما ناقش هذا االجتماع رؤية  «
المنظمة لقطاع السياحة 

العالمي بحلول عام 2030، كما 
رسم خطط وأولويات القطاع 

خالل العامين المقبلين.

يذكر أن قد تم اختيار مملكة  «
البحرين متمثلة بهيئة البحرين 

للسياحة والمعارض في العام 
السابق ضمن أعضاء المجلس 

التنفيذي لمنظمة السياحة 
العالمية خالل الفترة ما بين 

2018 و2021. وجاء هذا االختيار 
تقديراً لجهود البحرين لتطوير 

القطاع السياحي على المستوى 
المحلي فضاًل عن إمكاناتها 

لتمثيل منطقة الشرق األوسط 

نظًرا لقطاعها السياحي اآلخذ في 
التطور وفق استراتيجية محددة 

األطر، ومكانتها البارزة كوجهة 
سياحية عالمية منفتحة على 

العالم.

وبهذه المناسبة، قال وزير  «
الصناعة والتجارة والسياحة 

رئيس مجلس إدارة هيئة 
البحرين للسياحة والمعارض 

“من خالل هذا االجتماع نسعى 
لمناقشة التحديات والفرص 

األساسية في القطاع السياحي، 
ومشاركة التجارب وابتكار الحلول 

لتطوير هذا القطاع الحيوي. 
نسعى أيًضا لتعزيز العالقات مع 

أعضاء المجلس التنفيذي في 
سبيل تحقيق أهداف منظمة 

السياحة العالمية، ولالستفادة 
من تجارب الدول بما يسهم من 
تعزيز حضور السياحة في الناتج 

المحلي اإلجمالي ورفع سقف 
إسهامها إلى مستويات أعلى”.

الزياني يستعرض شؤون السياحة في “باكو”

المرفأ المالي - الصناعة والتجارة

الزياني لدى مشاركته في مؤتمر باكو



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة
شركة ثري سركلز للتجارة ذ.م.م

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة
شركة اوريليا للتجاره والمقاوالت ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة و التجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها 

الس���يد / ياسر عيسى محمد عبدالعزيز الوزان باعتباره المصفي القانوني لشركة 

ش���ركة ثري س���ركلز للتج���ارة ذ.م.م ،المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة 

بموج���ب القي���د رقم 97772 ، طالبا إش���هار إنتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 

اختيارية و ش���طبها من الس���جل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون. الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة و التجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها 

الس���يد / محمود غالب محمود قيصي باعتباره المصفي القانوني ش���ركة اوريليا 

للتج���اره والمقاوالت ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب 

القيد رقم 119795 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

و ش���طبها من الس���جل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون. الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

13/6/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -80257( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، فعل���ى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 129217-2

اسم التاجر: جاسم محمد حسن عبدعلي محمد صالح
االس���م التج���اري الحالي: وايت تراك ألنش���طة المتعلقة بخدم���ة وصيانة تجميل 

المواقع
االسم التجاري المطلوب: وايت تراك ألنشطة اإلدارية وأنشطة الدعم للمكاتب

11/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 49132( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 - 80914( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 - 78490( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: امينة عبداللطيف عبدالرحيم محمود
االسم التجاري الحالي: أمانيا لتخليص المعامالت

االسم التجاري المطلوب: امانيا للتسويق والترويج
األنشطة التجارية المطلوبة: أنشطة أخرى تتعلق بالتسويق والترويج

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: خميس شريدة قاسم شريدة

االسم التجاري الحالي: هابي كاب جوس

االسم التجاري الجديد: مقهى الزلزال

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: هيا حمد خليفة بوسعيد

االسم التجاري الحالي: زاوية االفالم

االسم التجاري الجديد: كفتيريا ركن صحي

قيد رقم: 89470-3

قيد رقم: 14-54102

قيد رقم: 15064-2

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها الس���ادة أصحاب ش���ركة المدائن المس���جلة بموجب القيد 
رقم 24750، طالبين تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى 
شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 6000 دينار، لتصبح مملوكة 

من السيد / حسين يوسف علي عبدهللا السماك:
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )CR2019 - 79260( سنة 2019

بشأن تحويل شركة تضامن  
إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 24750 

 تاريخ: 12/6/2019

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة بلو ستوكنغ كونسلتنت ش.ش.و

 لمالكها كيرثانا فار ادهار اجولو جاياكو ثانا
سجل تجاري رقم 113870

بناء على قرار الملك لشركة شركة بلو ستوكنغ كونسلتنت ش.ش.و لمالكها كيرثانا 
ف���ار اده���ار اجول���و جاياك���و ثان���ا  المس���جلة بموجب القي���د رق���م 113870، بتصفية 
 MOHAMMED IQBAL EDAKKURUSSI  /الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���ادة

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 66975736 )973+(
toppers.bh@gmail.com :البريد االلكتروني

تعل���ن المحكم���ة الكبرى المدنية الغرفة األولى بأن المدعين حس���ن احمد ابراهيم 

سرور وغيرهم وكيلهم عبدهللا الشمالوي

ق���د أقام���وا الدعوى رق���م 02/2019/7421/9 ض���د المدعي عليها جهاز المس���احة 

والتسجيل العقاري.

طالبين فيها فاقد لوثيقة عقارية رقم المقدمة 1985/5219 

لذا فان كل من لديه اعتراض على طلب المدعي أن يتقدم لهذة المحكمة بطلب 

مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 23/6/2019

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3001815981 :رقم الدعوى: 02/2019/0742/9  -  رقم الكتاب

التاريخ: 13-6-2019
المحكمة الكبرى المدنية االولى

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

الس���ادة اصح���اب ش���ركة أمل الحي���اة للمق���اوالت ش.ش.و ولمالكتها امل حس���ين 

عج���اج، المس���جلة بموجب القيد رق���م 98883، طالبين تغيير االس���م التجاري من  

ش���ركة أمل الحياة للمقاوالت ش.ش.و و ولمالكتها امل حس���ين عجاج إلى شركة 

أمل الحياة للمقاوالت ش.ش.و و ولمالكتها تركي عبدالرحمن عيد الدوسري

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أمل الحياة 
للمقاوالت ش.ش.و و ولمالكتها امل حسين عجاج

القيد: 98883 

 تاريخ: 19/5/2019

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

فلل راقية منفصلة جاهزة 
للسكن مع الوثائق 

بأسعار ومساحات ممتازة 

بتصميم عصري وتشطيب راقي
بنية تحتية،، كاملة ومتطورة

عروض البنوك الميّسرة للتمويل *
لطلبات السكن االجتماعي * N a k h e e l  V i l l a s

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW: متوافق
مع برنامج

منطقة جنوسان
قريبة من البحر 120.000
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري
)CR2019 - 65091( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: خلود محمد قطيس سالم الهاجري

االسم التجاري الحالي: بي بالس لتأجير معدات البناء

االسم التجاري الجديد: دي بالس لتأجير معدات البناء والمقاوالت

قيد رقم: 124371-1

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 

تقدم  إليها الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة فان���و لمناول���ه البضائع ذ.م.م 

المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 97794، طالبين تحويل الش���ركة إلى 

مؤسس���ة فردية اتصبح مملوكة من السيد يوسف حمد محمد المقلة 

وتعيين عيسي عباس جاسم ناصر شاهين للقيام بإجراءات التحويل

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك شركة كدزمانيا ش.ش.و لمالكتها افنان حارث حسن 
حيدر درويش المسجلة بموجب القيد رقم 107327-1، بطالب تحويل 
الش���ركة إلى مؤسس���ة فردية اتصبح باس���م الس���يد افنان حارث حسن 

حيدر درويش وتعيين نفسها باجراءات التحويل
وتغيي���ر االس���م التجاري م���ن كدزمانيا ش.ش.و لمالكته���ا افنان حارث 

حسن حيدر درويش الى كدزمانيا
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )81036( سنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة  
إلى مؤسسة فودية

القيد: 97794 

 تاريخ: 16/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم ) 157193( سنة 2019

بشأن تحويل الشخص الواحد  إلى مؤسسة فردية

10/6/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

)CR2019-78216( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلينا المعلن ادناه: فاطمة احمد صالح احمد الخاجة بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد عبدهللا محمد عبدهللا محمد بهلول 

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

35724-3

35724-4

االسم التجاري

مركز عجمان للتجارة
ورشة فلورا للنجارة
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30 قتيال في هجوم 
انتحاري في نيجيريا

قتل 30 شخًصا على األقل في هجوم 
نفذه ثالثة انتحاريين في شمال شرق 

نيجيريا، وفق ما أفادت أجهزة الطوارئ 
أمس اإلثنين، في اعتداء يحمل بصمات 

جماعة بوكو حرام.
وفّجر االنتحاريون الثالثة أنفسهم خارج 
صالة كان مشجعو كرة القدم يشاهدون 

مباراة لكرة القدم على التلفزيون فيها 
مساء األحد في بلدة كوندوغا الواقعة 

على بعد 38 كلم من مايدوغوري عاصمة 
والية بورنو.

وقال مدير أجهزة الطوارئ في بورنو 
عثمان كاشاال االثنين إن “حصيلة القتلى 
جّراء الهجوم ارتفعت حتى اآلن إلى 30. 

لدينا أكثر من 40 جريًحا”.

طهــران تتحدى العالــم وتنتهك بنــودا في االتفــاق النووي

البيت األبيض: يجب مواجهة ابتزاز إيران

فيما أعلنت إيران أمس اإلثنين، كما كان متوقعا، إنهاء التزامها ببعض البنود التي فرضت عليها بموجب االتفاق النووي المبرم العام 2015، في تحد جديد للمجتمع 
الدولــي، اعتبــر متحــدث باســم مجلــس األمن القومي في البيت األبيض، أن خطة إيران لتجــاوز حدود التخصيب النووي “ابتزاز نووي” ويجب مواجهتها بمزيد من 
الضغــوط الدوليــة. وقــال جاريــت ماركيز، المتحدث باســم مجلس األمن القومي: “خطط التخصيــب اإليرانية ممكنة فقط؛ ألن االتفاق النووي المروع لم يؤثر على 
قدراتهــا. لقــد أوضــح الرئيــس )األميركــي دونالد ترامب( أنه لن يســمح إليران مطلقًا بتطوير أســلحة نووية. يجب أن يواجه االبتزاز النــووي للنظام بضغوط دولية 

متزايدة”.

 زيادة التخصيب

الذريــة  الوكالــة  المتحــدث باســم  قــال 
اإليرانيــة، بهروز كمالونــدي، إن طهران 
اليورانيــوم  تخصيــب  مــن  ســتزيد 
علــى  “بنــاًء  جديــدة،  مســتويات  إلــى 
البــالد”، وفــق مــا نقلــت وكالــة  حاجــة 
التلفزيــون  عــن  بــرس”  “األسوشــيتد 

اإليراني.
قــد  التخصيــب  نســبة  أن  إلــى  ولفــت 
ســتزيد عــن 20 فــي المئــة؛ وذلــك مــن 
المفاعــالت  فــي  “اســتخدامه  أجــل 

المحلية”.
وأضــاف المســؤول اإليرانــي أن بــالده 
ســتتجاوز الحد المســموح من مخزون 

اليورانيوم وفقا لالتفاق خالل أيام.
وقــال “اليــوم بدأ العد العكســي لتجاوز 
اليورانيــوم  لمخزونــات  كلــغ   300 الـــ 
المخصــب، وخالل عشــرة أيــام، أي في 
الحــدود”،  هــذه  ســنتجاوز  يونيــو،   27

وفق “فرانس برس”.
مــن  المقربــة  “تســنيم”  وكالــة  وكانــت 
أن  األحــد،  أوردت،  الثــوري  الحــرس 
تقلــل  خطــوات  عــن  ســتعلن  طهــران 
باالتفــاق  التزاماتهــا  مــن  بموجبهــا 

النووي.

 مهلة إيرانية وإال

وأعلنــت إيران في الثامن من مايو أنها 
لــم تعــد تعتبــر نفســها “ملزمــة” بالتقيــد 
بمخزونــات المياه الثقيلــة واليورانيوم 
تمــت  التــي  القيــود  وهــي  المخصــب، 
االتفــاق  إطــار  فــي  عليهــا  الموافقــة 
النــووي المبــرم العــام 2015، المعــروف 
المشــترك  العمــل  باســم “خطــة  رســميا 

الشامل”.
ومنحــت طهــران األوروبييــن والصيــن 
وروسيا الموقعين على االتفاق النووي 

مهلــة 60 يوما؛ من أجل “إنقاذ االتفاق” 
فــي  المتحــدة  بالواليــات  اللحــاق  أو 

االنسحاب من االتفاق.
وقــال المتحــدث باســم الوكالــة الذريــة 
اإليرانيــة “إن هنــاك وقتــا أمــام الــدول 
األوروبية للمســاعدة فــي حماية إيران 
بحاجــة  لكنهــا  أميــركا،  عقوبــات  مــن 

للتحرك ال الكالم”.
وأضاف أن بالده قد تصدر إلى الخارج 
كميــات من الماء الثقيل، لكنه اعتبر أن 

األمر ال يعد انتهاكا لالتفاق النووي.
وذكــر النظام اإليرانــي أن خطوته هذه 
جــاءت ردا علــى االنســحاب األميركــي 
مــن االتفــاق النــووي، ومــا أعقــب ذلــك 
مــن عقوبــات اشــتدت قوتهــا مــع إنهاء 
الــدول  لبعــض  الممنوحــة  اإلعفــاءات 

لشراء النفط اإليراني.
الــالزم  الوقــت  بــأن  علمــاء  ويقــدر 
للوصول إلى الحد األدنى البالغ 90 في 
المئــة لليورانيــوم المســتخدم في صنع 
األســلحة ينخفــض إلى النصــف بمجرد 

 20 نحــو  إلــى  اليورانيــوم  تخصيــب 
بالمئة، علما أن التخصيب المســموح به 

بحسب االتفاق 3.67 في المئة.

 االنتشار النووي

اإليرانــي  بالبرلمــان  كبيــر  نائــب  أبلــغ 
وكالــة “فــارس” شــبه الرســمية لألنبــاء، 
معاهــدة  مــن  ستنســحب  طهــران  أن 
تنقــذ  لــم  مــا  النــووي  االنتشــار  حظــر 
القــوى األوروبيــة االتفاق النــووي الذي 

انسحبت منه واشنطن العام الماضي.
وقــال مجتبــى ذو النــور، الــذي يــرأس 
كبــار  مــن  ويعتبــر  النوويــة  اللجنــة 
المتشــددين فــي البرلمــان اإليرانــي: “ال 
يوجد وقت كثير على نهاية إنذار الـ 60 
يومــا الــذي وجهتــه إيــران لألوروبييــن 
إلنقــاذ اتفــاق 2015. بعــد ذلــك ســتعلق 
إيــران تطبيــق معاهــدة حظــر االنتشــار 

النووي”.
وتصاعد التوتر بين واشــنطن وطهران 

منذ انســحب الرئيــس األميركي دونالد 
االتفــاق  مــن  الماضــي  العــام  ترامــب 
والقــوى  إيــران  بيــن  الدولــي  النــووي 
الكبــرى، والــذي وافقت طهران بموجبه 
علــى الحد مــن نشــاطها النــووي مقابل 

اإلعفاء من بعض العقوبات.

شبكة تجسس 

ذكر مســؤول أمنــي إيراني كبير، أمس، 
أن طهــران كشــفت في اآلونــة األخيرة 
أميركيــة  إلكترونــي  تجســس  “شــبكة 

كبيرة” وفككتها.
والتلفزيــون  اإلذاعــة  هيئــة  ونقلــت 
لمجلــس  العــام  األميــن  عــن  اإليرانيــة 
األمــن القومــي األعلى، علي شــمخاني، 
القبــض علــى عــدد مــن  تــم  إنــه  قولــه 
المركزيــة  المخابــرات  وكالــة  عمــالء 
بفضــل  )ســي.آي.إيه(  األميركيــة 
معلومــات مخابــرات تبادلتهــا إيران مع 

حلفائها.

عواصم ـ وكاالت

أبوجا ـ أ ف ب

إيران تواصل تحديها للمجتمع الدولي في ملفها النووي

الخرطوم ـ اف بلندن ـ العربية نت 

اتهــم األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمد أبو الغيــط، أمس االثنيــن، إيران 
وتركيا بأنهما تحمالن مشروعا توسعيا لتطبيقه خارج حدودهما دون وجه حق.

وقــال أبــو الغيــط: “األمــور تأزمــت مــع إيران 
وتركيــا فــي اآلونــة األخيــرة إلــى حــد صــار 
بــل وغيــر مجــد فــي  الحــوار صعبــا،  معهمــا 
الحــوار،  لغــرض  فالحــوار  الحالــي،  الوقــت 
مــن دون إطــار مفاهيمــي يحكمــه أو نقــاط 
مرجعية تضبطه، ال ُيعالج القضايا الجوهرية 

وال يؤسس لعالقة صحية”.
وقال أحمد أبو الغيط في كلمة خالل افتتاح 
نــدوة تحــت عنــوان “نحــو بناء إســتراتيجية 
موحــدة للتعامل مع دول الجــوار الجغرافي” 
التي ينظمها البرلمان العربي، إن تركيا تروج 
لإلســالم السياســي فــي ثــوب مــن العثمانيــة 

الترويــج  إلــى  وتســعى  الجديــدة، 
لمنطلقاتهــا األيديولوجيــة فــي منطقة 

ثبت أنها ترفض هذا المشروع.
وأضــاف أن تركيا، ُتعطي 
بالتدخــل  الحــق  لنفســها 

والتوغــل فــي أراضي دول عربيــة دفاعا عما 
تعتبــره أمنهــا القومــي، ومــن دون أي اعتبــار 

ألمن اآلخرين أو سيادة الدول.
ولفــت فــي الســياق إلــى أن تدخــالت إيــران 
في الشــؤون الداخلية للدول العربية، صارت 
الجامعــة  مجلــس  أجنــدة  علــى  دائمــا  بنــدا 
العربيــة منــذ 2015، قائــال: “نشــاهد اليــوم ما 
ُتباشــره إيران وأذرعها من تهديدات خطيرة 
لألمــن القومــي العربــي، بــل ولألمــن العالمــي 
فــي واحــد مــن أدق مفاصلــه المتعلقــة بأمــن 
طــرق التجــارة والممــرات البحريــة وســالمة 
المنشــآت البحريــة”.  وأردف قائــال: “إن أصل 
المعضلــة يتمثــل فــي أن كال الدولتين )تركيا 
مشــروعا  تحمــالن  وإيــران( 
سياســيا خــارج حدودهمــا 
وبالتحديد في المنطقة 

العربية”.

تجــدد الجــدل فــي إيــران بين أعضاء فــي مجلس خبراء القيــادة اإليرانيــة المكلف باختيار 
المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية، حول من سيخلف المرشد الحالي علي خامنئي، حيث 

تباينت وجهات النظر حول كيفية الترشيح واإلعالن عن أسماء المرشحين المحتملين.

وفــي جديــد هــذه المواقــف، قــال هاشــم 
مجلــس  عضــو  هريســي،  هاشــمزاده 
هنــاك  تكــون  أن  يجــوز  ال  إنــه  الخبــراء، 
قائمة ســرية لخلفاء المرشــد المحتملين، 
بــل يجــب أن تكــون علنيــة وُتناقــش في 

المجلس.
وجــاءت تصريحات هريســي ردا على ما 
أعلنــه العضو اآلخر فــي مجلس الخبراء، 
إحــدى  إن  قــال  الــذي  أراكــي،  محســن 
لجــان المجلــس أعــدت قائمة ســرية 100 

خامنئــي،  لخالفــة  للمرشــحين   %
بإشراف المرشد نفسه.

ونقلــت وكالــة األنبــاء اإليرانيــة 
“إرنــا” عن هريســي قوله إن 
قائمــة  وجــود  أن  حقيقــة 
وكان  قانونــي  أمــر  علنيــة 

متداوال في عهد الخميني أيضا.
وأضــاف أن تعيين المرشــد يجب أن يتم 
مــن خــالل كل أعضاء مجلس الخبراء أو 

أغلبيتهم وليس لجنة أو هيئة معينة”.
لكــن هريســي رأي أنــه ال تأثيــر لمثل هذه 
القائمــة الختيــار المرشــد، حيــث إنــه فــي 
العام 1989 رغم وجود قائمة بالمرشحين 
تــم تعييــن علــي خامنئــي كمرشــد للنظام 

ولم يتم انتخاب أحد من القائمة”.
اإليرانــي حالــة  النظــام  أوســاط  وتســود 
مــن الخــوف مــن إيجــاد فــراغ فــي حــال 
موت خامنئي في ظل اســتمرار حالة 
الشــعبية  واالحتجاجــات  الغليــان 
اإليرانــي،  للنظــام  المناهضــة 
صــراع  تصاعــد  وكذلــك 

األجنحة.

أكد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، أمس 
اإلثنين، ترحيبه بالوســاطة األثيوبية للتســوية السياسية لألزمة في السودان، 

مؤكدا التزامه “بكل أهداف الثورة السودانية غير منقوصة”.

المهنييــن  تجمــع  باســم  المتحــدث  وقــال 
السودانيين محمد ناجي األصم في مؤتمر 
صحفي إن التجمع يرحب بالوســاطة التي 
األثيوبــي ودعــم  الــوزراء  رئيــس  يقودهــا 
االنتقاليــة  الفتــرة  أزمــة  إلنهــاء  جهودهــا 
“اشــترطنا  األصــم:  وأوضــح  البــالد.  فــي 
الســتئناف التفاوض مع المجلس العسكري 
المجلــس  يعتــرف  أن  ضــرورة  االنتقالــي 
بالمسؤولية عن فض االعتصام، إلى جانب 
إطالق ســراح جميع المعتقلين السياسيين 
فــورا، وأن يعيــد خدمة اإلنترنــت، وتمكين 

الحريات العامة وحرية الصحافة”.
واســتطرد األصــم أن إعــالن قــوى الحرية 

لألزمــة  المخــرج  هــو  والتغييــر 
عــن  معربــا  الســودانية، 
“تخطيــط  مــن  تخوفــه 

المجلس العسكري االنتقالي للسيطرة على 
الحكم في البالد”.

وكان رئيــس الــوزراء اإلثيوبــي آبــي أحمــد 
قــد أبقــى مبعــوث االتحــاد اإلفريقــي إلــى 
السودان، محمد الحســن لبات، ومستشاره 
الخــاص، بريــر محمود، لمواصلة الوســاطة 

لحل األزمة في السودان.
وكانــت المحادثات بين المجلس العســكري 
والتغييــر  الحريــة  إعــالن  وقــوى  الحاكــم 

انهارت بعد فض االعتصام.
“الحريــة  تحالــف  دعــا  ذلــك،  غضــون  فــي 
فــي  للمشــاركة  أنصــاره  والتغييــر” 
فــي  جديــدة  ليليــة  تظاهــرات 
باألحــداث  تنديــدا  البــالد  أرجــاء 
التي صاحــب عملية فض 

االعتصام.
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القدس المحتلة ـ وكاالت

بيروت ـ وكاالت

وزعــت بلديــة القدس إخطــارات لهدم 
وإخالء أراض لمواطنين فلســطينيين 
القــدس؛  وســط  العيســوية  بلــدة  فــي 

بهدف إنشاء حديقة “تلمودية”.
أحــد  وهــو  العيســاوي،  هانــي  وقــال 
الشــخصيات القياديــة فــي القــدس إن 
تنفيــذ  علــى  العبريــة مصــرة  “البلديــة 
مــن  قــرارات  وجــود  رغــم  مخططهــا 
ولفــت  المشــروع”.  بتجميــد  المحاكــم 
العيســاوي إلــى توزيــع البلديــة أوامــر 
إخالء وهدم لجميع المنشــآت المقامة 

فيها مهلة يومين، منوها بأنه ســتكون 
هنــاك إجــراءات قانونيــة لوقــف “هــذا 
أصحــاب  علــى  والتعــدي  التطــاول 

المشاغل الموجودة”. 
ومؤسســات  فلســطينيون  ويقــول 
عــن  ودوليــة  فلســطينية  حقوقيــة 
البلدية اإلسرائيلية إنها تتعمد تقليص 
القــدس  فــي  العربيــة  المنــازل  عــدد 
الشــرقية، فــي الوقت الــذي تغدق فيه 
المســتوطنين  علــى  البنــاء  تراخيــص 

اإلسرائيليين.

أعلنــت القــوى األمنيــة اللبنانيــة، أمــس 
االثنيــن، أنهــا تمكنت في عمليــة نوعية، 
من توقيف أحد عناصر “داعش”، خطط 
الســتهداف إحــدى الكنائــس والمســاجد 

على غرار هجوم سريالنكا.
إنهــا  بيــان،  فــي  األمــن  قــوى  وقالــت 
“أوقفــت المدعــو “ز. م.”، مواليــد العــام 
1999، ســوري الجنســية، مقيم في بلدة 
ياطــر جنــوب لبنان، ينشــط علــى مواقع 

التواصــل االجتماعــي في نشــر وترويج 
فكــر “داعــش”، وقــد عمــل علــى تجنيــد 
الســوري “ص. ب.”، مواليــد العام 1990، 

الذي تم توقيفه أيضا”.
“بالتحقيــق  أنــه  األمــن  قــوى  وكشــفت 
مــع الشــخص المذكــور، تبين أنــه ارتبط 
بأشــخاص خــارج لبنــان، وتباحث معهم 
بفكــرة القيــام بأعمــال لصالــح التنظيــم 

في لبنان”.

إسرائيل تهدد بهدم منازل فلسطينيين مقدسيين

لبنان يحبط مخططا داعشيا الستهداف دور عبادة

القاهرة ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

توفــي الرئيــس المصــري المعــزول محمــد مرســي أمــس اإلثنين بنوبــة قلبية حادة أثناء جلســة محاكمتــه في قضيــة التخابر. قال 
النائب العام المصري إن النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة )بقضية التخابر(.

وأضــاف بيــان النائــب العــام أنــه “عقــب انتهاء 
دفــاع المتهميــن مــن المرافعة، طلــب المتوفى 
)محمد مرسي( الحديث، فسمحت له المحكمة 
وتحــدث 5 دقائــق، وعقــب انتهائــه مــن كلمتــه 

رفعت المحكمة الجلسة”.
وأشــار البيــان إلــى أنــه “أثنــاء وجــوده وباقــي 
المتهمين داخل القفص، ســقط أرضا وتم نقله 

فورا للمستشفى وتبين وفاته”.
وتابــع أن مرســي “ُأحضــر للمستشــفى متوفى، 
وتبيــن عــدم وجــود إصابــات ظاهريــة حديثة 
بجثمانــه”. ونقــل عــن شــهود عيان، أن مرســي 
داخــل  تمامــا  طبيعيــة  حالــة  فــي  يبــدو  كان 
قاعــة المحكمــة، ولــم تظهــر عليــه أي عالمــات 
علــى المــرض. يشــار إلــى أن مرســي موجــود 
ويتلقــى  ســنوات،   6 نحــو  منــذ  الســجن  فــي 
العالج بشــكل دوري. محمد مرسي من مواليد 

أغســطس العــام 1951، تولى رئاســة مصر في 
أول انتخابــات رئاســية عقــب ثــورة ينايــر مــن 
العــام 2011، ليكــون الرئيــس الخامــس لمصــر، 

تولــى مهــام منصبــه فــي 30 يونيــو مــن العــام 
2012، وجــرى عزلــه فــي 3 يوليــو مــن العــام 

2013 عقب ثورة شعبية أطاحت به.

قالت مصادر يمنية أمس اإلثنين إن خبراء إيرانيين قتلوا أثناء محاولة إطالق صاروخ من قاعدة قرب العاصمة اليمنية، صنعاء، 
التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي اإليرانية بقوة السالح.

وأضافت المصادر أن الخبراء اإليرانيين، وآخرين من ميليشيات 
الحوثــي، قتلــوا من جراء انفجار الصــاروخ، لدى محاولة إطالقه 

من قاعدة الديلمي الواقعة شمال صنعاء.
وتقع القاعدة على بعد 16 كلم من صنعاء، وتجاور مطار صنعاء 

الدولي.
ويظهــر هــذا الحادث، طبيعــة الدعم الذي يوفــره النظام اإليراني 

للميليشيات الحوثية اإلرهابية في اليمن.
مــن جانــب آخــر، أكد مبعــوث األمم المتحــدة الخاص إلــى اليمن، 
مارتــن غريفثــس، خــالل جلســة لمجلــس األمــن الدولــي أن “عدد 
القتلــى المدنييــن انخفض خالل خفض إطالق النار في محافظة 
الحديدة”، مشيرا إلى أنه “يجب ضمان تطبيق االلتزامات باتفاق 

السويد”.
واعتبــر أن “الوضــع العســكري معقــد وهــش فــي الحديــدة ممــا 
ينعكــس على ســكانها”، مشــددا على “أننا نحتــاج خفض التصعيد 
فــي الحديــدة”. وقــال المبعــوث األممــي “إننا مســتاؤون من عدم 
التقــدم في ملف األســرى والمخطوفين، ونطالــب جانبي الصراع 

بــأن يضعــا أولويــة لقضيــة تبــادل الســجناء. كمــا نرفــض تجــدد 
التصعيــد فــي اليمــن واســتهداف الحوثييــن مطــار أبهــا ويجــب 

العودة للمسار السياسي”.

المتوفى محمد مرسي مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس

نوبة قلبية حادة ألمَّت به أثناء محاكمته في قضية التخابر غريفثس يدين استهداف مطار أبها.. ويطالب بوقف التصعيد
وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي مقتل خبراء إيرانيين بانفجار صاروخ في صنعاء
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لــو أن اإلســام أنــزل أوال علــى الفــرس الســتغلوه في احتــال العالم وجعل بقيــة األعراق 
عبيــدا وأذلــة لهــم، والدعــوا أنهــم شــعب هللا اإللهــي، ولجعلوا النــار أحد أركان هــذا الدين، 
ولســوقوا بــأن الجنــة فقط للفرس ومن يرضــى عنهم الفرس فقط، ولجعلــوا والعياذ بالله 
المقبور الخميني وكيل رب العالمين، وغيرها من البدع واألكاذيب التي ستمجد بالدرجة 
األولــى عرقهــم الفارســي، كذلك األمر مــع الطورانيين القوقازيين الوثنييــن، فلو أنزل هللا 
رســالته علــى هــؤالء، لرأيتهــم يبتدعــون “الخافة اإللهيــة”، وهــي أن هللا أخلفهم وحدهم 
األرض، ولكانــوا أشــد عنصريــة بمئات المرات من شــعب هللا المختــار، ولرأيتهم يضيفون  
إلى أركان رســالتهم جواز المثلية والشــذوذ الجنســي وحماية بيوت الهوى وفق القانون، 
كما يفعل اآلن المنافق والفرعون الطوراني، حيث يعيش هؤالء المثليون وبائعات الهوى 

تحت دعم ومساندة هذا السلطان.
لكــن هللا ســبحانه وتعالــى العليــم الخبيــر كان يعلــم بأن العــرب أعظم شــعوب األرض في 
حماية رسالته، وأنهم سيتبنون وينشرون هذا الدين للعالمين، من غير تحريف وعنصرية 
وعرقيــة. فالعــرب الشــعب الوحيــد الــذي أنــزل رب الجالــة عليهــم هــذا الديــن لينشــروه، 
أكــرر لينشــروه، أكــرر للمــرة الثالثــة لينشــروه للعالمين والنــاس كافة، بعكس بقيــة األقوام 

والشعوب الذين أرسل إليهم فقط رسالته، ولم يطلب منهم نشرها إلى بقية األقوام.
ومــع هــذا، فــإن الخمينــي - ومــن يســمون بالفــرس حاليــا، وهــم بالواقــع أحفــاد مشــردون 
ولقطاء ومجرمون جمعهم إســماعيل الصفوي وغرس فيهم الهوية المجوســية وتاريخها، 
ليكونــوا نــواة قــوم أبادهــم العــرب المســلمون - نــراه قــد دعــا لشــعوبية الفــرس مغلفا هذه 
الشــعوبية بمذهــب جديــد، وهو المذهب الخميني لينافس فيه المذهب الشــيعي والســني. 
لكــن المســلمين مــن المذهبيــن تصــدوا لهــذه الشــعوبية الدينيــة ومحاولــة اســتغال هــذا 
المقبــور مدرســة وتاريــخ وهيبــة أئمــة الطهــارة آل البيت عليهــم الســام، إال أن هناك بعضا 
من المتســلقين والمســتغلين والمنتفعين اســتجابوا لهذا المقبور ومنهم حســين بدر الدين 
الحوثي، فقد عمد هذا الســفيه إلى تبني الخمينية الشــعوبية، وقام بإدخال بدع ورؤى ما 
أنزل هللا بها من ســلطان، وكل ذلك من أجل أن تنصبه إيران كلبا حارســا أمينا لها باليمن، 
لتحتل به اليمن وتلحقه بأماك هذا الدين الشــعوبي، لهذا ومن اآلن وصاعدا، فإن األمانة 
والعروبــة تحتــم علينــا نبــذ مصطلح الحوثيــة، وإطاق اســم الخمينيين على أتباع ســفيه 
اليمــن عبدالملــك الحوثــي، حتى نغرس بعقــول اليمنيين وكل العرب، أن هــؤالء ال ينتمون 
مطلقــا إلينــا، وأن المذهــب الســني والمذهب الشــيعي والزيــدي... مذاهب إســامية عربية 
خالصة، وأن الخمينية مذهب شعوبي يدعي إساميته لممارسة شوبيته. وللحديث بقية.

الشعوبيون الجدد... المذهب الشعوبي الخميني
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المثقف العربي... 

فاقد الوعي وال يشعر 
بمسؤوليته

فــي عصرنــا الحالــي تــكاد تكــون مســتحيلة عزلــة المثقــف فــي برجه 
العاجي، منصرفا إلى لذائذ المعرفة، أو متعة اإلبداع الفني، فالقضايا 
العامــة مــن محليــة وإنســانية تنفــذ إليه مع خبــزه اليومــي، والمثقف 
العربــي مثــل كل مثقــف فــي العالــم، مســوق إلــى االهتمــام بالقضايــا 
الكبيرة وباتخاذ موقف منها، بل إنه جدير بأن يكون أشد اهتماما من 
المثقفيــن اآلخريــن بهــذه القضايا الكبيــرة، ألن أنباء بعضهــا ال تفارق 
ســمعه كل يــوم، وبعضهــا تقــرع عليه باب داره كل لحظــة مذكرة إياه 

بأنها تعني بالنسبة إليه الحياة أو الفناء والوجود والعدم.
إذا فاهتمــام المثقــف العربــي بقضايــا قومــه وبــاده واإلنســانية أمــر 
حتمــي وواقــع، ويشــتد االهتمــام حتــى يصبــح فــي بعــض الظــروف 
ارتباطــا ال مفــك منــه للمثقــف الحــق والمفكــر الحق، صحيــح اإلدراك 
للظــروف المحيطــة به، صحيح الشــعور بمســؤوليته كمثقــف ومفكر، 
فهل هذا هو آخر الشوط في عاقة المثقف العربي بالقضايا الكبيرة؟ 
إن فئــة مــن المثقفيــن المفكريــن ال تكتفــي باالهتمــام أو االرتبــاط بل 
تبحــث عــن عاقــة أشــد وأكثــر تحديــدا، فتتخذهــا وتطالــب غيرهــا 

باتخاذهــا، هــذه العاقــة أو الموقــف هــو مــا اصطلــح علــى تســميته 
بااللتزام، العالم العربي يعيش اليوم هذا المنعطف الخطير وأصوات 
الزجــاج تتطايــر مــن الشــبابيك والمؤامــرات تــزداد حــدة وشراســة 
ومثقفنــا العربــي فاقد الوعي وال يريد أن يخرج إلى النور، فاألوضاع 
االلتــزام  العربــي  والمفكــر  المثقــف  علــى  تحتــم  الراهنــة  السياســية 
المتدفق ومســايرة الواقع والمســاهمة بشــكل أو بآخر في الدفاع عن 
األمة العربية على األقل “بما يخلقه ويبدعه” وليس البقاء هكذا خارج 
نقطة الضوء واالكتفاء بالخبز والعجن والثرثرة عن “الرأسمالية” في 
بعض البرامج التلفزيونية، أو حضور منتديات الشوارع التي ال تقدم 

أي شيء يذكر.

كيف نسي المثقف العربي واجبه واألعباء الضخمة التي يحملها  «
ولم يعد يهتم بما يدور في أوطاننا العربية في هذه الفترة 

المرعبة من تاريخنا، لقد تجمد كل شيء وترك المثقف واجبه 
كامال في حين كان يفترض أن يكون أول المتواجدين في الجبهة 

بفكره وعطائه.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

في الذكرى المئوية 
لتأسيس البلدية

تحل علينا الذكرى المئوية لتأســيس البلدية، حيث أسســت حكومة البحرين 
بلديــة المنامــة لتنظــم شــؤون المواطنيــن اليوميــة والحفــاظ علــى صحتهــم 
وسامتهم البدنية والوقائية، وتعتبر من أوائل الدوائر الرسمية في البحرين، 
وعينــت الحكومة مجلســا بلديا مــن ثمانية أعضاء إلدارة أعماله التي شــملت 

كل أنواع الخدمات الحكومية آنذاك.
واستهلت البلدية أعمالها بترقيم البيوت والمحات التجارية وفرض الرسوم 
عليهــا، وكنــس ورفــع القمامــة من الطرقات والشــوارع. وتوســعت أعمالها إلى 
إنشــاء الشــوارع وتوســعتها وتســوية الطرق، تنظيم األســواق العامة، مراقبة 
الذبائــح، توحيــد األوزان والمقاييــس، تشــييد المغاســل العامة وشــق جداول 
صــرف ميــاه األمطــار، وتالًيا أصبحت مســؤولة عن كل شــيء إال الجمارك، ثم 

ُكلفت البلدية بإدارة مشروع إسالة المياه.
وخال الفترة الرئاسية الثالثة لمجلس البلدية تمت زيادة أعضائه إلى عشرين 
عضًوا، وتم تشــكيل المجلس بانتخاب عشــرة وتعيين عشــرة آخرين من قبل 
الحكومــة. وفــي 1949م ارتفــع أعضــاء المجلس إلــى )24( عضــًوا بالمناصفة، 

وقــد تقلــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الُموقر رئاسة البلدية في 1962م حتى 1967م، وكان حفظه هللا أها 
لتحمــل عــبء هــذه المســؤولية بمــا تميز به من ســداد الــرأي والحــزم اإلداري 
وُعشــقه العمــل الوطنــي، وتحققــت فــي فتــرة رئاســته العديد مــن اإلنجازات 
والمشــاريع الفــذة التــي اســتفاد منهــا أهل البحرين وســاهمت في نمــاء الباد 
وتطورها، ومع استقال البحرين في 1970م أصبحت البلدية وزارة وتقلدها 

الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة.

واستمرت البلدية ومازال عطاؤها الُمثمر ُمستمًرا بما تقدمه من  «
خدمات حياتية أساسية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض 

البحرين حيث زادت إداراتها وتعاظمت مهامها بسبب ارتفاع وتيرة 
النمو االجتماعي واالقتصادي والزيادة السكانية، ومارست البلدية 

وظائفها بأفضل أداء، ديدنها تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين 
بيسٍر، وأصبحت البلدية اليوم جزًءا من وزارة األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني، وهذا جزء يسير من ما تم توثيقه عن تاريخ البلدية 
في مملكتنا الحبيبة.

عبدعلي الغسرة

ســعدت جــدا بإصدار عاهــل الباد المفدى جالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة بإصدار 
القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل المادة ١١ من القانون رقم ٥٨ بشأن حماية المجتمع 
من األعمال اإلرهابية، وســعدت بالصياغة المحكمة لهذه المادة التي تقطع الطريق تماما 
على مؤيدي اإلرهاب وداعميه بأي شكل من األشكال، فهذه المادة تساعد على محاصرة 
أي نشــاط يتصــل باإلرهــاب منذ البدايــة وتوقف عمليات التحريض والمســاندة من خال 
النشر أو من خال حيازة أية مواد ورقية أو إلكترونية يكون من شأنها مساندة اإلرهاب. 
وال شك أن سعادتي أكثر بالتصدي لألنشطة اإللكترونية التي تضر بأمن واستقرار الباد 
والتي استشــعرت خطورتها قبل فترة وطالبت غير مرة بالتصدي لها، وأقول مجددا إننا 
نعيش اليوم حروب الجيل الخامس التي تســتخدم الوســائل اإللكترونية أداة لها وتتبنى 
الشــائعات التــي تهــدف إلى تدمير عقول الشــباب وتقــوم بإجراء عمليات غســيل مخ لهم 
وتطعــن انتماءهــم ألوطانهــم، وتقوم بتشــكيكهم في كل إنجاز يتم فــي بلدانهم وتجرهم 
نحــو اليــأس وتميــت روح الوطنيــة داخلهــم وتحولهــم إلى مــادة خام قابلة للتشــكيل من 

جديد وفق خطط وأهواء جهات ومؤسسات خارجية. 
والبحريــن جــزء مــن هذا العالم الذي تدار في أنحائه حــروب الجيل الخامس التي تعتمد 
علــى الشــائعات التي يتم ترويجها باحترافية وســرعة كبيرة عن طريــق الميديا الجديدة 
التي تخترق كل الحدود ويكون من الصعب على أية دولة أن تتصدى لها ما لم تكن لدى 

شعبها درجة عالية من الوعي ومن المقدرة على فرز الغث من الثمين.

سن القوانين وتجريم كل ما يضر بأمن المجتمع بمفهومه الواسع أمر في  «
غاية األهمية، لكن البد له أن يعمل جنبا إلى جنب مع استراتيجية جديدة 
يشارك فيها المجتمع بأسره لنشر الوعي وتحصين الشباب ضد عمليات 

الغزو اإللكتروني التي تتعرض لها البحرين مع غيرها من الدول. صحيح 
أن وزارة الداخلية تتصدى بحسم لكل األنشطة الضارة في هذا الشأن 

وتقوم بتقديم المتورطين فيها للمحاكمة وفقا للقانون، لكن من األولى 
أن نحصن شبابنا من الوقوع في المحظور. وسعدت جدا عندما الحظت 

أن فعاليات بحرينية بدأت تهتم بالمسألة وتنبه إلى خطورتها وتعرف 
المجتمع أن مملكتنا تتعرض لهجمات إلكترونية، فالبد أن يعلم الجميع ما 

هي الهجمات اإللكترونية وكيف تدار وما يترتب عليها من آثار خطيرة.

حماية المجتمع من اإلرهاب

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

18 يونيو 2019 الثالثاء
15 شوال 1440

ال تكن كأمهات األمس

ُصــدم عــدد مــن اآلبــاء واألزواج واإلخــوة، عندمــا علمــوا خال فيديــو قصير 
ُعــرض عليهــم أليــد منهكــة، بأنهــا لقريباتهــم، والذين ظنــوا من الوهلــة األولى 
أنهــا إمــا لعاملــة منزليــة أو رجــال كبــار فــي الســن، أو لعمــال فــي مهن قاســية 
كالنجارة، والحدادة، والسباكة والفاحة! بل وجدها أحدهم أنها لرجل خاض 
حربــًا وتعــرض للتعذيب! كانوا ما بيــن ذهول وصدمة مؤلمة، جعلتهم يبكون، 
ويدركــون فــي ذات الوقــت الرســالة التي أراد هذا االختبــار أن يوصلها إليهم، 
فالمــرأة بــكل أدوارهــا في المنزل، ســواًء كانــت أما أو زوجة أو حتــى أختًا أو 
ابنة تقوم بجهود وأعمال بعضها قاســية، تشــوه مظاهر األنوثة عندها، فغسل 
المابــس واألوانــي، والتعــرض للمنظفــات والكيماويــات بشــكل مســتمر يترك 
أثره الدائم على يد المرأة التي من المفترض أن تكون طرية ناعمة، ال قاسية، 

وأكثر جفافًا حتى من بعض الرجال! 
كل ذلــك تقــوم بــه المرأة بحب ألهل بيتها، قد ال تتذمر، وقد ال تلتفت لنفســها 
إال بعــد أن يتســلل الجفــاف والتجاعيــد إلــى يديها، وكل ذلك ناجــم عن تربية 
شــرقية تجــد أن المــرأة ُخلقت للمطبخ وأعمال المنــزل، وكأنه فرض أنزل في 

آيــات القــرآن، ال كونــه موروثا ناجما عن تربية قوامها “الســي ســيد” وأن على 
المــرأة أن تخــدم الرجــل، وأن مــن العيب أن يغســل الــزوج أو يكنس أو يرتب 

منزله، وكأن ذلك يقلل من رجولته! 
علــى أمهــات اليــوم أن يحرصن علــى تربية أطفالهن من الذكــور واإلناث على 
التعــاون والمشــاركة فــي جميــع أعمال المنــزل، يعلمنهم أن الحياة ال تســتقيم 
علــى رجــل واحدة، وأنا اليد الواحدة ال تصفق، وأن الحياة أجمل بالمشــاركة، 
ال باألنانية التي ُتلقي المهام على طرف دون آخر، وأن الرحمة عمرها لم تكن 
عيبــًا، وأن ال ضيــر فــي طبخ أو كنس أو غســل فجميع ذلك ليعيشــوا بســعادة 
أكبر، دون أن يتسلل ألحدهم الغبن أو يعيش أحدهم ليموت اآلخر، وال داعي 
ألن ُنذكر بأن أدوار المرأة اليوم مضاعفة عن الرجل، فهي تعمل داخل المنزل 
وخارجه، بل تتولى باختصار جميع أمور األســرة، ومشــاركة الرجل في تدبير 

أمور المنزل ليست عارا. 

ياسمينة: ال تكررن غلطة أمهات األمس. «

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف
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ضاحية السيف - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

أعــرب األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفــة عن خالــص التهاني والتبريكات إلــى النائب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة؛ بمناســبة تصدر مملكــة البحريــن التصنيف 
العام للمنتخبات الوطنية الصادر عن االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة. 

 واعتبر الشــيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة إنجاز البحرين الجديد امتدادا 
لمسيرة اإلنجازات الرياضية في العهد 
الزاهــر لعاهــل البــالد صاحــب الجاللة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
وفي ظل دعم رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
آل خليفــة، منوهــا  بــن حمــد  ســلمان 
بمســاندة ممثل جاللــة الملك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
المملكــة  بلــوغ  مــن شــأنه  لــكل جهــد 
البحريــن أعلــى مراتــب اإلنجــاز علــى 

صعيد الرياضة الدولية. 
وأكــد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
خليفــة أن اإلنجــاز الكبيــر يعــد بمثابة 
الملحــوظ  للتطــور  ملمــوس  تأكيــد 
القتــال  فنــون  رياضــة  مســتوى  فــي 
البحريــن  مملكــة  فــي  المختلطــة 
المتواصلــة  للنجاحــات  واســتمرارا 
ألبطالهــا على الصعيــد الدولي، مؤكدا 
يتــوج  العالمــي  التصنيــف  تصــدر  أن 

الجهــود المخلصة لســمو الشــيخ خالد 
الرياضــة  فــي رعايــة هــذه  بــن حمــد 
مواهبهــم  وصقــل  الالعبيــن  ودعــم 
مــن خالل توفيــر الظــروف التدريبية 
لتمثيــل  هممهــم؛  وشــحذ  المثاليــة 
المحافــل  فــي  تمثيــل  خيــر  المملكــة 

الرياضية.

سمو الشيخ خالد بن حمد مترئسا اجتماع مجلس إدارة اللجنة األولمبية

بتبوء  البحرين صدارة التصنيف العالمي للفنون المختلطة
سلمان بن إبراهيم يهنئ خالد بن حمد

ــة” ــي ــب ــم “األول إدارة  لــمــجــلــس  الـــســـادس  االجـــتـــمـــاع  ــرأس  ــتـ يـ ــد  ــم ح ــن  بـ خـــالـــد 

االتفاق مع شركة استشارية إلنشاء مستشفى الطب الرياضي

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

رفع األمين العام المســاعد للمجلس األعلى للشــباب والرياضة عبدالرحمن عســكر أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى النائب األول 
للمجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة تصدر مملكة البحرين قائمة التصنيف العالمي لالتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة.
للمجلــس  المســاعد  العــام  األميــن  وأكــد 
األعلى للشــباب والرياضــة أن هذا اإلنجاز 
يضــاف لسلســلة اإلنجــازات التــي حققتها 
الفتيــه  المختلطــة  القتــال  فنــون  رياضــة 
للمملكــة بفضــل تبنــي ســمو الشــيخ خالــد 
بــن حمــد آل خليفة هــذه الرياضة، ووضع 
طريقهــا  لتشــق  لهــا  الســليمة  األســس 
باحترافيــة نحو النجــاح وتؤكد علو كعبها 

في وقت قياسي.
وأضاف عســكر “مملكــة البحرين أصبحت 
جلًيــا تمتلــك كفــاءات بشــرية وإمكانــات 
اإلنجــازات  مــن  مميــًزا  ورصيــًدا  عاليــة 
يجعلنــا البحرينييــن نفخــر بكل مــا يقدمه 
جميــع  علــى  والرياضــي  الشــبابي  قطــاع 
ومســاندة  لدعــم  عائــد  وذلــك  األصعــدة، 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 

وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، الــذي يذلــل كل الصعاب 
القطــاع  تواجــه  التــي  التحديــات  أمــام 

ويتابــع أدق التفاصيــل لتحقيق التطلعات 
والطموحات المرجوة للرياضة البحرينية؛ 
بهــدف رفــع أســم المملكــة فــي المحافــل 

العالمية”.

 عبدالرحمن عسكر

سلمان بن ابراهيم

أكـــد أن ســـموه قـــاد فنـــون القتـــال البحرينيـــة إلـــى النجـــاح
عسكر يهنئ خالد بن حمد

وّجــه النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، إلــى إعــداد دراســة متكاملة إلنشــاء مستشــفى للطب الرياضــي يحتوي 
علــى جميــع مســتلزمات عالج وتأهيــل الرياضيين وعامــة المواطنين وإجراء العمليــات الجراحية ومختبر 
وقســم لألشــعة؛ لما للمستشــفى من دور في تحويل مملكة البحرين إلى وجهة عالجية في المنطقة ومركز 

الستقطاب مختلف الرياضيين. 

جــاء ذلــك خــالل االجتمــاع الســادس لمجلــس إدارة 
اللجنة األولمبية البحرينية، الذي عقد برئاســة ســموه 
مساء أمس األول األحد بمقر اللجنة بضاحية السيف 
بحضــور األمين العام محمد النصف وأعضاء مجلس 

اإلدارة.
محمــد  العــام  األميــن  اســتعرض  االجتمــاع  وخــالل 
النصف الدراســة المبدئية لمشــروع مستشــفى الطب 
الرياضــي التي تــم إعدادها تنفيذا لتوجيهات ســموه 
خاللهــا  مــن  ســيتم  والتــي  الســابق،  االجتمــاع  فــي 
االتفــاق مع شــركة استشــارية إلجراء دراســة جدوى 

ومسح عام عن المشروع.
وتنفيــذا لتوجيهــات ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة بإطــالق برنامــج خالــد بــن حمــد لمنــح نخبــة 
 khalid bin hamad elite scholarship( الرياضييــن

.)programme

وأقر مجلس إدارة اللجنة األولمبية الالئحة التنفيذية 
للشروط والمعايير الخاصة بااللتحاق بالبرنامج، الذي 
يســتهدف اســتقطاب الالعبيــن مــن مواهــب النخبــة 
وفســيولوجية  بدنيــة  اختبــارات  إلــى  إلخضاعهــم 
دخولهــم  قبــل  دقيقــة  ومهاريــة  ونفســية  وذهنيــة 
البرنامــج إلعداد أبطال في مختلف األلعاب الرياضية 

لتمثيل المملكة في أولمبياد 2024 وأولمبياد 2028.
كمــا وجــه ســموه إلــى إنشــاء قاعــدة بيانــات لجميــع 
الرياضييــن بالتعاون والتنســيق بين اللجنة األولمبية 

واالتحادات الرياضية.
كما تم خالل االجتماع استعراض المعايير األساسية 
بتوزيــع  يتعلــق  فيمــا  االتحــادات  تقييــم  لعمليــة 
بإعــداد  العامــة  األمانــة  تكليــف  وتقــرر  الميزانيــات 
التفاصيــل الخاصة بهذه المعايير على أن تعرض في 
االجتمــاع القــادم لمجلــس اإلدارة تمهيــدا لتطبيقهــا 

ابتداء من العام 2020.
وخــالل االجتمــاع قــدم األميــن العــام محمــد حســن 
النصــف عرضــا لخطــة اللجنــة األولمبيــة والتــي تــم 
لتخفيــض  الواقــع  ارض  علــى  وتطبيقهــا  تنفيذهــا 
المصاريف التشــغيلية واســتقطاب الشركات الداعمة 
للمشاريع والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص؛ بهدف 

توجيــه اإلنفــاق والحــد مــن المصروفــات التشــغيلية 
غيــر الضروريــة وترشــيد اإلنفــاق وتوجيــه المــوارد 
والعمــل  الصحيحــة  األوجــه  فــي  المتاحــة  الماليــة 
علــى تطبيــق نظام مالــي وإداري جديــد والعمل وفق 
نظــام الحوكمــة وتطبيــق معاييــر الجــودة لتحســين 
األمثــل  واالســتغالل  اإليــردات  وتعزيــز  المخرجــات 

للموارد المالية والبشــرية المتاحة، إضافة إلى تفعيل 
دور اللجنــة األولمبيــة مــن خــالل خلــق إســتراتيجية 
مشتركة مع باقي اللجان األولمبية الدولية؛ استكماال 
الســابق  االجتمــاع  خــالل  عرضــه  تــم  لمــا  وتنفيــذا 
لتحســين مخرجات العمل وتقديم افضل التسهيالت 

لالتحادات الرياضية.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

إقرار الالئحة 
التنفيذية لبرنامج 

خالد بن حمد لمنح 
نخبة الرياضيين

إنشاء قاعدة 
بيانات للجنة 

األولمبية 
واالتحادات

النصف يستعرض 
الخطة التنفيذية

18 يونيو 2019 الثالثاء
15 شوال 1440

الرفاع - اتحاد الطاولة

تحــت رعايــة رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة الشــيخة حيــاة 
بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة، يقــام اليــوم الثالثــاء الحفــل الختامي لبطولــة كأس االتحاد 
المفتوحة التاسعة لكرة الطاولة بإقامة المباراتين النهائيتين لفئتي الناشئين والعموم.

وستبدأ المواجهات بلقاء يجمع بين الالعب 
ســلمان محمد من نادي عالي والالعب ســيد 
نهائــي  فــي  ســار  نــادي  مــن  حســين حســن 
الناشئين عند الساعة 6 مساًء، تليها المباراة 
بيــن  ســتجمع  التــي  العمــوم  لفئــة  النهائيــة 
الالعــب أنــور مكــي من نــادي ســار والالعب 
راشــد ســند مــن نــادي البحريــن وذلــك عنــد 

الساعة 7:30 مساًء.
الختامــي علــى تتويــج  الحفــل  وسيشــتمل 
مختلــف الفئــات، إذ أحــرزت الالعبــة مريــم 
والالعبــان  الســيدات،  فــردي  لقــب  العالــي 
زوجــي  لقــب  ســند  وراشــد  عبــاس  محمــد 

عليــه  حــاز  الناشــئين  وزوجــي  العمــوم، 
الالعبــان علــي عباس والسيدحســين حســن 
الســيد  الثانــي  والمركــز  ســار،  نــادي  مــن 
حســين عدنــان وســلمان محمــد، والالعبــان 
مجيــد ناجــي ومحمــد نــادر مــن نــادي عالي 
حصلــوا على لقــب زوجي األشــبال، والمركز 
الثانــي حــازم مصطفــى ومحمــد راشــد مــن 
الثنائــي ســيد  تمكــن  فيمــا  البحريــن،  نــادي 
علــي حســن ومحمــود محمــد من نادي ســار 
الحصول على لقب زوجي الشــباب، والمركز 
الثاني محمد شــوقي وأحمــد خالد من نادي 
البحريــن، فيمــا حصــد الالعب مجيــد ناجي 

لقــب فــردي األشــبال والمركــز الثانــي محمد 
راشــد مــن نــادي البحريــن. ومــن المنتظر أن 
اليــوم  والعمــوم  الناشــئين  مواجهتــا  تشــهد 
الثالثاء إثارة وندية بين الالعبين، والجميع 

يطمح للحصول على اللقب.

يطبــخ قــرار دمــج األنديــة الوطنيــة على نار هادئــة؛ تمهيدا لإلعــالن عنه من قبل 
وزارة شؤون الشباب والرياضة؛ بهدف حشد الطاقات والجهود لتطوير الحركة 
الرياضيــة والشــبابية، التــي تشــكل األنديــة عصبهــا األســاس الحتضان الشــباب 

والناشئة والمواهب الرياضية بصورة أساسية.

فــإن  ســبورت”  “البــالد  لمصــادر  ووفقــا 
قــرار  لتطبيــق  جــادة  مســاعي  هنــاك 
الدمــج علــى األنديــة الوطنيــة لتقليص 
عددهــا، إذ مــن المتوقــع أن يتــم تقديــم 
جديــدة  مزايــا  وفــق  الدمــج  مشــروع 
فــي  الدخــول  علــى  األنديــة  تشــجع 
المشــروع؛ مــن أجل مســتقبل أفضل لها 
مــن خــالل مراعــاة المناطقيــة والكثافة 
التــي  الســكانية والمســاحة الجغرافيــة 
يغطيها النادي وتوزيع األلعاب والموارد 
الماليــة المتاحــة والعديــد مــن المعاييــر 

تشــير  كمــا  األخــرى.  واالشــتراطات 
المصــادر إلــى أن الدمج لــن يفرض على 
األنديــة وإنما ســيكون اختياري، بيد أن 
النــادي المندمــج ســيحصل علــى الكثير 

من الدعم والعديد من المزايا األخرى.
طــرح  وطريقــة  توقيــت  يعــرف  ولــم 
مشروع الدمج إال أن المصادر تشير إلى 
وضــع اللمســات األولــى لــه بغيــة تقليــل 
عــدد األنديــة بما يتناســب مع المســاحة 
وتوحيــد  البحريــن  لمملكــة  الجغرافيــة 
المخرجــات  افضــل  لتحقيــق  الجهــود 

المالئمة.
فــي  طــرح  قــد  الدمــج  مشــروع  وكان 
العــام 2002 وحصــد نجاحــا فــي بعــض 
التجارب وفشل في أخرى، ويعتبر نادي 
الشباب الذي كان نتاج أندية جدحفص 
والســهلة  وكربابــاد  والديــه  والســنابس 
والنعيــم من ابرز النمــاذج الناجحة فيما 

تفككت معظم األندية األخرى.

 حياة بنت عبدالعزيز

حياة بنت عبدالعزيز ترعى نهائي فئتي الناشئين والعموم ــا ــاري ــي ــت ــة... وســـيـــكـــون اخ ــ ــادئـ ــ عــلــى نــــار هـ
الحفل الختامي لكأس كرة الطاولة مشروع دمج األندية

سبورت



أقــر مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم فــي اجتماعه األخيــر الذي عقد 
برئاســة رئيــس مجلــس إدارة االتحاد الشــيخ علي بن خليفة بــن أحمد آل خليفة، 

عددا من التعديالت على المسابقات للموسم الرياضي 2019 - 2020.

وكان الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة قد ترأس اجتماعا دوريا لمجلس 
وإقــرار  اســتعراض  وشــهد  اإلدارة، 
التعديــات المطبقــة بــدءا مــن الموســم 

الرياضي الجديد.
خطــوات  ضمــن  التعديــات  وجــاءت 
مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة 
مــع  تماشــيا  مســابقاته؛  لتطويــر  القــدم 
مبــادرات دوري ســمو الشــيخ ناصــر بــن 

حمد لتطوير كرة القدم البحرينية.
واعتمد مجلــس إدارة االتحاد البحريني 
لكــرة القــدم تنظيم مســابقة كأس جالة 
الملــك )أغلــى الكــؤوس( بنظــام الذهــاب 
واإليــاب في جميع األدوار، عــدا المباراة 
النهائية التي ستقام من مواجهة واحدة.
كمــا أقــر المجلس إقامــة دوري ناصر بن 
حمــد الممتــاز بنظــام 3 أدوار، فــي حيــن 

قســمين،  إلــى  الثالــث  الــدور  سينقســم 
أصحــاب  الفــرق  األول  القســم  يضــم 
الخامــس؛  حتــى  األول  مــن  المراكــز 
لتحديد بطل الدوري، فيما يضم القســم 
الثانــي المراكــز مــن 6 حتــى 10 لتحديد 
الفريقيــن الهابطيــن إلــى دوري الدرجــة  

الثانية.
واعتمــد المجلــس إقامــة دوري الدرجــة 
الثانيــة بنظــام 3 أدوار أيضــا، فــي حيــن 
قســمين،  إلــى  الثالــث  الــدور  سينقســم 
يضم القســم األول المراكز من األول إلى 
الخامــس لتحديــد الفريقيــن الصاعديــن 
إلــى دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز، أمــا 
 6 مــن  المراكــز  فســيضم  الثانــي  القســم 

وحتى 9.
دقائــق  عــدد  اإلدارة  مجلــس  واعتمــد 
مشــاركة الاعبيــن تحــت 21 عامــا فــي 

ودوري  الممتــاز  حمــد  بــن  ناصــر  دوري 
الدرجة الثانية، بواقع 1000 دقيقة.

القــدم  لكــرة  البحرينــي  وحــدد االتحــاد 
انطاقة الموســم الكــروي الجديد 2019 
مــن شــهر  الثانــي  النصــف  فــي   2020 -
كأس  مبــاراة  بإقامــة  المقبــل،  ســبتمبر 
الســوبر التــي ســتجمع الرفــاع بالمنامــة، 
مايــو  أواخــر  الموســم  ســينتهي  فيمــا 
إلغــاء  اإلدارة  مجلــس  وقــرر   .2020

مسابقة كأس النخبة.
جديــدا  تعديــا  المجلــس  اعتمــد  كمــا 
لمســابقات الفئــات العمريــة، إذ توزعــت 
مســابقات الفئــات العمريــة إلــى 5 فئــات 

هــي: تحــت 12 ســنة )األكاديميــات(، إذ 
ســيقام مهرجان خاص بفرق األكاديمية 
ســنة   14 تحــت  شــهرين،  كل  باألنديــة 
)األشــبال(،  ســنة   16 تحــت  )البراعــم(، 

تحت 18 سنة )الناشئين(، تحت 20 سنة  
)الشباب(.

إدارة  مجلــس  قــرر  الصــدد،  هــذا  وفــي 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم تنظيــم 

األعضــاء؛   19 الـــ  لألنديــة  عمــل  ورشــة 
فــي  الجديــد  التعديــات  لتوضيــح 
 -  2019 الجديــد  الموســم  مســابقات 

.2020

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ــيــة ــحــريــن ــب ال ــرة  ــ ــك ــ ال ــر  ــوي ــط ــت ل حـــمـــد  ــن  ــ ب ــر  ــاصـ نـ دوري  ــادرات  ــ ــبـ ــ مـ ضـــمـــن 

اتحاد الكرة يقر تعديالت على مسابقات الموسم الجديد

  جانب من اجتماع مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم

أشــار حــارس كــرة اليــد تيســير محســن إلــى أن إدارة النــادي األهلــي 
تسعى للتجديد معه وتمثيل الفريق األول بالموسم المقبل.

وقال تيســير في تصريح لـ “الباد 
ســبورت” إن األهلــي أبــدى رغبته 
بتجديد العقد معه منذ منافســات 
ارتــأى  أنــه  إال  االتحــاد،  كأس 
الحديــث فــي ذلــك بعــد االنتهــاء 
من الموسم، مشيرا إلى أن الرغبة 
معــه  التجديــد  فــي  األهاويــة 
هــو  وبالمثــل  مطروحــة،  الزالــت 

اآلخــر يرغــب في االســتمرار مع 
القميــص األصفــر بشــرط 

تســديد  يتــم  أن 
مــن  تبقــى  مــا 
فاتــورة الموســم 

المنصرم.
وبيــن تيســير أنه 

للعــرض  وإضافــة 
األهــاوي فهو يمتلك 

عــدم  )فضــل  شــفويين  عرضيــن 
ذكرهما( استفسرا عن مدى رغبته 
باللعــب معهمــا بالموســم المقبــل. 
الرفــاع،  نــادي  محادثــات  وعــن 
كشف تيسير عن أن هذا الحديث 
معــه  التفــاوض  وتــم  صحيــح، 
وتحديد قيمة العقد واالمتيازات 
إال أن األمــور لم تســتجد منذ ذاك 

الوقت.
تصريحــه  ختــام  فــي  وأكــد 
أنه قــراره النهائي لتحديد 
المســتقبلية  وجهتــه 
ســيتخذه بنــاًء علــى 
التــي  الجديــة 
سيلمســها من ِقبل 
النادي الــذي يرغب 

بالتعاقد معه.

تيسير: يد األهلي تسعى للتجديد أحمر الناشئين يواصل التدريبات
ــرب آسيا ــري اســتــعــداًدا لــبــطــولــة غـ ــدوسـ ــادة الـــمـــدرب راشـــد الـ ــقــي ب

يواصــل منتخبنــا الوطني لفئة الناشــئين لكــرة القدم، تحضيراته اإلعدادية؛ للمشــاركة 
فــي بطولــة اتحــاد غرب آســيا الســابعة للناشــئين، التي ســتقام فــي العاصمــة األردنية 

)عّمان(، خالل الفترة1 وحتى 11 يوليو المقبل.

تدريبــات  الناشــئين  منتخــب  ويخــوض 
يوميــة علــى الماعــب الخارجيــة التابعــة 
تحــت  القــدم  لكــرة  البحرينــي  لاتحــاد 
قيــادة المــدرب الوطنــي راشــد الدوســري، 
والطاقــم المعــاون. وكانــت قرعــة البطولة 
التــي أجريــت يوم 9 يونيو الجاري أوقعت 
منتخبنــا في المجموعــة األولى إلى جانب 

منتخبي لبنان وسوريا.
الــدور  فــي  منتخبنــا  مباريــات  وبحســب 
األول، فإنه سيخضع للراحة اإلجبارية في 
الجولــة األولــى، علــى أن يفتتــح مبارياتــه 
فــي  بلقــاء منتخــب ســوريا  البطولــة  فــي 
الجولــة الثانيــة يــوم 3 يوليــو، ثــم ياقــي 

لبنان يوم 5 يوليو.

وتــم توزيــع المنتخبــات المشــاركة علــى 3 
مجموعــات فــي الــدور األول، على أن يعاد 
توزيــع المنتخبــات في 3 مجموعــات أيًضا 
استناًدا على نتائج الدور األول، إذ ستضم 
المجموعــة األولــى فــي الــدور الثانــي على 
المنتخبات التي حصلت على المركز األول 
فــي المجموعــات الثــاث وفيهــا ســيتحدد 
الثانيــة  والمجموعــة  البطولــة،  بطــل 
الثانيــة،  المراكــز  الفــرق أصحــاب  ســتضم 
والمجموعة الثالثة ســتضم الفرق أصحاب 

المراكز الثالثة.
يشــار إلــى أن منتخبنا للناشــئين سيشــارك 
االتحــاد  يحتضنهــا  التــي  البطولــة  فــي 
اإلعــداد  برنامــج  ضمــن  وتعــد  األردنــي، 

إذ  المقبلــة،  لاســتحقاقات  والتحضيــر 
يتمثــل أبــرز اســتحقاق لمنتخب الناشــئين 
في المشــاركة بتصفيات كأس آســيا تحت 
التصفيــات  ســتقام  إذ   ،2020 عاًمــا   16

فــي ســبتمبر المقبــل، وكانــت القرعــة قــد 
الثانيــة  أوقعــت منتخبنــا فــي المجموعــة 
إلى جانب أوزبكستان )المستضيف(، الهند 

وتركمانستان.

منتخب الناشئين لكرة القدم

17

بخطــى ثابتــة وبعزيمــة قوية، واصلــت البطلة العالمية العداءة ســلوى عيد 
ناصر هيمنتها على ســباق 400 متر للســيدات بالدوري الماسي بعدما حققت 
المركــز األول بجــدارة فــي جولــة الربــاط التــي أقيمــت يــوم األحــد الماضي 
وحققت ثاني افضل رقم عالمي هذا الموسم وأفضل رقم شخصي لها هذا 

الموسم حين أنهت مسافة السباق في 50:13 ثانية.

وانطلقــت ســلوى عيــد بســرعة فائقة 
واتــزان علــى مــدار الســباق لتتفــوق 
أميناتــو  النيجيريــة  العــداءة  علــى 
الســباق  أنهــت مســافة  التــي  ســيني 
جــاءت  فيمــا  ثانيــة،   50:24 بزمــن 
فــي  بوتــان  مــن  كرســتين  العــداءة 
المركــز الثالث منهية مســافة الســباق 

في 50:48 ثانية.
وخطفــت البطلــة ســلوى عيــد المركز 
التوالــي  علــى  الثالثــة  للمــرة  األول 
بحصولهــا  العــام  الترتيــب  لتتصــدر 

علــى 24 نقطــة بمعــدل 8 نقــاط فــي 
كل جولــة مــن مــن الجــوالت الثــاث 
التــي خاضتهــا ســابقا، تليهــا العــداءة 
كرســتين من بوتان في المركز الثاني 
)12 نقطة(، ثم العداءة ستيفين جان 

من جامايكا )11 نقطة(. 
مــن جهته، أشــاد عضــو مجلس إدارة 
االتحاد البحريني أللعاب القوى مدير 
المنتخبات محمد عبدالعزيز بالنتائج 
العــداءة  تحققهــا  التــي  المذهلــة 
ســلوى عيــد ناصــر التــي كان آخرهــا 

الفــوز بجولــة الرباط، وهــو ما يعكس 
اســتعدادها القــوي والجاد للمشــاركة 
فــي بطولة العالم للرجال والســيدات 
التي ســتقام فــي الدوحة بعد حوالي 

شهرين ونصف.
وأكــد عبدالعزيــز أن العــداءة ســلوى 

تصاعــدي  خــط  فــي  تســير  عيــد 
ومســتواها يتطــور بشــكل تدريجــي 
يدل على ما تتمتع به من مســتويات 
متميزة، وهو ما تبينه األرقام، إذ إنها 
فازت بذهبيــة البطولة العربية بمصر 
وســجلت رقــم 52:72 ثانية، وظفرت 

بذهبيــة البطولــة اآلســيوية بالدوحة 
برقم أفضل 52:29 ثانية، وفي جولة 
 50:65 الماســي  بالــدوري  شــنغهاي 
ثانيــة، وفي جولة روما 50:26 ثانية، 
وأخيرا في جولة الرباط حققت رقما 
ثانــي  لتحقــق  ثانيــة   50:13 أفضــل 

أفضل رقم عالمي هذا الموسم، إذ إن 
الرقم العالمي مســجل باســم العداءة 

ميلر من جزر البهاما 49:05 ثانية.
وأوضــح عبدالعزيــز أن ســلوى عيــد 
أصبحــت تبهــر العالم بأدائهــا المتميز 
وبروحهــا العاليــة وتســلحها بالعزيمة 
واإلصــرار علــى كســر األرقــام، معربــا 
تحقيــق  علــى  بقدرتهــا  تفاؤلــه  عــن 
نتيجــة إيجابيــة فــي بطولــة العالــم؛ 

نظرا لما تمتاز به من قدرات هائلة.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

سلوى تتصدر الترتيب العام للدوري الماسي

   سلوى عيد ناصر محمد عبدالعزيز

أحمد مهدي

الثالثاء 18 يونيو 2019 
15 شوال 1440

شــارك عضو مجلــس إدارة االتحاد البحريني 
للســيارات رئيــس نــادي البحريــن للدراجــات 
اآلســيوي  االتحــاد  رئيــس  نائــب  الناريــة 
فــي  العوضــي  عيســى  الناريــة  للدراجــات 
للدراجــات  اآلســيوي  االتحــاد  اجتماعــات 
الناريــة التــي تقام هذه األيــام بمدينة زوهاي 
بالصيــن، فــي الفتــرة مــن 14 وحتــى 17 مــن 
شــهر يونيــو الجــاري. وتمــت مناقشــة إقامــة 
لهــا،  التابعــة  والفئــات  الجديــدة  الســباقات 
وتــم تغيير عــدد من النقاط الفنيــة بالقوانين 

المعمــول بهــا تحــت مظلــة االتحــاد الدولــي 
لهــا  ســترفع  والتــي   FIM الناريــة  للدراجــات 
مــن أجــل اعتمادهــا بشــكل نهائــي بمــا يخدم 
مصلحة المتســابقين والبطوالت والســباقات 
زوهــاي  حلبــة  فحــص  تــم  كمــا  المختلفــة، 
الصينيــة مــن الناحيــة الفنيــة واللوجســتية، 
والتــي تقدمــت لاتحــاد اآلســيوي للدراجات 
الناريــة؛ مــن أجــل الحصــول علــى االعتمــاد 
اســتضافة  علــى  قــادرة  تكــون  كــي  الدولــي 
الدراجــات  فــي  وعالميــة  دوليــة  بطــوالت 
النارية في المستقبل. وأوضح العوضي أنهم 

خــال فتــرة وجودهــم فــي زوهــاي الصينية 
تــم االلتقــاء واالجتمــاع مــع عدد مــن اللجان 
والتباحــث  والســباقات  للبطــوالت  المنظمــة 
وبطــوالت  ســباقات  تطويــر  بشــأن  معهــم 
الدراجــات الناريــة، كمــا تم التناقــش مع عدد 
مــن الجهات والحلبــات واألندية واالتحادات 

ســباقات  وتنظيــم  باســتضافة  الراغبــة 
الروزنامــة  ونوقشــت  الناريــة،  الدراجــات 
االتحــاد  أن  العوضــي  وذكــر  أيًضــا.  المقبلــة 
اآلســيوي يحــرص علــى أن يقــدم كل مــا مــن 
شــأنه التطويــر واالرتقاء برياضــة الدراجات 

النارية على مستوى قارة آسيا.

يذكر أن مجلس إدارة االتحاد اآلسيوي للدراجات النارية 4 اجتماعات سنوًيا،  «
وهذا االجتماع هو الثاني، حيث تعقد االجتماعات كل 3 أشهر، وعقد االجتماع 

األول قبل 3 أشهر بمكاو والثاني أخيرا بزوهاي بالصين، ويحرص االتحاد 
اآلسيوي للدراجات النارية بعقد اجتماعاته بالتزامن مع جوالت البطوالت 

اآلسيوية لحضورها ومتابعتها والسعي لتطويرها ودعمها من جميع النواحي.

العوضي يشارك في اجتماعات االتحاد اآلسيوي للدراجات النارية
الصخير - اتحاد السيارات

عيسى العوضي في االجتماع

علي بن خليفة 
يترأس اجتماًعا 
دورًيا لمجلس 

اإلدارة

علي مجيد

كسبت جولة 
الرباط في سباق 

400 متر
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وجه رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة إلى اســتحداث لجنة الجماهير، تقديرا من ســموه للدور الكبير 
الــذي تقــوم بــه الجماهيــر الســالوية، والتــي كانــت أحد أهم أســباب نجاح مســابقات االتحاد، وحتى تكون هــذه الجماهير أقــرب لالتحاد في كل 
فعالياته ومســابقاته، على أن يتم تشــكيلها في وقت الحق، جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة االتحاد الرابع عشــر والذي أقيم يوم أمس، وتم 

فيه أوالً اعتماد محضر االجتماع السابق رقم 13.

اســتحداث بطولــة كأس ســمو  اإلدارة  وأقــر مجلــس 
رئيــس االتحــاد في الموســم الرياضــي الجديد -2019

2020 مــن أجــل زيــادة رقعــة التنافــس بيــن األنديــة 
الفائــزة، وكذلــك  للفــرق  مــع تحديــد مكافئــات ماليــة 
اســتحدث مجلس اإلدارة دوري 3X3 للرجال للموســم 
الجديــد، وهــي أحد توصيــات االتحاد الدولــي للتركيز 
علــى هــذه اللعبــة مــع وجــود مكافئــات ماليــة للفــرق 
الفائزة أيضًا، وكذلك تم اعتماد أعضاء اللجان العاملة 
االســتتئناف،  االنضبــاط،  لجنــة  وهــي  االتحــاد  فــي 
المســابقات، المنتخبــات، الحــكام، اللجنــة الفنية، لجنة 
انتقــاالت الالعبيــن، لجنــة المدربيــن، ولجنة التســويق 

والفعاليات وهي لجنة جديدة تأتي بحســب توصيات 
االتحــاد اآلســيوي لكرة الســلة في الكونغــرس األخير، 
وتــم إقــرار تعديــالت على الئحــة لجنة المســابقات بما 

يخدم اللعبة.
االعتيــادي،  الجمعيــة  اجتمــاع  موعــد  تحديــد  وتــم 
وكذلــك اعتمــاد برنامــج إعــداد الحــكام واعتماد بعض 
الحــكام الجــدد المســتجدين، وأيضًا إقرار المشــاركات 

الخارجية للمنتخبات حتى نهاية 2019.
وتم إصدار العقوبات المتعلقة بمباراة االتحاد وســترة 
فــي الــدوري الفضــي للموســم المنصرم وهــي كالتالي: 
إيقــاف مــدرب نــادي ســترة علــي عبدالغنــي مباراتيــن 

ومســاعد المــدرب أنور بطي 6 مباريــات، والعبي نادي 
ســترة حســن ناصر علي وعيســى عبداألميــر وعبدهللا 
علــي عبدهللا 4 مباريات لــكل منهم، ومهدي عبداألمير 
لــكل  3 مباريــات  عيســى ومحمــد عبداألميــر عيســى 
منهــم وغرامــة 50 دينــار بحريني لكٍل مــن المذكورين، 
وغرامة 20 دينار لالعب محمد عبدهللا حسن وإيقافه 
مباراتيــن، وإيقــاف العــب نادي االتحاد هاشــم الســيد 
أحــد  ومنــع  دينــار،   50 وغرامــة  مباريــات   4 عبــدهللا 
جماهيــر نادي االتحاد من دخــول جميع الصاالت التي 
ُتقــام عليهــا مســابقات االتحــاد مــع غرامــة 500 دينــار 

على نادي االتحاد.
 جانب من اجتماع مجلس اإلدارة أمس

استحداث كأس رئيس اتحاد السلة ودوري 3×3 للرجال
سمو الشيخ عيسى بن علي يترأس اجتماع مجلس اإلدارة ويوجه لتشكيل لجنة الجماهير
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ناشئو السلة يدشنون المشوار العربي
ــاح ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــر فـــــــي االفـ ــ ــصـ ــ ــب مـ ــ ــخ ــ ــت ــ ــن ــ ــف م ــ ــي ــ ــض ــ ــت ــ ــس ــ ــم ــ ــة ال ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــمـ ــ بـ

يســتهل منتخبنا الوطني لكرة الســلة للناشــئين مشــاركته في البطولة العربية الثامنة 
عشــرة لكــرة الســلة التــي تحتضنهــا العاصمــة المصريــة القاهــرة باســتضافة االتحــاد 
المصري في الفترة من ١٨ حتى ٢٥ يونيو الجاري، بمواجهة صاحب األرض والضيافة 

المنتخب المصري، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثالثاء بتوقيت البحرين.

ويشــارك في النسخة الجديدة من البطولة 
التــي تقــام منافســاتها علــى صالة الشــباب 
والرياضيــة المغطــاة بمدينــة ٦ أكتوبــر، ٦ 
تونــس،  الجزائــر،  هــي:  عربيــة  منتخبــات 
مصــر  إلــى  إضافــة  الســعودية،  لبنــان، 

المستضيف ومنتخبنا الوطني.
وكانــت بعثــة أحمر الســلة قــد وصلت ظهر 
األمــس إلــى القاهــرة بوفــد يترأســه نائــب 
البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس 
لكــرة الســلة ناصــر القصيــر الذي ســيلتحق 
بالوفد اليوم، وتضم قائمة الوفد الجهازين 
مديــر  مــن:  والمكــون  واإلداري  الفنــي 
المنتخبــات غســان قاروني، اإلداري إلياس 
  ”Vanja Gusa”الصربــي المــدرب  غلــوم، 
ومساعد المدرب أحمد القصير، اإلحصائي 
محمــود أحمــد حمــزة، اختصاصــي العــالج 
واإلعالمــي  نيكــوالس،  ماركــو  الطبيعــي 
محمــد الــدرازي والحكــم عادل غلــوم، إلى 
جانب ١٢ العبا، وهم: عمار يوســف، حسن 
عزيــز، ناصر العنزور، عمــران عبدهللا، علي 
عمــار  )المنامــة(،  العجمــي  علــي  محمــود، 
نبيــل،  خالــد  القــادر صــالح،  عبــد  جاســم، 
إبراهيــم محمــد )الحالــة(، عبــاس البصــري 
نــادي  مــن  عبــدهللا  )النويــدرات(، ومحمــد 

سماهيج. 

االجتماع الفني

الوفــود  إقامــة  بمقــر  أمــس  مســاء  عقــد 
البطولــة  فــي  الخــاص  الفنــي  االجتمــاع 

بحضــور ممثلــي المنتخبــات، وحضــره من 
جانــب منتخبنــا مدير المنتخبــات الوطنية 

غسان قاروني.
التعــرف  الفنــي  االجتمــاع  خــالل  وتــم 
وكذلــك  البطولــة  مباريــات  جــدول  علــى 
إلــى  لهــا،  الداخليــة  اللوائــح  اســتعراض 
المشــاركة  الفــرق  قوائــم  اعتمــاد  جانــب 
وأهليــة الالعبين، إضافة إلى تحديد ألوان 

المالبس المنتخبات.
وتــرأس االجتمــاع الفنــي، رئيــس االتحــاد 
العربــي  االتحــاد  رئيــس  نائــب  المصــري، 
مجــدي أبوفريخة وبحضــور مدير البطولة 
إيهاب محســن، وأمين عام االتحاد العربي 
عبــدهللا شــلبي، ورئيس االتحاد الســعودي 
نائــب رئيــس االتحــاد العربــي عبدالرحمــن 

المسعد.

نظام البطولة

خــوض  علــى  البطولــة  نظــام  وينــص 
المنتخبــات الســتة المشــاركة فــي البطولــة 
المباريــات بنظــام الــدوري مــن دور واحــد، 
علــى أن يتأهل بعدها أربع فرق من الســتة 
لنصــف النهائــي وســيلعب فيــه األول مــع 
والفائــزان  الثالــث،  مــع  والثانــي  الرابــع، 
يتأهالن للمباراة النهائية التي ســتقام يوم 

٢٥ يونيو الجاري.

 مباريات األحمر

ســيفتتح منتخبنــا مشــواره العربــي اليــوم 
بمواجهــة المنتخــب المصــري فــي الســاعة 
٩ مســاء بتوقيــت البحريــن، ثــم ســيواجه 
فــي  األربعــاء  غــٍد  يــوم  التونســي  نظيــره 
الســاعة ٦ مســاء، قبل أن يواجه لبنان يوم 
الخميس في الســاعة ٤ مســاٍء، وســتخضع 
يــوم  للراحــة  المنتخبــات  جميــع  بعدهــا 
شــقيقه  منتخبنــا  ســيواجه  ثــم  الجمعــة، 
الســعودي يوم السبت في الـ ٦ مساء، على 

أن يختتــم األحمر الــدور التمهيدي بمالقاة 
الجزائر في الـ ٤ من مساء يوم السبت.

 تدريب صباحي

حصتــه  الوطنــي  منتخبنــا  وســيخوض 
تدريبيــة واحــدة صباح اليــوم، على ملعب 
البطولــة الصالــة المغطــاة بمدينــة الشــباب 
والرياضــة بـ ٦ أكتوبــر، وذلك بعد أن فضل 
الجهــاز الفنــي منــح المنتخــب راحــة يــوم 
أمــس واالكتفــاء بجلســة فنيــة فــي الفترة 

المسائية.
لمنتخبنــا  الفنــي  الجهــاز  وســيحرص 
  ”Vanja Gusa” الصربــي  المــدرب  بقيــادة 
علــى  القصيــر  أحمــد  المــدرب  ومســاعد 
تهيئــة الالعبيــن بالصورة الفنيــة المطلوبة 
تدشــين  قبــل  تدريبيــة  حصــة  آخــر  فــي 
مشــاركته فــي البطولــة، إذ ســيعمد مــدرب 
“األحمــر الشــاب”على تطبيــق بعض الجمل 
التكتيكية والخطط التي يود انتهاجها في 

المنافسات.

القاهرة - اتحاد السلة

منتخب الناشئين لكرة السلة

العبو منتخبنا لدى وصولهم مصر

وفد منتخب الناشئين في االجتماع الفني

جانب من االجتماع الفني

جانب من سحب القرعة

الثالثاء
18 يونيو 2019 
15 شوال 1440

دشــن منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم، مرحلــة اإلعــداد األولــى، أمــس األول، علــى المالعــب الخارجيــة التابعــة لالتحــاد 
البحريني لكرة القدم.

وشــهد المــران األول للمنتخــب حضــور 27 
العبا من أصل 32 تم اختيارهم في القائمة 

األولية.
راشــد  الوطنيــة  المنتخبــات  مديــر  وقــال 
مكثفــة  كانــت  الترتيبــات  إن  البوعينيــن 
خــالل الفتــرة الماضيــة؛ مــن أجــل تدشــين 
الوطنــي  للمنتخــب  االعتياديــة  التدريبــات 
المقبــل علــى العديــد من االســتحقاقات في 

الفترة القادمة.
ولفــت البوعينيــن إلى أن التدريبات تشــمل 
اللياقــة البدنيــة، باإلضافــة إلــى اختبــارات 
المنتخبــات  مديــر  وأوضــح  الجاهزيــة. 
الوطنيــة أن البرنامــج الحالــي للمنتخب تم 
المنتخــب األول،  مــدرب  قبــل  مــن  وضعــه 
علــى  ويشــرف  ســوزا،  هيليــو  البرتغالــي 
اللياقــة خوســيه  مــدرب  التدريبــات حاليــا 
إدواردو ومســاعد المــدرب الوطنــي أحمــد 

عيسى.
اإلعــداد  فــي مرحلــة  التدريبــات  أن  وبيــن 
الحاليــة ســتكون لالطــالع علــى الالعبيــن، 
والوصــول إلــى الصيغــة النهائيــة لتشــكيلة 
معســكر  غمــار  ســتخوض  التــي  المنتخــب 

البرتغال خالل شهر يوليو المقبل.
البرتغــال  معســكر  أن  البوعينيــن  وبيــن 
للمنتخب الوطني األول الذي ســيقام خالل 
الفترة 8 وحتى 27 يوليو المقبل سيشــتمل 
علــى حصــص تدريبيــة مكثفــة، باإلضافــة 
ســيخوضها  التــي  الوديــة  المباريــات  إلــى 
للمنتخــب  التوفيــق  كل  آمــال  المنتخــب، 
بالصــورة  والظهــور  المقبلــة  مرحلتــه  فــي 

اإليجابية.

اختبارات قياس األداء

األول،  الوطنــي  منتخبنــا  العبــو  أجــرى 
صبــاح األحد، فحوصــات اللياقة البدنية 
باللجنــة  البدنــي  األداء  مختبــر  فــي 

فالديميــر  الدكتــور  بإشــراف  األولمبيــة 
سواريز فيلييب.

الالعبيــن  مــن  مجموعــة  ودشــنت 
االختبارات الخاصة بها، فيما ستستكمل 

بقية القائمة خالل األيام المقبلة.

غياب 5 العبين

للمنتخــب  األول  التدريــب  عــن  تغيــب 
الوطنــي 5 العبيــن جــاء فــي مقدمتهــم 
المحترف في صفوف فريق سالفيا براغ 
والمرتبــط  يوســف،  عبــدهللا  التشــيكي 
حاليــا بفتــرة اإلعداد مــع ناديــه الجديد. 
كمــا شــملت قائمة الالعبيــن الغائبين عن 
المــران األول كال من:وليــد الحيــام، علي 

مــدن، هــزاع علــي، أحمــد نبيــل وكميــل 
األسود؛ وذلك بسبب ظروف السفر. 

يشــار إلــى أن قائمــة المنتخــب الوطنــي 
تضــم  عنهــا  اإلعــالن  تــم  التــي  األول 
32 العبــا هم:ســيد محمــد جعفــر، وليــد 

الحيــام، جمال راشــد، عبدالوهــاب علي، 
إســماعيل عبداللطيف وعيســى موسى، 

أحمــد  مــدن،  علــي  علــوي،  شــبر  ســيد 
حــرم،  علــي  منصــور،  هشــام  عبــدهللا، 
ســيد  األســود،  كميــل  الحوطــي،  راشــد 
رضــا عيســى،  محمــد الرميحــي، محمــد 
عادل، عيسى جهاد، أحمد نبيل، عبدهللا 
الهزاع، محمد دعيج، ســامي الحســيني، 
هــزاع علــي، ســيد محمــد عدنــان، محمد 
عبدالوهــاب، عبدالوهاب المالود، جاســم 
الشــيخ، مهدي حميدان، حمد الدوسري، 
عبدهللا يوسف، سيد ضياء سعيد وسيد 

مهدي باقر.

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

“األحمر” يدشن مرحلة اإلعداد األولى
البوعينيـــن: لالســـتقرار علـــى قائمـــة معســـكر البرتغـــال

  جانب من اختبارات قياس األداء الرياضي

راشد البوعينين



افتتــح األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم إبراهيــم البوعينيــن، دورة 
االتحــاد اآلســيوي للياقــة البدنيــة للمســتوى L1B، والتــي ينظمهــا االتحاد خالل 

الفترة 16 وحتى 20 يونيو الجاري.

ــتـــاح فـــي مقر  ــتـ وجـــــرت مـــراســـم االفـ
االتحاد البحريني لكرة القدم. 

ــمــحــاضــر  ويـــحـــاضـــر فــــي الـــــــــدورة ال
طارق  الكويتي  البروفيسور  اآلسيوي 

البناي. 
نقل  االفــتــتــاح،  بحفل  كلمته  وخـــال 
لكرة  البحريني  لاتحاد  العام  األمين 

للدراسين  البوعينين  إبــراهــيــم  الــقــدم 
برئاسة  االتحاد  إدارة  مجلس  تحيات 
بن  علي  الشيخ  اإلدارة  رئيس مجلس 

خليفة بن أحمد آل خليفة. 
االتحاد  أن  البوعينين  إبراهيم  وأكــد 
الــبــحــريــنــي لــكــرة الــقــدم يــدعــم جميع 
سبل تطوير الكفاءات الفنية واإلدارية 
دورة  أن  ــى  ــ ــ إل ــرا  ــيـ ــشـ مـ الـــوطـــنـــيـــة، 
الـــدورات  مــن  واحـــدة  البدنية  اللياقة 
يقيمها  الـــتـــي  ــمــهــمــة  ال الــتــخــصــصــيــة 

االتحاد باستمرار.
االتحاد اختتم األسبوع  أن  إلى  ولفت 
مبينا   ،L1B المستوى  دورة  الماضي 
أن عــامــل الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة بـــات من 

بكرة  الفني  المجال  فــي  الــضــروريــات 
القدم.

وأوضح أن الدورات التخصصية تعزز 
من قدرات وكفاءات الفنيين، خصوصا 
ــدورة مــن دعــم لعمل  ــ ال مــع مــا تشمله 
على  إيجابا  وينعكس  الفنية  األجهزة 

المنتخبات واألندية الوطنية.
البحريني  لاتحاد  العام  األمين  وأشاد 
بوجود  البوعينين  إبراهيم  القدم  لكرة 
الــمــحــاضــر اآلســـيـــوي الــكــويــتــي طــارق 
البناي، معتبرا أنه من خيرة المحاضرين 
وسبق له المشاركة في دورات مختلفة 

أقامها االتحاد وبينها دورة دبلوم كرة 
القدم للمحترفين، كما حاضر األسبوع 

.L1B الماضي في دورة المستوى
ــا هــم:  ويــشــارك فــي الــــدورة 13 دارســ
جــمــال حــمــد الــحــســن، حــســن صــدقــه 
عادل  بــدر،  صالح  )السعودية(،  المولد 

حبيل،  عــاء  )اإلمـــــارات(،  سعيد  علي 
عــلــي حبيب عــلــي حــســن، عــلــي حسن 
علي صالح، علي نوروز، عيسى حسين 
محمد  عيسى  بــهــرام،  عيسى  يــوســف، 
جاسم الحمادي )اإلمارات(، محمد سال 

سالمين، وليد شرف الدين )تونس(.

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

افتتاح دورة المستوى اآلسيوي L1B للياقة البدنية

األمين العام التحاد الكرة يتوسط الدارسين إبراهيم البوعينين

مركز شباب الهملة

تمكن فريق البالد بقيادة القائد عبدهللا خليل من هزيمة فريق سفريات القصيبي “أ” بقيادة حسن 
مهدي في افتتاح مباريات الجولة الثانية بدورة مركز شباب الهملة لفئة الشباب لهذا العام.

وبــــدا واضـــحـــا مــنــذ بـــدايـــة الـــمـــبـــاراة الــشــد 
العصبي من كا الفريقين وسعيهما لتحقيق 
أول فوز من أجل االقتراب من تصدر فرق 
الثاني،  لــلــدور  الــتــأهــل  وضــمــان  المجموعة 
وفرض العبو الباد سيطرتهم على مجريات 
ومن  الاعبين  بعض  لجوء  وســط  الــمــبــاراة 
كا الفريقين إلى استخدام الخشونة طوال 
وقت المباراة ما اضطر حكم المباراة إلشهار 
أكثر من 5 بطاقات صفراء لاعبي الفريقين. 
المهاجم  بقدم  التسجيل  الباد  العبو  وبــدأ 
ــذي حــاز على  ال الــواعــد علي حسن عبدهللا 
الباد  ليستمر  بالمباراة،  جائزة أفضل العب 
القصيبي  سفريات  مرمى  على  ضغطه  في 
الــقــصــيــبــي  ــق  ــريـ فـ مــــحــــاوالت  ــط  ــ وسـ “أ”، 

لتعديل النتيجة عن طريقه مهاجمه حسين 
بنتيجة  الباد  بفوز  المباراة  لتنتهي  صالح؛ 
فرق  الباد  ويتصدر  شــيء  ال  مقابل  هــدف 

المجموعة برصيد 4 نقاط.
بقيادة سيدحسن  األيام  فريق  استعاد  فيما 
األولــى،  بالجولة  هزيمته  بعد  عافيته  شبر 
وذلك بعد فوزه عليه بنتيجة هدفين مقابل 
هــــدف، إذ فــــرض العــبــو األيـــــام وجــودهــم 
الوطن،  لاعبي  قويا  نــدا  وكــانــوا  بالمباراة 
لعلي  بهدف جميل  الوطن  تقدم  بالرغم من 
النضالة، فيما عادل لأليام المدفعجي حسين 
بوعجي، ولكن سرعان ما باغت األيام بفضل 
مهاجمه العائد حسين محفوظ الهدار بهدف 

جميل.

منافسات بطولة الهملة الكروية
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منتخب فنون القتال يشارك في بطولة أوروبا المفتوحة
تقام في روما اإليطالية من 18 وحتى 23 الجاري

غــادر البــالد فجــر يــوم “االثنين” وفد المنتخــب الوطني لفنون القتال المختلطة متوجها للعاصمة اإليطالية روما، للمشــاركة في بطولة 
IM�  أوروبــا المفتوحــة للهــواة لفنــون القتــال المختلطة لفئتي الكبار والشــباب، والتي ينظمهــا االتحاد الدولي لفنون القتــال المختلطة

MAF�WMMAA في الفترة 18 � 23 يونيو الجاري.

إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو  ــد  ــوفــ ــ ال ويــــتــــرأس 
االتحاد  رئيس  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
خالد  المختلطة  القتال  لفنون  البحريني 
عــبــدالــعــزيــز الــخــيــاط، ويــتــكــون مـــن: أمين 
السر العام باالتحاد البحريني لفنون القتال 
المختلطة وليد خالد سيار وعضو مجلس 
القتال  لــفــنــون  الــبــحــريــنــي  االتـــحـــاد  إدارة 
المختلطة يوسف الكوهجي، والجهاز الفني 
إلــداروف وأسد  إلدر  المدربين  المكّون من 
هــم: محمد عباس،  العــبــا،  أمــيــر، و14  هللا 
محمدوف،  عبدالمناف  اليعقوب،  عبدهللا 
ــراهــيــم درويـــــش، حــمــزة  عــلــي يــعــقــوب، إب
المعماري،  محمد  إدريـــس،  محمد  زريـــره، 

ــراد غــــازي، رمــضــان جــيــتــنــوف، شاميل  مــ
وباشا  سيار  يوسف  غـــازي،  شاميل  علي، 

خارخاشييف.
إدارة  مجلس  عضو  هنأ  المناسبة،  وبهذه 
االتحاد  رئيس  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
خالد  المختلطة  القتال  لفنون  البحريني 
ــمــلــك لــألعــمــال  الـــخـــيـــاط، مــمــثــل جـــالـــة ال
المجلس  رئيس  الشباب  وشــؤون  الخيرية 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، و النائب األول لرئيس 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
اللجنة األولمبية البحرينية الرئيس الفخري 
المختلطة  القتال  لفنون  البحريني  لاتحاد 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على 
العام  للتصنيف  البحرين  مملكة  صـــدارة 
االتحاد  أصدره  الذي  الوطنية،  للمنتخبات 
أخــيــرا،  المختلطة  الــقــتــال  لفنون  ــدولــي  ال
ــذي جـــاء بــعــد الــنــتــائــج الــمــشــرفــة التي  ــ وال
القتال  لــفــنــون  الــوطــنــي  المنتخب  حققها 
المفتوحة  آســيــا  بطولتي  فــي  المختلطة 
والتي  الثالثة،  المفتوحة  وأفريقيا  الثانية 
رفعت من نقاط المنتخب ومنحته الصدارة 

في هذا التصنيف العالمي.
وقال الخياط “إن المنتخب الوطني لفنون 
بطولة  فــي  ســيــشــارك  المختلطة  الــقــتــال 
أبرز  إحــدى  تعد  والتي  المفتوحة،  أوروبـــا 

خالها  من  انطلق  التي  الدولية  البطوالت 
المنتخب وحقق فيها نتائج إيجابية والتي 
ــعــام 2015 بــإحــراز  كــانــت بــدايــاتــهــا فــي ال
البرونزية  الميدالية  عياد  حسين  الاعب 
والــــذي نــجــح كــذلــك فــي إحــــراز بــرونــزيــة 
النسخة التي أقيمت في العاصمة البلغارية 
نتيجة  2017. وتعتبر أفضل  العام  صوفي 
الماضية  الــنــســخــة  فــي  المنتخب  حققها 

والمتمثلة  بوخارست،  الرومانية  بالعاصمة 
ــى 4 مــيــدالــيــات  بــحــصــول الــمــنــتــخــب عــل
علي  مرتضى  الــاعــب  فــاز  أن  بعد  ملونة، 
بالميدالية الذهبية في وزن 93 كيلوجراما، 
وفـــــوز الـــاعـــب عــلــي يــعــقــوب والـــاعـــب 
في  الفضيتين  بالميداليتين  غـــازي  زبــيــر 
الــاعــب  ــوز  وفـ كــيــلــوجــرامــا  و70   61 وزن 
في  الــبــرونــزيــة  بالميدالية  ســيــار  ويــوســف 

يواصل  أن  متطلعا  كيلوجراما”،   77 وزن 
المنتخب الظهور المشرف في هذه البطولة 
والمنافسة على إحراز نتيجة مميزة، تعزز 
بطوالت  مستوى  على  القوي  حضوره  من 
االتــحــاد الــدولــي، متمنيا فــي الــوقــت ذاتــه 
هذه  في  للمنتخب  والنجاح  التوفيق  كل 

المشاركة الدولية.

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي 

المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة

برعاية األمين 
العام التحاد 

الكرة.. والكويتي 
البناي محاضًرا

علي بن خليفة يشيد بمساهمات األندية األعضاء
ــاد الـــكـــرة ــ ــح ــ ــة الــعــمــومــيــة الت ــي ــع ــم ــج ــاع ال ــمـ ــتـ ــرأس اجـ ــ ــ ت

ترأس رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، اجتماع الجمعية العمومية العادية لالتحاد، الذي عقد األحد 
الموافق 16 يونيو الجاري، في فندق الريجنسي بالعاصمة )المنامة(.

وعـــقـــد االجـــتـــمـــاع بــحــضــور األنـــديـــة 
ــاء، وشــهــد مــنــاقــشــة مــحــاور  األعــــضــ
متعددة مدرجة على جدول األعمال، 
والــتــقــريــر  اإلداري  الــتــقــريــر  وبــيــنــهــا 

المالي.
كــمــا شــهــد االجــتــمــاع عـــرض فيديو 
البحرينية خال  الكرة  إنجازات  وثق 

الفترة الماضية.
وفي هذا الصدد، قدم رئيس مجلس 
القدم  لكرة  البحريني  االتــحــاد  إدارة 
آل  أحمد  بــن  خليفة  بــن  علي  الشيخ 
خــلــيــفــة بــاســمــه ونــيــابــة عـــن أعــضــاء 
ألعـــضـــاء  الـــشـــكـــر  اإلدارة،  مــجــلــس 
وممثلي  لاتحاد  العمومية  الجمعية 

ــروا اجــتــمــاع  ــذيــــن حــــضــ ــ األنــــديــــة ال
الجمعية العمومية.

وأكد أن االتحاد البحريني لكرة القدم 
العمومية  الجمعية  أعضاء  مع  وفــق 
لتوضيح دورها الداعم لعمل االتحاد، 
ومساهمة  مــشــاركــة  أن  إلـــى  مــشــيــرا 
األنـــديـــة األعـــضـــاء كــانــت فــعــالــة في 

مراسم االجتماع.
االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  ولفت 
البحريني لكرة القدم إلى أن االجتماع 
ــد مـــنـــاقـــشـــة مــــحــــاور مـــتـــعـــددة  ــهـ شـ
األندية  ومقترحات  آراء  واستعراض 
األعضاء بالجمعية العمومية لاتحاد، 
مشيرا إلى أن ذلك يأتي بهدف وضع 

عمل  منظومة  لتطوير  صحية  آلــيــة 
االتحاد البحريني لكرة القدم بالتعاون 

بين جميع  األطراف.
لكرة  البحريني  االتــحــاد  أن  وأوضـــح 
مــؤســســي  أداء  ــق  وفــ يــعــمــل  ــدم  ــقـ الـ
واإلدارة  اإلدارة  عبر مجلس  متكامل 
ــى الــلــجــان  ــ الــتــنــفــيــذيــة بـــاإلضـــافـــة إل
العمومية  الجمعية  أن  مبينا  العاملة، 
والتشريعات  الضوابط  تضع  لاتحاد 
اإلستراتيجية التي تكمل عمل االتحاد 
في  الرئيس  وهدفه  دوره  من  وتعزز 

تطوير  كرة القدم البحرينية.
وجدد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
من  لجميع  الشكر  تقديم  خليفة  آل 

ممثلي  من  العمومية  الجمعية  حضر 
األندية األعضاء، مشيدا بالمساهمات 
في  األنــديــة  قدمتها  الــتــي  المتعددة 
االقــتــراحــات  مختلف  عبر  االجــتــمــاع 
الــتــي تــهــدف فــي الــمــقــام األول إلــى 
ــرة الـــقـــدم  ــكـ ــوض بـ ــهـ ــنـ الـــتـــطـــويـــر والـ

البحرينية.
االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــد  وأكـ
االجتماع  أن  الــقــدم  لــكــرة  البحريني 
بالتعاون  مشيدا  للغاية،  إيجابيا  كان 
الجمعية  االتحاد وأعضاء  بين  القائم 
في  للجميع  التوفيق  آما  العمومية، 
تتماشى  التي  التطوير  أهداف  تعزيز 

مع رؤى القيادة الرشيدة.

لقطة جماعية للحضور في اجتماع الجمعية العمومية

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

علي بن خليفة من االجتماع

أكد رئيس جهاز كرة اليد بنادي االتحاد حسن عبدالكريم أن المدرب الوطني 
يسري جواد سيبقى ضمن الطاقم الفني بناديه للموسم الرياضي المقبل.

وقال عبدالكريم في تصريح لـ ”الباد 
يسري  المدرب  حق  من  إن  سبورت” 
التفاوض مع أي ناٍد يريده، في إشارة 
لما يــتــداول بــشــأن مــفــاوضــات نــادي 
الــشــبــاب مــعــه، ولــكــن نــاديــه االتــحــاد 
سينهي إجراءات التجديد معه خال 
مجلس  أن  مضيًفا  المقبلة.  ــام  ــ األي
إدارة نادي االتحاد أبدى رغبته بشكل 
رأس  على  يسري  استمرار  في  كبير 
الجهاز الفني لكرة اليد، وهناك توافق 

للتجديد  والــمــدرب  اإلدارة  بين 
االنــتــهــاء  إال  يــتــبــقــى  ولــــم 

ــنــقــاط ليتم  ال مـــن بــعــض 
الــتــوقــيــع بــشــكــل رســمــي 
وسيتم اإلعان عن ذلك.

التمسك  أن  إلـــى  مــشــيــًرا 
بــخــدمــات يــســري يــأتــي من 

ــه  وقــدرات بــإمــكــانــاتــه  الــثــقــة  منطلق 
الــتــدريــبــيــة والـــتـــي حــقــقــت ثــمــارهــا 
الناشئين  فــئــات  مــع  مــواســم   3 مــنــذ 
والشباب وحتى فئة الكبار بالموسم 
الماضي، وهم على ثقة ببقاء يسري 
للموسم الرابع وإنجاح اإلستراتيجية 
النادي  مواهب  بصقل  وضعت  التي 

واالعتماد عليهم بالدرجة األولى.

عبدالكريم: يسري باٍق مع يد االتحاد
علي مجيد



برتغاليــة،  إعــام  وســائل  كشــفت 
اإلثنيــن، أن مهاجــم ريــال مدريــد، 
راؤول دي تومــاس، أصبــح قريبــا 
للغايــة مــن االنتقــال إلــى صفــوف 

بنفيكا.
ولعب رأس الحربة اإلســباني البالغ 
خــال  معــارا  عامــا   24 العمــر  مــن 
الموسمين الماضيين لصفوف رايو 
فايكانو، ليتحول إلى نجم الفريق.

)ريكــورد(  صحيفــة  وأكــدت 
عرضــه  رفــع  بنفيــكا  أن  الرياضيــة 
يمتــد  الــذي  تومــاس،  دي  لشــراء 
عقــده مــع الريــال حتــى 2023، إلى 
خّفــض  بينمــا  يــورو،  مليــون   20
النادي الملكي قيمة الاعب من 35 

إلى 25 مليون يورو.

وقاد دي توماس فريق رايو في  «
موسم 18-2017 للتأهل إلى 

األضواء بعد تسجيله 24 هدفا، 
بينما سجل في موسم -2018

19 اجمالي 14 هدفا.

هيبة ضائعة
هاجم دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم األرجنتينية، العبي منتخب بالده، بعد البداية 

السيئة لراقصي التانجو في بطولة كوبا أمريكا 2019، بالخسارة أمام كولومبيا بهدفين دون رد.

وقــال مارادونــا في تصريحــات أبرزتها صحيفة 
هيبــة  الاعبــون  أضــاع  “لقــد  اإلســبانية  مــاركا 
منتخــب األرجنتيــن، لدرجة تشــعرني بأن فريق 

مملكة تونجا قادر على الفوز علينا”.
وأضــاف “مــا الــذي تبقــى مــن هيبــة األرجنتيــن 
التــي بنيناهــا منــذ ســنوات؟، لقد أهانــوا قميص 
المنتخــب”. ولم يكتف مارادونــا بذلك، بل احتد 

وسب العبي منتخب األرجنتين بلفظ خارج.

ولــم يحقــق منتخــب األرجنتيــن، أي إنجــاز منذ 
عــام 1993، علًما بــأن الجيل الحالي الذي يقوده 
ليونيــل ميســي، خســر 3 نهائيــات متتاليــة، فــي 

مونديال 2014، وكوبا أمريكا 2015 و2016.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن ميســي 
أصبــح أكثر نضًجا في الفترة األخيرة، موضحة 
أن البرغــوث يلعــب دوًرا قيادًيــا داخــل وخــارج 

الملعب.

وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل اإلعالم عقب الهزيمة أمام كولومبيا،  «
وهو ما حدث معه أيًضا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في 

دوري أبطال أوروبا.

وكاالت

وأضافت أن ميسي دخل 
غرفة خلع مابس المنتخب 
األرجنتيني عقب الخسارة، 
ورفع من معنويات زمائه، 

خاصة وأن معظمهم من 
الاعبين الشباب الذين ال 

يمتلكون الخبرة المطلوبة.
ونقلت الصحيفة، كلمات 
ميسي داخل غرفة خلع 

المابس، حيث قال “هذه 
مجرد بداية، يجب علينا أن 

نفكر في مباراة باراجواي، 
نحن جميًعا على نفس الخط، 

يجب علينا العمل بمسئولية 
حتى نصل إلى النهاية 

الجيدة”.

وكاالت
وكاالت

 العب ريال 
يقترب من بنفيكا

يبحــث البرازيلــي نيمــار دا ســيلفا نجــم باريس ســان جيرمان، عن مغادرة النادي الفرنســي، خالل فترة االنتقــاالت الصيفية المقبلة. 
وذكرت صحيفة “ســبورت” اإلســبانية، أن هناك العديد من األندية التي تعد وجهة محتملة أمام نيمار، حال تأكد رحيله عن باريس 

سان جيرمان، خالل الصيف المقبل.

الوجهــة  يعــد  برشــلونة  أن  وأضافــت 
المفضلــة لنيمــار، فــي ظــل تمتعــه بصداقة 
كبيــرة مــع ليونيل ميســي قائــد البلوجرانا، 

بجانب لويس سواريز.
مــن  مدريــد  ريــال  أن  الصحيفــة  وتابعــت 
ظــل  فــي  لنيمــار،  المحتملــة  الوجهــات 
رغبــة فلورنتينــو بيريــز رئيــس الملكي في 
تدعيــم فريقــه بعناصر مميزة بعــد المعاناة 
التــي شــهدها الفريــق علــى مــدار الموســم 

المنصرم.
يعــد  يونايتــد  مانشســتر  أن  إلــى  ولفتــت 
أيًضا وجهة محتملة أمام النجم البرازيلي، 
موضحــة أنــه مــع قــرب رحيل بــول بوجبا، 
يمكــن أن يكــون ذلــك هــو المفتــاح لرحيــل 

نيمار إلى البريميرليج.
ونوهت بــأن يوفنتوس اإليطالــي، بإمكانه 
إغــراء نيمــار، مــن خــال تواجــد البرتغالي 

نيماركريستيانو رونالدو في السيدة العجوز.

4 خيـــارات
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وكاالت

وكاالت

لكــرة المضــرب االثنيــن إقامــة المبــاراة النهائيــة  أعلــن االتحــاد االســترالي 
لمســابقة كأس االتحاد لمنتخبات الســيدات بين اســتراليا وفرنســا في مدينة 

بيرث في نوفمبر المقبل.

وتستقبل استراليا، حاملة اللقب سبع 
الثانــي/ 9 و10 تشــرين  بيــن  مــرات، 
للمــرة  االتحــاد  كأس  نهائــي  نوفمبــر 
بــأن  علمــا   ،1978 عــام  منــذ  االولــى 
لقبهــا  عــن  تبحــث  المضيفــة  الدولــة 

االول في المسابقة منذ عام 1974.
األســترالي  المنتخــب  قائــدة  وقالــت 
أليســيا موليــك فــي بيــان “مــن المثير 
بعــد  االعــان  هــذا  يصــدر  أن  للغايــة 
)أشــلي(  +أش+  فــوز  مــن  اســبوعين 
المفتوحــة”  فرنســا  ببطولــة  بارتــي 
فــي إشــارة الى فــوز مواطنتهــا بلقب 
بطولــة روالن غارس الفرنســية، ثانية 

البطوالت االربع الكبرى.
وأضافــت “تنس الســيدات فــي موقع 
قــوي جــدا فــي أســتراليا فــي الوقــت 

الحالــي وأنــا فخــورة جًدا بــكل عضو 
في الفريق كان جزًءا من هذه الرحلة 
التي اســتغرقت عاميــن للوصول إلى 
المصنفــة  بارتــي  وســتقود  النهائــي”. 
ثانيــة عالميــا منتخــب بادهــا، الفائــز 
علــى نظيــره البياروســي فــي نصــف 
النهائــي فــي نيســان/أبريل الماضــي، 
فــي أول نهائــي لــه منــذ 26 عامــا. من 
ناحيتها، تأهلت فرنســا، حاملة اللقب 
النهائــي  الــى  و2003،   1997 عامــي 
نصــف  فــي  رومانيــا  علــى  بفوزهــا 
النهائــي. وتواجــه المنتخبــان ٦ مرات 
فــي كأس االتحاد، حيــث تميل الكفة 
الــى االســتراليات الفائــزات ٥ مــرات، 
غيــر أن المواجهة االخيرة بينهما عام 

2000 انتهت لصالح العبات فرنسا.

فتح كالوديو لوتيتو رئيس نادي التسيو اإليطالي، الباب أمام رحيل 
نجم الفريق، خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

ســيرجي  الصربــي  وارتبــط 
نجــم  ســافيتش  ميلينكوفيتــش 
الفريــق،  عــن  بالرحيــل  التســيو، 
يوفنتــوس  اهتمــام  ظــل  فــي 
وريال مدريد ومانشســتر يونايتد 
وباريــس ســان جيرمــان بالتعاقــد 

معه.
تصريحــات  فــي  لوتيتــو  وقــال 
ديللــو  الجازيتــا  لصحيفــة 
فــي  ســبورت”ميلينكوفيتش؟ 

التســيو، نحن نحافظ على أولئك 
البقــاء  الاعبيــن الذيــن يريــدون 

في النادي”.
وتابــع “إذا أعرب الاعب الصربي 
عــن رغبتــه فــي خــوض مغامــرة 

جديدة، فلن نقف في طريقه”.
ســوق  فــي  قيمتــه  وحــول 
االنتقــاالت، أضــاف “المفاوضــات 
ووســائل  الصحــف  فــي  تتــم  ال 
اإلعام، ســأقول فقــط أنه أفضل 
الوســط  خــط  فــي  العــب 

بالدوري اإليطالي”. 
وكانــت تقاريــر صحفيــة، 
قــد أشــارت إلــى أن لوتيتــو 
ميلينكوفيتــش  عــن  يتخلــى  لــن 
ســافيتش، بأقــل مــن 100 مليون 

يورو.

بيرث تستضيف نهائي كأس االتحاد

100 مليون

سواريز يطالب بنسيان الرباعية
أكــد لويــس ســواريز مهاجــم منتخب أوروجواي لكــرة القدم، بأن الفــوز الكبير 4-0 
علــى نظيــره اإلكــوادوري، ال يعكس مدى صعوبة وقوة المباراة والمنافس. وتغلب 
منتخــب أوروجــواي علــى نظيــره اإلكــوادوري، فــي الجولــة األولــى مــن مباريــات 
المجموعــة الثالثــة بالــدور األول لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبيــة )كوبا أمريكا( 

المقامة حاليا بالبرازيل.

وقال سواريز، الذي سجل الهدف الثالث 
ممــا  أقــوى  كانــت  المبــاراة  إن  للفريــق، 

يمكن أن توضحه هذه النتيجة.
وأشار سواريز إلى أن الفريق، يجب عليه 
أن ينســى نتيجــة هــذه المبــاراة ســريعا، 
للتركيــز في المباراة التاليــة له بالبطولة، 

حيث يلتقي مع نظيره الياباني.
المواقــف  بعــض  واجهنــا  “لقــد  وأوضــح 
المماثلــة عندمــا كنا نلعــب بنقص عددي، 
لكــن الهــدف المبكــر والطــرد ســاهما فــي 

تسهيل مهمة أوروجواي”.
بقولــه  حديثــه  ســواريز  لويــس  وختــم 
بالطريقــة  لعبنــا  تتغيــر،  ال  “عقليتنــا 
التــي رغبنــا فيهــا وحصلنــا علــى نتيجــة 

إيجابية”.

وأكــد أوســكار واشــنطن تاباريــز، المديــر 
دائمــا  ينتظــر  أنــه  ألوروجــواي  الفنــي 

األفضل من العبيه.
وأوضح تاباريز “انتظر دائما األفضل من 
هؤالء الاعبين، ألن لديهم حس االلتزام 
تجــاه المنتخب. هذه هي المباراة األولى 
التي يلعبها لويس ســواريز بعد اإلصابة، 

وكافاني أيضا تعرض إلصابة قوية”.
مــن  لقيــاس  تقــام  “البطــوالت  وأوضــح 
األفضــل، ولهذا تكســب المباريات. بعيًدا 
عــن النتيجــة الكبيــرة، هدفنــا هــو الفــوز 

بالمباريات”.
وأبــرز تاباريــز، أنهــم اســتطاعوا التغلــب 
علــى “الصعوبات” التي وضعها المنافس، 
مثــل الكــرات الطويلــة، إال أن االنتصــار 

يمنحهــم “الهــدوء” ويحســن مــن “ثقتهم 
بأنفسهم”.

المبكــر  الهــدف  أن  علــى  شــدد  ولكنــه 
الطــرد  حالــة  ثــم  أوروجــواي،  لمنتخــب 
لــم يكونا الســبب الرئيســي فــي النتيجة 

الكبيرة.
كما أثنى المدرب المخضرم على المباراة 

التــي قدمهــا نيكــوالس لوديــرو، منوًهــا 
للغايــة  وســعيد  كثيــرا،  عليــه  “نعتمــد 

بالمباراة التي قدمها”.
وعــدم  “الحــذر  ب  تاباريــز  وطالــب 
المقبلتيــن  المباراتيــن  فــي  االســتهانة”، 
الصعبتيــن أمــام اليابــان وتشــيلي علــى 

الترتيب.

لويس سواريز

وكاالت

وكاالتوكاالت

تلقــى نجــم بايــرن ميونــخ األلمانــي، عرًضــا مغرًيــا من أحد أنديــة الــدوري الصيني، إلقناعــه بالرحيل عــن النادي 
البافاري هذا الصيف.

األلمانيــة،  “كيكــر”  صحيفــة  وكشــفت 
عــن تلقــي تومــاس مولر، مهاجــم بايرن 
ميونــخ، عرًضــا مــن أحــد األنديــة، دون 
أن تفصــح عن اســمه. وتضمــن العرض، 
مــن  البالــغ  األلمانــي،  النجــم  حصــول 
العمــر 29 عاًمــا، علــى راتب ســنوي يبلغ 
فــإن  ذلــك،  ورغــم  يــورو.  مليــون   25
الصحيفــة أكــدت عــدم اهتمــام توماس 
مولــر بالعرض الصيني، لعدم رغبته في 
اللعــب لفريق آخر ســوى بايــرن ميونخ، 

الذي نشأ في أكاديميته.
مــع  بعقــد  يرتبــط  أن تومــاس مولــر  يذكــر 
بايرن ميونخ حتى صيف 2021، ويعد أحد 
ركائــز الفريــق األساســية، حيــث خــاض 32 
مباراة بالبوندســليجا في الموسم المنصرم، 

سجل خالها 6 أهداف وصنع 12 آخرين.

اقتــرب الفرنســي بــول بوجبــا نجــم مانشســتر يونايتــد، مــن الرحيل عن الشــياطين الحمر، بعدمــا عبر عن رغبتــه في خوض 
تحديات جديدة في مكان آخر. ووفًقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن مانشستر يونايتد يسعى الستغالل األموال التي 

سيحصل عليها من وراء رحيل بوجبا، من أجل تعزيز الفريق وإعادة التسلح على المستوى الرياضي.

ولفتــت إلــى أن مانشســتر يونايتد حدد 
ثنائــي برشــلونة ضمن أولويــات الفريق 
مــع اقتــراب رحيل بوجبــا، حيث يرغب 
إيفــان  ضــم  فــي  اإلنجليــزي  النــادي 

راكيتيتش وفيليب كوتينيو.
بوجبــا  بــول  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
علــى  بالحصــول  لليونايتــد  سيســمح 
أمــوال طائلــة فــي حالــة بيعــه، خاصــة 
وأنــه يرتبــط بعقــد مع النــادي حتى عام 
تمديــد  خيــار  لديــه  أن  بجانــب   ،2021

العقد لسنة إضافية.
أبلــغ  كوتينيــو  فيليــب  بــأن  ونوهــت 
غرفــة خلــع المابس في برشــلونة، بأنه 
يريــد الرحيــل عــن البارســا خــال فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.

يونايتد ينتظر ثنائي برشلونةعــرض صينــي ضخــم

فيليب كوتينيوتوماس مولر
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إعداد: هبة محسن

أعلن البنك األهلي المتحد أخيرا عن فوز السيدة البحرينية 
فرح حسن أحمد )معلمة(، بجائزة برنامج حصادي، إذ فازت 

بالجائزة الشهرية وقيمتها 100 ألف دينار.
وبهــذه المناســبة، صرحت فــرح قائلة “الحمدللــه، كان الفوز 
ولعائلتــي،  لــي  مفاجــأة  دينــار  ألــف   100 قيمتهــا  بجائــزة 
حيــث إنني عميلــة للبنك األهلي المتحد واقتنيت شــهادات 

حصادي منذ عام 2009 في فرع البديع”.

وواصلت تصريحها قائلة “شــعرت بســعادة كبيرة عندما تم 
االتصــال بــي إلبالغــي بالفــوز بالجائــزة الشــهرية البالغة في 
برنامــج حصــادي، كمــا أن كل أفــراد العائلــة شــعروا بفرحــة 
غامــرة بالفــوز الــذي كان بمثابة حلم وقــد تحقق على أرض 

الواقع”.
وبســؤالها عما ســتفعله بقيمة الجائزة، جاء ردها ســريًعا، إذ 
قالــت “لدينــا الكثيــر مــن القــروض، وســوف أســتعين بقيمة 

الجائزة لسدادها”.
يذكــر أن برنامــج حصــادي - وهــو برنامج توفيــر يقدم أكبر 
الجوائــز فــي البحريــن - قد نجح في تســجيل أكبر عدد من 
الفائزيــن وتقديــم أكبــر إجمالــي مــن الجوائــز مقارنــة مع أي 
من برامج توفير أخرى في المملكة، فمنذ انطالقته، قدمت 
“حصــادي” جوائــز نقديــة تجــاوزت قيمتها 67 مليــون دينار 

ألكثر من 16 ألف فائز من عمالئه.

قــروضــهــا بــســداد  حلمها  يــحــقــق  الــمــتــحــد”  “األهـــلـــي 

فرح أحمد تفوز بـ 100 ألف دينار من “حصادي”

طرحــت مجوهــرات الهــدى حديثــًا أكثر 
من خمسة عشر تصميمًا خاصًا وحصريًا 
لزبائنهــا وذلــك فــي أقل من أربعة أشــهر 
فقط، واستطاعت بذلك أن تتبوأ مقعدا 
متميــزا فــي عالــم المشــغوالت الذهبيــة 
المبتكــرة حيث تتميز بأســعارها الجيدة 

متحدية بذلك نظرائها في السوق.
بصمــة  الهــدى  مجوهــرات  وتمتلــك 
مــن تصاميــم  مــا تقدمــه  فــي  واضحــة 
حصريــة وخاصــة تحمــل اســم “الهــدى” 
وقد القــت رواجًا منقطع النظير ويفوق 
كل التوقعــات. تقــف الهــدى اليــوم أمــام 
ذوي  المســتهلكين  مــن  كبــرى  شــريحة 
ة في ظلِّ انتشار  األذواق العالية والصعبَّ

المصوغات بشــكل شاســع وفــي متناول 
االفتراضيــة  الصفحــات  علــى  الجميــع 

لشبكات التواصل االجتماعية. 
ولعــلَّ عملهم المؤازر في العقارات، يقف 
كتًفا لكتف، ويمُد بالخبرة الكافية لطرح 
أوضــح  بصــورة  المكتســبة  الثقافــات 
المحليــة،  الســوق  فــي  شــمولية  وأكثــر 
والمحافظــة  المــوروث  بهــذا  واالعتــزاز 
علــى عبقــه وأصالتــه والســعي الحثيــث 
من أجل تطويره ونشره للمستهلك دون 
المســاس بجودتــه وعراقته، ومن الهدى 
كانــت بدايــة انطالق الضــوء الممتد كما 
تســعى الهــدى الفتتــاح فرعيــن آخريــن 

خالل السنة المقبلة.

“الهدى للمجوهرات” تطرح تشكيلتها الحصرية

للتواصل: 17111509
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أعلــن بنــك البركــة اإلســالمي البحريــن، عن إطالق خدمــة العمالء عبر تطبيــق WhatsApp، ضمن إحدى مبادراتــه لتعزيز مركزه 
الريادي بمجال الصيرفة الرقمية.

حالًيــا  المتوفــرة  الخدمــة  هــذه  تتيــح 
علــى  الحصــول  فرصــة  للعمــالء، 
المعلومــات الالزمــة واإلجابــة علــى كافة 
كانــوا  أينمــا  المصرفيــة  استفســاراتهم 
وبأسرع وقت ممكن، حيث باستطاعتهم 
عبــر  الخدمــة  هــذه  علــى  الحصــول 
تقبــل  التــي  الذكيــة  األجهــزة  اســتخدام 
تثبيــت تطبيــق الواتســاب فــي أنظمتهــا. 

المســاعدة  مكتــب  خدمــات  وتتوافــر 
الرقمية لعمالء بنك البركة اإلسالمي من 
أي مــكان فــي العالم من يوم الســبت إلى 
الخميــس ابتــداًء مــن الســاعة 8 صباًحــا 
وحتى 6 مساًء بتوقيت مملكة البحرين. 
وبهــذه المناســبة، صرحــت رئيــس قســم 
خدمــات األفــراد ببنــك البركة اإلســالمي 
قائلــًة:  العلــوي   فاطمــة  البحريــن   –

“يســعدنا جًدا فــي بنك البركة اإلســالمي 
– البحريــن اإلعــالن عن أحــدث مبادراتنا 
فــي خدمــة العمــالء عــن طريــق تطبيــق 
إمكانيــة  لهــم  تتيــح  حيــث  الواتســاب 
علــى  والحصــول  استفســاراتهم  تقديــم 
ســهولة  بــكل  الالزمــة  المعلومــات  كافــة 
وراحة عبر أكثر وســائل التواصل شعبية 

وانتشاًرا في العالم.”

ــات بـــكـــل ســـهـــولـــة وراحـــــة ــ ــدم ــ ــخ ــ ــوي: جــمــيــع ال ــ ــل ــ ــع ــ ال

“البركة” يطلق خدمة جديدة عبر “الواتساب”

العقاريــة  غرناطــة  مجموعــة  أنهــت 
رحلتها الســياحية بعد أن قضى موظفو 
المجموعة وعوائلهم 9 أيام في الشــمال 
التركــي في جولة ســياحية متكاملة في 
حــدث يعتبــر هــو األول مــن نوعــه علــى 

مستوى شركات ومؤسسات البحرين.
المنظمــة  للجنــة  كلمــة  الحفــل  تخلــل 
وعوائلهــم  الموظفيــن  تكريــم  وبعدهــا 
بعدد من الجوائز منها مبالغ نقدية تصل 
كامــل  ذهــب  وطقــم  دينــار   2000 إلــى 
وســاعة فاخرة وأجهزة آيفون باإلضافة 
إلســقاط بعــض قــروض الموظفيــن. مــن 
جانبــه صــرح مدير التســويق والعالقات 
العامــة أحمــد حبيــب إننــا فــي غرناطــة 
نعتبــر العنصــر البشــري من أهــم العناصر 
التــي مــن شــأنها أن تحقق رؤيــة اإلدارة 
خاصــة  عنايــة  نولــي  ونحــن  وأهدافهــا 
بموظفينــا ونحرص علــى تحقيق التميز 
والقــدرات  المواهــب  وصقــل  واإلبــداع 
وضــع  عبــر  موظفينــا  لــدى  المميــزة 
اســتراتيجيات تطويــر أكاديمــي ومهني 
وفــق برامــج التدريــب المســتمرة التــي 
فــي  البشــرية  المــوارد  بهــا قســم  يقــوم 
الســفر  رحلــة  قــرار  وجــاء  المجموعــة، 
وتقديــر  البشــرية  بكوادرنــا  منــا  إيمانــًا 
اإلدارة للجهــود التــي بذلوهــا خصوصــًا 
مــع النتائــج اإليجابيــة للنصف األول من 

العام الجاري. 

واختتم حبيب أن المجموعة  «
عنونت تغطياتها اإلعالمية للحدث 

بشعار “من أجلك أنت” والذي 
تستعد إلطالقه رسميًا ليكون 

شعارها الرسمي لكامل المجموعة.

موظفو “غرناطة” يختتمون رحلتهم للشمال التركي
ــق األهـــــــداف ــي ــق ــح ــت ــور أســـــــاس ل ــ ــح ــ ــري م ــ ــش ــ ــب ــ ــر ال ــب: الـــعـــنـــصـ ــيـ ــبـ حـ
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تتعزز قدراتك وتجد حلواًل لمشكالت عالقة.

تبدأ عالقة جديدة وتعرف اتصاالت مهّمة.

جو من الشكوك، كن عاقاًل فقد تصاب بالخيبة.

خفف من األعمال غير المجدية، ودع أصحابها.

رة مع الزمالء. خالفات سطحية غير مبرَّ

راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد 
المقّربين.

حاول أن تكون متأنيًا جدًا في اختيار خطواتك.

الحظ يساعدك على تحقيق التقّدم الذي كنت 
تطمح اليه.

اإلصغاء الدائم يوفر عليك الكثير من المشكالت.

ال تفُس على نفسك حتى ال تتخطى حدود 
قدرتك.

المزاجية في العمل تؤدي غالبًا الى صدامات 
ومشاحنات.

مناقشات مهمة تحدد مصير العالقة المستقبلية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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القوات الفرنسية بقيادة 

جان دارك تهزم الجيش 
اإلنجليزي بقيادة 

السير جون 
فاستولف 
وذلك في 
معركة باتاي 
والتي شكلت نقطة 
فاصلة في مسار حرب 

المئة عام.

حذرت الممثلة نورا 
محمد محبيها من 

حساب مزيف ينتحل 
شخصيتها على مواقع 

السوشيال ميديا وقالت: 
“لدي فقط حساب 

على تويتر وإنستغرام 
وسناب شات فقط.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ضمن أفضــل إنتاجات الحركة للنجم كيانو ريفز في الســينما

 John Wick 3 :لمجانين األكشن

للنجــم الكنــدي  الجــزءان الســابقان مــن فيلــم اإلثــارة والحركــة “جــون ويــك” 
كيانــو ريفــز والــذي يقــدم فيه دور القاتل األســطوري الذي يجســد للمــرة الثالثة 
دور القاتــل المحتــرف الــذي ال يهــزم وال يمكــن القبض عليه عرضــا عامي 2014، 
و2017، وجســد فيهمــا بطــل ذا ماتريكــس شــخصية مختلفــة عــن كل أدواره 
الســابقة، فقــد لعــب دور القاتــل المعتــزل جــون ويــك، والــذي عاد مجــددا للقتل 
واستخدام السالح بعد أن أصدر زعيم المافيا الروسية بأميركا أمرا بتصفيته.

النسخة األولى من الفيلم تناولت قصة 
جــون ويــك بعــد أن تقاعــد مــن عملــه 
األساسي كقاتل مأجور، ولكنه يتعرض 
العتــداء مــن قبــل شــاب يتبــع لعصابــة 
خطيرة، بهدف االســتيالء على سيارته 
الموستانغ الكالســيكية، فيقرر االنتقام 

وإعادة اعتباره وإظهار قوته.
ويبــدأ جــون ويك في شــن حــرب على 
هــذه العصابة، وتصفيــة أفرادها واحدا 
تلــو اآلخر، وفــي خضم هــذه المواجهة 
يضطــر لمقابلــة أحــد زمالئــه الســابقين 
ولكــن هــذه المــرة كعــدو، وشــارك ريفــز 
آلــن وأدريانــي  ألفــي  البطولــة كل مــن 
باليكــي وبريدجيــت مويناهــان وايــان 

ماكشين.
ودارت أحــداث النســخة الثانيــة حــول 
كيفيــة انتقــام ويــك مــن العصابــة التي 
قتلــت كلبــه، األمر الذي جعــل موضوع 
لكــن  ليــس بالجديــة المتوقعــة  الفيلــم 
علــى  ســيطرت  التــي  اإلثــارة  أجــواء 
الفيلم وشــعبية ريفز جعلــت من الفيلم 
القتــال  بمشــاهد  لالســتمتاع  وقتــا 

والجرأة في أخذ اللقطات المثيرة.
John Wick 3 - Para-  الجــزء الثالــث
bellum الــذي صــورت أحــداث كثيــرة 
اللحظــة  فــي  يبــدأ  المغــرب،  فــي  منــه 

يضيــع  ال  ســابقه،  فيهــا  انتهــى  التــي 
وقتــًا وال ثرثــرة، نــرى القاتــل المأجــور 
الجريــح المغــدور بــه ويك )كيانــو ريفز 
أدواره  أكثــر  وفــي  النجوميــة  مشــرق 
ظالميــة واألفضــل لــه علــى اإلطــالق( 
نيويــورك  قتلــة  مطــاردة  مــن  يهــرب 
وينســتون  أبلغهــم  الذيــن  المأجوريــن، 
مشــاهده  أفضــل  فــي  مكشــين  )إيــان 
فــي سلســلة جــون ويــك( مديــر فنــدق 
والمجرميــن  القتلــة  مقــر  كونتيننتــال 
مليــون   14( المطلوبــة  المكافــأة  بأمــر 

دوالر( لقتــل ويــك، بعــد أن قتــل زعيــم 
المافيا اإليطالية على أرض الفندق في 
تحدٍّ صريح لسلطة الطاولة العليا التي 
تحكم شؤون عالم العصابات واإلجرام 
وانتهــاك كبيــر لقوانيــن الفنــدق. يركب 
ويــك ســيارة وينــزل منها لتظهــر خلفه 
صورة بستر كيتون بطل أفالم األكشن 
مــن  وواحــد  الصامتــة،  الحقبــة  فــي 
إلهامات هذه السلســلة، مشهد لو غفلت 

عنه ثانية واحدة لفاتك!
ثــم يدخل ويــك مكتبة نيويورك العامة 
الفيلــم،  فــي  قتالــي  مشــهد  أول  ليبــدأ 
مشــهد افتتاحــي رائــع ورهيــب لــم نــَر 
لــه مثيالً، مشــهد يتغــزل باألفــالم التي 
يشــير إليهــا وينحني لها إجالالً، مشــهد 
واعتــذار  كونــغ  هونــغ  لســينما  تحيــة 
مــن المخــرج تشــاد ستاهلســكي لتلــك 
الســينما أن هوليــوود لــم تعطهــا قدرها 
في التسعينات، ستاهلسكي يسخر من 
نظام اســتوديوهات هوليــوود ويلومها 
علــى تخليهــا عــن 
جــون  القديــر 
رحــل  الــذي  وو 
ضيقــت  أن  بعــد 
هوليــوود  عليــه 

مواردهــا، وألزمتــه بنظــام عقيــم أنتــج 
أفالم أكشن بائسة.

يقتــل جــون ويــك أول رجــل يصل إليه 
يــدي  بيــن  أنــك  تعلــم  مشــهد  بكتــاب! 
صانــع أفــالم يعــرف كيــف يؤلــف عمــالً 
مبدعــًا ذا أســلوب بــارع ورؤيــة ثاقبــة. 
ســالحًا  تتوقعــه  ال  مــا  اســُتخدم  إذا 
كســالح، فاعلــم بــأن المشــهد متناســق 
مــع شــخصية فيلــم أكشــن ألن المرجــو 
بــال  تحقيقــه هنــا هــو ظرافــة وغرابــة 
منطــق ال يصدقهــا عقلــك، وال يمكن أن 
تبدر إال من شخصية تخلو من الصفات 
شــخصيات  بالضبــط  وهــذه  البشــرية، 
أفــالم األكشــن منــذ الحقبــة الصامتــة. 
لفســد  مسدســًا  ويــك  اســتخدم  ولــو 

المشهد وذهب الفيلم طي النسيان.
شــاد  األميركــي  المخــرج  يســتبعد  لــم 
مــن  قادمــة  أجــزاء  إنتــاج  ستالســكي 
الفيلــم وربمــا يســتمر العمــل فيهــا إلــى 
موضحــا  وقــال  مقبلــة،  ســنوات   10
“استكشــاف عالــم جــون ويــك، ال يــزال 
مستمرا، ويتم ذلك في المرحلة التالية، 

التي ستكشف المزيد عنه وخلفيته”.

أكــدت النجمــة األردنيــة زين عوض 
أنهــا وصلــت إلــى اللمســات األخيرة 
على مشــروع أغنية جديدة باللهجة 
عــن  كاشــفة  البيضــاء،  الخليجيــة 
تعاون يمني مصــري أردني إماراتي 
فيهــا. وقالــت زيــن فــي تصريحــات 
خاصــة إن األغنية الجديدة يشــترك 
عربيــة  مــن جنســيات  زمــالء  فيهــا 
عديدة: “هي من كلمات شاعر يمني 
وألحــان موســيقي مصــري وتوزيــع 

أردني”.

وكشــفت عن تعاونها فيها مع ســفير 
اللحــن فايز الســعيد الذي ستســجل 
األغنيــة في أســتوديوهاته. وعبرت 
باللهجــة  لغنائهــا  ســعادتها  عــن 
الخليجية متمنية الوصول إلى أكبر 
عــدد من محبي هــذا اللون المحبب. 
إلــى ذلــك كشــفت زيــن عــن هديتهــا 
الفطــر  عيــد  فــي  العربــي  الجمهــور 
وهي عبارة عن أغنية غير مســبوقة 
لهــا نطقــت فيهــا باللهجــة الشــعبية 

المصرية.

زين عوض تطلق أغنية خليجية

1757
وقوع معركة كولين بين القوات البروسية بقيادة فريدرخ الثاني والجيش النمساوي.

 1767
المستكشف صامويل واليس يصل إلى تاهيتي ليكون أول أوروبي يصل إلى هذه الجزيرة.

 1778
القوات البريطانية تغادر فيالدلفيا بعد 9 شهور من احتاللها.

1805
 تنصيب محمد علي باشا والًيا على مصر رسمًيا.

1812
 الكونغرس األميركي يعلن الحرب على المملكة المتحدة.

22

يبــدأ الممثل اللبناني شــادي حــداد تصوير فيلمــه الجديد في 
أواخــر األســبوع المقبــل، ويلعب فيــه دور رجــل أعمال من 
الطبقة البرجوازية ابن نائب سياســي سابق متزوج، وينتظر 

مولودته األولى.
هــذا الفيلــم مختلط بيــن الدرامــا والكوميديــا، ويحمل في 

مضمونه رســاالت إنســانية، وهو من إنتاج ايزيك فهد، وســام 
لحــود، وإخراج دافيــد أوريان، وكتابــة دوريس ســابا وايزيك فهد 

ويشارك شادي في البطولة مع عمار شلق، ورولى بقسماتي.

أعربت الفنانة مرام البلوشــي عن ســعادتها بإقبال الجمهور 
على مسرحية “خطوات الشــيطان”، التي تواصل عروضها 
علــى صالة علــي بهبهاني بالنادي العربي، مشــيرة إلى أن 
كثافــة الحضور فــي العروض الســابقة أثلجــت صدرها، 
وكذلك فريــق العمل. وقالــت مرام، إن قصة المســرحية 

والكوميديا والرعب دفعتها إلى تحدي ارتفاع حرارة الطقس، 
وجعلــت الجمهور يلتــف حولها لما فيها من جهــد كبير وأداء 

فني عالي المستوى ال لدى الفنانين فحسب، بل على كل مستويات العمل.

أعلنــت الفنانة اللبنانية ســيرين عبد النــور أنها تحاول 
دومًا أن تزرع القوة بأبنائها لكنها تدلع ابنتها أكثر من 

الصبي، ألن الصبي برأيها ال يجب أن يتربى بدلع
وأكــدت أنهــا ترافق أطفالهــا في كافة األمــور، لكنها 
تخشــى أال تكون بقربهم في المســتقبل لذلك تحّث 

ابنتهــا على أن تكــون دائمًا َقِويّــة لتتمكن من تحقيق 
كل شيء، وتعّلِمها أن التركيز هو األهم للنجاح بأي عمل، 

د لها أن االرادة تتخطى. وتؤّكِ

دلع الصبيمرام سعيدةرجل أعمال

طارق البحار
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الفنــانــة أميـــرة محمــد وفــوبيـــا الفــواكــه

تحدثت األميركية سيلينا غوميز عن ألبومها المنتظر، الذي ستعود به  «
إلى الساحة الغنائية بعد غياب استمر 4 أعوام، وذلك عبر على برنامج 

 ” تونايت شو”، مع المذيع األمريكي جيمي فالون.
كشفت غوميز أنها ال تزال تعمل على بعض األمور النهائية استعداداً 

لطرح ألبومها المقبل، كما لفتت إلى أن التحضير تطلب منها فترة 
4 أعوام.

كشفت الفنانة البحرينية أميرة محمد عن معاناتها من فوبيا غريبة جدا. الفنانة البحرينية 
حلت ضيفة عل إحدى حلقات برنامج “خلك صالح” مؤخرا، الذي يقدمه اإلعالمي صالح 

الراشد على شاشة قناة atv، والتي تم تصويرها في محل لصنع وبيع عصير الفواكه. 

الفواكه،  فوبيا  من  تعاني  أميرة  إن  قــال  الراشد 
إلى  يومًا  تدخل  أن  تتوقع  لم  إنها  الفنانة  فقالت 
مثل هذا المكان، مشيرة إلى أنها ال تحب البرتقال 
وال الــتــفــاح وال الــمــوز وأنــهــا قــد تــأكــل األنــانــاس 

والفراولة والكرز.
الفنانة البحرينية طلبت من البائع في المحل أن 
الفواكه  باستخدام  تحضير عصائر  كيفية  يعلمها 

التي تحبها.
وتــحــدثــت الــفــنــانــة الــبــحــريــنــيــة أمــيــرة عــن خبر 
نــورة  الــبــرنــامــج  تــســاؤل مــقــدمــة  خطبتها عــقــب 
عبد هللا عن صحة خبر زواج أميرة خالل فصل 
الصيف، إال أن الفنانة البحرينية لم تؤكد أو تنفي 
الخبر قائلًة ”إنه ال يوجد شيء واضح أو رسمي 
حتى اآلن، وإن حدث شيء في المستقبل سيعلم 

الجميع بذلك“.
وأضافت البحرينية أنه ”إن تم الزواج الحًقا فإنها 
مختصر  وبشكل  خاصة  الحفلة  تكون  أن  تفكر 
وبعيدة عن األضواء“. وتطرقت الفنانة البحرينية 
إلى قضية الخالف مع الفنانة زهرة عرفات عقب 
خالفاتها  حــول  المذيعة  قبل  مــن  ســؤال  توجيه 
في الوسط الفني، مبينًة عدم وجود أي خالفات 
زهرة  وبين  بينها  حدث  ما  وأن  الفنانين،  مع  لها 
عــرفــات هــو ســوء فهم وليس خــالًفــا وهما على 

تواصل اآلن.
وأشارت أميرة إلى أن أغلب عالقاتها وصداقاتها 
تفضل فصل  كونها  الفني  الوسط  هي من خارج 
حياتها الفنية عن حياتها الشخصية، ورغبتها في 

االبتعاد عن الحياة الفنية خارج أوقات عملها.

ا، إذ بدأت مسيرتها الفنية منذ عام  « وتعتبر أميرة محمد من ضمن الفنانات المعروفات خليجيًّ
1994، وهي من مواليد 9 ديسمبر عام 1981، وكانت بداية دخولها في المجال الفني بعام 1994 

وذلك من خالل األنشطة الصيفية الذي تقام خاللها عروض مسرحية، عرفها الجمهور في 
السعودية من خالل مسلسل العو.. عو.. لمة الذي إنتج عام 1999 واستمرت بالعمل الفني بعده، 
ومن أعمالها مسلسل “غصون في الوحل”، ومسلسل “أماني العمر”، ومسلسل “أصعب قرار”، 

ومسلسل “حزاوينا خليجية”.
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انتهى المطرب الشــاب اســامة الدوســري من تســجيل اغنية جديدة بعنوان “العنيد” من 
كلمــات ســلمان الشــمالن وألحــان جاســم مــال هللا، وتنفيــذ المكســاج عيســى الجــار وتم 
تصويــر االغنية في مدينتي اســطنبول وصبنجــة بتركيا بقيادة المخرج والمصور محمد 

ناصر.

عن هذه التجربة تحدث المطرب الدوسري 
من  كل  اشكر  أن  أود  أوال  قائال:  لـــ”الــبــالد” 
ــجــار عــلــى دعــمــه ووقــفــتــه معي  ال عيسى 
المخرج محمد  الى  ايضا  والشكر موصول 
بعنوان  اغنية  فهي  الجديد  عن  اما  ناصر. 
“العنيد” أتمنى أن تنال أعجاب المستمعين 
إلى  أغنية جــاءت وخــرجــت  وأنــهــا  خاصة 
النور بعد جهد وتعب، حيث وضعنا كفريق 
عمل من الكلمات واأللحان والتصوير كامل 
النجاح وإن شاء هللا يكون  لبلوغ  جهودنا 

لنا ما نتمناه.
قال  تركيا  ربــوع  األغنية في  وعن تصوير 
بمناظر  تتمتع  تركيا  أن  نعرف  الــدوســري: 

الفنانين  لكل  مقصد  وهــي  خــالبــة  جميلة 
ــمــطــربــيــن، فــكــثــيــر مـــن الــمــطــربــيــن في  وال
تركيا  كليبات” في  “فيديو  الخليج صوروا 
الدرامية  االعمال  من  الكثير  هناك  وايضا 
الخليجية والعربية تم تصويرها، فالطبيعة 
إنجاح  في  ومساعد  قوي  دور  لها  التركية 
المقام  في  تعتمد  األغنية  صحيح  العمل، 
وصـــوت  والـــكـــلـــمـــات  ــحــن  ــل ال ــى  عــل األول 
الـــمـــطـــرب، ولــكــن عــمــلــيــة الــفــيــديــو كليب 
تتطلب مناظر تتناسب وموضوع األغنية، 
اختيار  فــي  وفقنا  قــد  أننا  ارى  وشخصيا 

تركيا.
عن  الــدوســري  أسامة  المطرب  تحدث  كما 

أبناء جيله من الشباب قائال: ال يخفى على 
أحد الصعوبات التي يلقاها المطرب الشاب 
صعوبات  وهـــي  مجتمعنا،  فــي  والــصــاعــد 
اإلنتاج،  راسها  على  ويأتي  الجميع  يعرفها 
بيد أن هذه الصعوبات ال يمكن أن تقف في 
يتغلب  أن  يجب  بل  الواعد،  الفنان  طريق 
الذين  ــرواد  ــ ال يفعله  كــان  مــا  ويـــرى  عليها 
نحتوا في الصخر وقاوموا اشد العواصف 
تربعوا  أخيرا  ولكنهم  شــيء  بكل  وضحوا 

على القمة ووصلوا إلى النجومية. 
يحتاج  والواعد  الشاب  البحريني  المطرب 
والتشجيع،  ــجــادة  ال والــوقــفــة  الــدعــم  إلــى 
وعدم  االجتهاد  أيضا  الشاب  الفنان  وعلى 
ــن،  ــريـ ــوم عــلــى اآلخـ ــلـ الــتــوقــف وإلـــقـــاء الـ
والطرب  الفن  وعالم  فالمسؤولية مشتركة 
يوجد  وال  والــتــحــديــات  بالعراقيل  مــلــيء 
ــه صــعــوبــات  ــواجــ ــم يــ ــ ــان ل ــ ــا كـ ــ ــرب ايـ ــطـ مـ

وعراقيل في بداية مشواره.
“طــمــوحــي ال حـــدود لــهــا” بــهــذه الــعــبــارة رد 
الدوسري على سؤال عن طموحه وأحالمه 

أشبه  الفن  عالم  واضـــاف:  شــاب،  كمطرب 
له،  نهاية  ال  أي  المفتوح،  الــواســع  بالبحر 
لها  وانــا كمطرب شــاب طموحي ال حــدود 
وال تعرف نقطة للتوقف، ستكون طموحي 
حق  وهـــذا  المفتوح،  الــشــاســع  البحر  مثل 
مشروع ليس لي فحسب وإنما لكل مطرب 
الــوصــول هي  الرغبة في  أن  وتأكد  شــاب، 
فنان  كل  حياة  في  النجاح  مؤشرات  أهــم 

يــصــل،  أن  ــفــنــان  ال اراد  مـــا  ومــتــى  شــــاب، 
سيصل ويبدع ويتألق، إذ ليس هناك شيء 
ــا  ــتــحــدي. وان يــقــف فــي وجـــه الــعــزيــمــة وال
الــذي  “الــشــخــص  الحكمة  هــذه  اردد  دائــمــا 
يسقط وينهض اقوى من الشخص الذي لم 

يسقط”.
حديثه  الدوسري  أسامة  المطرب  واختتم 
بــالــقــول: مــا أقــولــه ليس مجامله  لـــ”الــبــالد” 
الشمس،  كــنــور  حقيقة  وإنــمــا  ــراء،  إطــ وال 
الفنان  إلـــى  “الـــبـــالد”  صحيفة  قــدمــت  لــقــد 
المنبر  الــكــثــيــر وهـــي  الـــشـــيء  الــبــحــريــنــي 
اإلعــالمــي الــوحــيــد – نــعــم الــوحــيــد- الــذي 
أعمالهم  وتابع  وشجعهم  الشباب  بيد  أخذ 
بإجراء  الفني  القسم  على  القائمين  وتكرم 

أن  رغــم  بنا،  العالم  وعــرفــوا  معنا  لــقــاءات 
إلى سنوات  تحتاج  قد  الواعدة  االصــوات 
الــصــحــافــة، ولكن  فــي  لــكــي تظهر  طــويــلــة 
جريدة البالد كسرت هذه القاعدة ووقفت 
في صف الشباب الواعد وقدمت لهم فرص 
ومتتالية وخصصت  مرات عديدة  الظهور 
ــذا هو  لــهــم مــســاحــة لنشر إبــداعــاتــهــم، وهـ
المعنى الحقيقي للصحافة الفنية المسؤولة 
ــرص على  ــا شــخــصــيــا أحــ ــ والــمــلــتــزمــة، وان
متابعة جريدة البالد خاصة الصفحة الفنية 
الشكر  فكل  الفن،  أخبار  من  قريب  ألكــون 
المستمر  والتشجيع  الدعم  للبالد على هذا 
النجومية  إلى  اليوم  وهناك اسماء وصلت 

بسبب “وقفة البالد” معهم منذ البداية.

ــا ــيـ ــركـ تـ ــي  ــ ــ ف ُصـــــــــــورت  ــدة  ــ ــ ــدي ــ ــ ج ــة  ــ ــي ــ ــن ــ أغ ــد”  ــ ــي ــ ــن ــ ــع ــ ال  “
المطرب الدوسري: طموحي أشبه بالبحر الواسع

بعد أقل من أسبوعين، سيكون الجمهور 
ــبــحــريــن عــلــى مـــوعـــد مع  فـــي مــمــلــكــة ال
إطــــالق مــهــرجــان صــيــف الــبــحــريــن في 
تواصل  حيث  عــشــرة،  الــحــاديــة  نسخته 
جهودها  واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
إلطالق المهرجان يوم 27 يونيو الجاري 
العام  انتقلت هذا  التي  في خيمة نخول 
الشيخ  قلعة  جــانــب  إلـــى  جــديــد  لــمــوقــع 

سلمان بن أحمد الفاتح بمدينة الرفاع.
ويــأتــي مــهــرجــان صــيــف الــبــحــريــن هــذه 
الــســنــة ضــمــن بــرنــامــج هــيــئــة الــبــحــريــن 
بالمنجزات  لــالحــتــفــاء  ــار  ــ واآلثـ للثقافة 
البحرين  لمملكة  والحضارية  اإلنسانية 
بعنوان “من يوبيل إلى آخر” وكعادته في 
البحرين  صيف  مهرجان  يقدم  عــام،  كل 
المتنوعة  الثقافية  الفعاليات  من  العديد 
والمالئمة لجميع أفراد العائلة ولمدة شهر 
عــروضــًا  برنامجه  يتضمن  حيث  كــامــل، 
العالم تقام  فنية قادمة من جميع أنحاء 
ستصنع  بالمنامة،  الثقافية  الصالة  فــي 

ــارب ثــقــافــيــة مــمــيــزة في  ــجـ ــا تـ ــروادهــ ــ ل
مجاالت كالموسيقى والفن والمسرح.

بــالــرفــاع، فستقدم  نخول  فــي خيمة  أمــا 
بالتعاون  واآلثــار،  للثقافة  البحرين  هيئة 
ــان صــيــف  ــرجــ ــهــ ــي مــ ــ ــع شـــركـــائـــهـــا فـ ــ مـ
مختلف  تالئم  ثقافية  بــرامــج  البحرين، 
عمل  ورش  تــشــمــل  واألذواق،  األعـــمـــار 
التشكيل،  مجاالت  في  تفاعلية  إبداعية 
ــعــلــوم، أنشطة  الــمــســرح وال الــمــوســيــقــى، 
إضافة  هــذا  ترفيهية،  وألــعــابــًا  ريــاضــيــة 

خيمة  مسرح  على  مباشرة  عــروض  إلــى 
نخول.

ــره أن خــيــمــة نــخــول  ــ ــن الــجــديــر ذكـ ومــ
ــطـــالق مــهــرجــان الــصــيــف عــام  ومـــنـــذ انـ
2009م، وهي في تنقل دائم في مختلف 
يعكس  بما  البحرين  مملكة  محافظات 
حــــرص هــيــئــة الــثــقــافــة عــلــى اخــتــصــار 
الــمــســافــة مـــا بــيــن الــجــمــهــور وفــعــالــيــات 
المجتمع  عالقة  وتعزيز  الهيئة  وبــرامــج 

بالنشاط الثقافي.

ــفــنــون  ــثــقــافــة وال تــســتــضــيــف جــمــعــيــة ال
يونيو   20 المقبل  الخميس  الــدمــام،  فــي 
سين(  )آرت  الــثــالثــي  الــمــعــرض  2019م، 
ــعــرادي،  ال ــارا  سـ  “ البحرينيات  للفنانات 
قاعة  الرفاعي” في  السندي ونوف  مريم 

عبدهللا الشيخ للفنون، مستمرًا 5 أيام.
3 تجارب فنية مختلفة  المعرض يعرض 
في بادرة فنية متميزة متنقلة 
األول  بالمعرض  بــدأت 
فــــــــي الــــبــــحــــريــــن 
والـــــلـــــذي قــامــت 
ــه  ــ ــاحــ ــ ــ ــت ــ ــ ــت ــ ــ ــاف ــ ــ ب
الشيخة هند بنت 
خليفة  آل  سلمان 
رئـــــيـــــس االتـــــحـــــاد 
ــات  ــصــاحــب ــالـــمـــي ل الـــعـ
األعمال والمهن البحرينية، 
الضيوف  من  نخبة  بحضور 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــن الـــمـــمـــلـــكـــة الـ ــ ــ م

الــخــلــيــج  ودول  والـــكـــويـــت  الــســعــوديــة 
جانب  إلى  بالبحرين  المقيمين  والسفراء 

عدد من الفنانين والمدعوين.
السندي  مريم  ــعــرادي،  ال ســارا  الفنانات: 
ونوف الرفاعي يقدمن تجارب فنية قوية 

المعاصرة  الواقعية  االعمال  بين  تتراوح 
والتجريدية في استخدام اللون والخط، 
ــال الــتــركــيــبــيــة والـــتـــي تمكن  ــمـ إلـــى األعـ
الفنية  الــتــجــربــة  هـــذه  وزوار  مــشــاهــدي 
بالتنقل السلس بين أعمال تتسم الجمال، 
الفنانات  بأفكار  المتعلقة  والموضوعية 

والرسالة التي تنقلها هذه األعمال.

“صيف البحرين 2019” على األبواب معرض ثالثي بحريني في الدمام

محرر مسافات

من تصوير أغنية “العنيد” في تركيا

طموحي ال حدود له
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“سوار صاعق” يجبرك على التوقف عن األكل
ا، دون أن يتمكنوا من التخلص منها، وهو األمر الذي دفع شركة  يمارس الكثير من الناس عادات سيئة قد تزعجهم هم شخصيًّ
ا كلما أقدم على عادة سيئة، أبرزها اإلفراط في تناول الطعام أو التدخين. تكنولوجيا إلنتاج “سوار” يقوم بصعق مرتديه كهربائيًّ

صعــق  علــى  “بافلــوك”  ســوار  ويعمــل   
الشــخص فــي منطقــة المعصم كلمــا أقدم 
األظافــر  قضــم  مثــل  ســيء،  فعــل  علــى 
أو االســتغراق فــي النــوم أو اإلفــراط فــي 

األكل.
إلــى أن قــوة الصعقــة الكهربائيــة   يشــار 
التــي يتعــرض لهــا الشــخص، تصــل إلــى 
350 فولت. ويرتبط السوار بتطبيق على 
الهاتــف الذكــي، بحيــث يســجل الشــخص 
العادات الســيئة التي يرغب في التخلص 
منهــا، ويقــوم مــن خالل التطبيق بإرســال 

صعقة كهربائية لنفسه كلما أقدم عليها.
 كمــا يمكــن للشــخص أن يمنــح أصدقاءه 
فرصــة لصعقــه، في حــال رأوا أنــه ما زال 
يقــوم بالعــادة التــي يرغــب فــي التخلص 
منهــا، وذلــك من خــالل تحميلهم للتطبيق 
نفســه.  وتعتمــد فكــرة عمــل الســوار على 
ربــط العــادة التــي يرغــب الشــخص فــي 
التخلص منها، بالشعور السيئ المصاحب 

بحيــث  الخفيفــة،  الكهربائيــة  للصعقــة 
بــه  يســتمتع  شــيء  مــن  العــادة  تتحــول 
الشــخص، إلــى مصــدر لإلزعــاج ال بــد من 
التخلص منه. وتكفي بطارية الســوار بعد 
عملية الشــحن لـ150 صعقة كهربائية، مما 

يعنــي أن اســتمراريتها تعتمــد علــى مــدى 
إدمان الشــخص على العادة المرغوب في 

التخلص منها.

ويباع السوار في موقع “أمازون”  «
مقابل مبلغ 242 دوالرًا.

أعلن دار مزادات عن طرحه ألشهر سيارات 
العميــل الســري البريطانــي، “جيمس بوند”، 

للبيع خالل شهر أغسطس المقبل.
وكان أول ظهــور لســيارة “بونــد” فــي عــام 
مارتــن”  “أســتون  مــن طــراز  1965، وهــي 
)دي بــي 5(، التــي اشــتهرت مــن تجهيزهــا 
بالعديــد من األســلحة المبهــرة، منها أدوات 
آليــة  وبنــادق  الســيارات،  إطــارات  لقطــع 
ودروع واقيــة من الرصاص. ومن المتوقع 
أن تصــل قيمــة الســيارة، بلونهــا الرمــادي 
الشــهير، إلــى مــا بيــن 4 و6 مالييــن دوالر 

أميركي، بحسب دار مزادات “سوثبيز”.

ولم تظهر السيارة المطروحة للبيع  «
في أي من أفالم “جيمس بوند”، 

ولكنها نموذج محاكي للسيارة 
األصلية التي ظهرت في فيلمي 

“إصبع الذهب” و”كرة الرعد”، وكذلك 
في فيلم “سكايفول” من إنتاج 

2012، تزامًنا مع االحتفال 
باليوبيل الذهبي ألفالم 

“جيمس بوند”، التي 
انطلقت في ستينيات 

القرن الماضي.

أشهر سيارات “جيمس 
بوند” معروضة للبيع 10 ســجناء مصرعهــم، فــي أعمــال  لقــي 

عنــف بين عناصــر من عصابات متنافســة 
اندلعت في أحد سجون باراغواي.

فــي  الداخليــة  وزارة  لــوزارة  ووفًقــا 
الســجناء  مــن   10 لقــي  فقــد  باراغــواي 
مصرعهــم، قتــل 5 منهــم بقطع الــرأس و3 
عصابــات  بيــن  مواجهــات  خــالل  حرًقــا، 
ســجن  فــي  المخــدرات  لتجــار  متنافســة 

شمالي البالد.
 وقالــت الــوزارة إن أعمــال العنــف وقعــت 

فــي ســجن ســان بيــدرو، علــى بعــد 400 
العاصمــة  مــن  الشــمال  إلــى  كيلومتــر 
أسونســيون. وأوضــح وزيــر الداخلية في 
باراغواي، خوان فيالمايور، أن كل القتلى 
ينتمــون إلى عصابــات تهريب المخدرات، 
مشــيًرا إلى أن المواجهات بدأت بعد ظهر 

األحد واستمرت أكثر من 3 ساعات. 
العصابتيــن  بيــن  المواجهــات  وأســفرت 
آخريــن  ســجناء   10 إصابــة  عــن  كذلــك 

بجروح، منهم 4 في حالة خطرة.

يعاني الكثير من الناس من األمراض القلبية، 
دون أن يدركــوا ذلــك، وهــو األمــر الــذي دفــع 
معهــد تكنولوجــي البتــكار “كرســي مرحاض” 
قــادر على إخبار الجالســين عليه ما إذا كانوا 
أو  األمــراض،  مــن  النــوع  هــذا  مــن  يعانــون 
الفشــل القلبــي. وتوّصــل باحثــون فــي معهــد 
إلــى طريقــة تتيــح  روشيســتر للتكنولوجيــا 
القلــب بســهولة كبيــرة، عبــر  مراقبــة صحــة 
أجهزة استشــعار مدمجة في كرســي الحمام 
)المرحــاض(.  ونقــل موقع “ديلي بيســت” عن 

المهنــدس فــي المعهــد نيكوالس كــون، قوله 
إن الكرســي يتضمــن أجهــزة مراقبــة تقيــس 
المؤشــرات الحيويــة المهمــة للقلــب، بما فيها 
التخطيط الكهربائي وضربات القلب وتدفق 

الدم.
وضــع  عــن  الكشــف  أن  كــون  وأوضــح 

علــى  جلوســه  يتطلــب  الشــخص، 
الكرسي لـ90 ثانية، علًما أن االختراع 
قادر على معرفة حال الشــخص من 

حيث شعوره بالقلق أو التوتر.

قتل وحرق وقطع رؤوس في “مجزرة عصابات”

“كرسي مرحاض” يكشف أمراضك القلبية

زيٌّ من ابتكار دار فيرساتشي خالل عرض مجموعة 
أزياء ربيع وصيف 2020 في ميالنو )أف ب(

نشــرت وســائل إعــالم بريطانية صــوًرا ألفعى من فصيلــة “أفعى الزيتــون”، ثاني 
أكبر األفاعي حجًما في أســتراليا، وهي تبتلع تمســاًحا من تماســيح المياه العذبة 
بأكمله.  وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن “الشــاب مارتن مولر كان في 
قاربه يزور منطقة جبل إيزا في مقاطعة كوينزالند األســترالية، شــاهد أفعى من 
فصيلــة “أفعــى الزيتــون” وهــي تبتلع تمســاحا من تماســيح المياه العذبــة بأكمله. 
وصدمــت الصــور، التــي نشــرها مولر علــى موقع فيســبوك المتابعين، بحســب ما 

ذكرت “ديلي ميل”. 
وزادت اإلثــارة عندمــا نشــر الصــور المثيــرة والغريبــة على حســابه في فيســبوك، 
حيــث جلبــت أكثــر مــن 10 آالف رد مــن المتابعين، وعبــر كثير مــن المتابعين عن 
صدمتهــم بشــأن تعريــض شــخص نفســه للخطــر من أجــل تصوير مشــاهد كهذه. 
فعلــق أحــد المتابعيــن، قائالً: “صور مدهشــة ومثيــرة ... كنت أعتقد إن التمســاح 
ســينتصر على األفعى”. وقال ثان: “ســؤالي الوحيد ... لماذا يذهب شخص عاقل 
بقارب كاياك في مكان توجد فيه مثل هذه األفاعي التي يمكنها أن تبتلع تمساًحا 
بأكملــه”؟. وأضــاف ثالث ســاخًرا: “هــذه بالتأكيد ضمن قائمة الطرق العشــرة التي 

ال أرغب أن أموت بها”.

أفعى تبتلع تمساًحا ضخًما 
بطريقة مذهلة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

توفيــت طفلــة فلســطينية علــى يد مشــعوذ، 
ادعــى أنــه يحاول إخراج الجن من جســدها، 

بسبب استخدامه القوة المفرطة ضدها.
الشــرطة  باســم  اإلعالمــي  الناطــق  وكشــف 
الفلســطينية، لــؤي زريقــات، أن أهــل الطفلــة 
عالجهــا  يحاولــون  كان  عاًمــا(،   16( إيمــان 
ونصحهــم عــدد مــن األصدقاء باللجــوء لهذا 
المشــعوذ.  وبالفعــل تواصلــت عائلــة الطفلــة 
وقــام  للمنــزل،  وأحضرتــه  المشــعوذ  مــع 
بضرب الطفلة لفترة طويلة، وادعى وكشــف 
ثالثــة  أخــرج  أنــه  الطفلــة  لعائلــة  المشــعوذ 
مــن الجــن مــن جســدها، إال أن الرابــع يرفض 
فــي  مــن طريقتــه  ســيزيد  ولذلــك  الخــروج 
العنــف والقوة من أجل التغلب عليه، وهو ما 
قام به بالفعل، ليزيد من أسلوبه في الضرب، 
ممــا تســبب بمقتــل الطفلــة التــي لــم تتحمل 

هذا العنف والضرب لتفارق الحياة.

وألقت الشرطة الفلسطينية  «
القبض على المشعوذ لمحاكمته 

بالتسبب بوفاة الطفلة.

تســببت قبلة تبادلتها فتاة تبلغ من العمر 
20 عاًما مع صديقها بوفاتها، جراء نقص 

حاد في تدفق األكسجين إلى المخ.
قبــل فتــرة وجيــزة مــن الموعــد الغرامي 
مــع حبيبتــه، أكل شــاب شــطيرة تحتــوي 
على زبدة الفول السوداني، ويبدو أنه لم 
يكن يعرف شــيًئا عــن مرضها الذي كانت 
تعانــي منــه: الحساســية الشــديدة تجــاه 
الفول الســوداني. وألن الفتــاة تعاني من 
حساسية شديدة تجاه الفول السوداني، 
فقد جعلت هذه القبلة ســبًبا في إصابتها 
بنوبــة ربــو حــادة، لــم يجــد معهــا جهــاز 
صديقهــا  اتصــل  نفًعــا.  الربــو  استنشــاق 
باإلســعاف، لكن األطباء، في الطريق إلى 

المشفى، فشلوا في إنقاذ الفتاة.

وكشف تشريح الجثة أن الفتاة  «
كانت تعاني من انكماش شديد 
للدماغ، جراء نقص األكسجين، 
حيث توقف تماًما عن التدفق 

إلى المخ.

ضربها حتى الموت 
إلخراج جن من 

جسدها

قبلة الموت.. 
تقتل شابة 

كندية
يخشــى أن يكون ســاحر هندي لقي حتفه، بعدما حاول تنفيذ خدعة الســاحر األميركي 

المشهور، هاري هوديني، بالقفز إلى النهر وهو موثوق بالسالسل.

الســاحر،  يتمكــن  أن  المفتــرض  مــن  وكان 
تشانتشــال الهيري، من فك وثاقه ويسبح 
إلــى بــر األمــان، لكنه لــم يظهر على ســطح 
المــاء، فــي نهــر هوغلي فــي واليــة البنغال 

الغربية.
 وأبلــغ جمهــور المتفرجين، الذيــن تجمعوا 
بــدأت  التــي  الشــرطة،  القفــز،  لمشــاهدة 

مــن  فريــق  بمســاعدة  عنــه،  البحــث  فــي 
الغواصيــن، لكنها تريثت فــي إعالن وفاته 
ريثما يتم العثور على جثته. وكان الهيري 
)40 عاًمــا(، ويعــرف أيًضا باســم مانداريك، 
أنــزل إلــى النهر فــي النهار بواســطة رافعة، 
ولف حول جســده سالســل حديدية بستة 

أقفال.

ساحر يغطس في النهر مكباًل بالسالسل.. ويختفي

الممثلة األميركية أنيكا نويل تشارك في مهرجان مونت كارلو الـ 59 في 
موناكو )أ ف ب(

وليست هذه المرة األولى التي يحاول فيها الهيري المغامرة تحت الماء. إذ نزل من قبل في النهر 
ذاته وهو داخل صندوق زجاجي، قبل أكثر من 20 عاًما، ولكنه تمكن من الهرب إلى بر األمان.
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أصبــح اليابانــي، ســلفر تتســويا البالغ من 
العمر 84 عاًما، أحد نجوم موقع التواصل 
التقــط  بعدمــا  “إنســتغرام”  االجتماعــي 
حفيده عدًدا من الصور له مرتدًيا مالبس 

عصرية في أثناء العطلة.
إلــى  الكيميــاء  مــدرس  تتســويا  تحــّول   
مالبــس  عارضــي  مشــاهير  مــن  واحــد 
الشــارع علــى الشــبكات االجتماعيــة، بعد 
علــى  شــامالً  تغييــًرا  حفيــده  أدخــل  أن 
خزانة مالبسه.  ووصل عدد متابعيه إلى 
أكثر من 90 ألف، منذ أن بدأ بنشــر صوره 

على صفحته الخاصة.
مــن  بالكثيــر  الـــ84 عاًمــا  وظهــر صاحــب 
األناقة العصرية مرتدًيا أزياًء من تصميم 

شركات كـ”بربري” و” كنزو”.

ثمانيني يقتحم عالم األزياء ويشعل “اإلنستغرام”

السوار يصعق مرتديه إذا أفرط في تناول المأكوالت السريعة

سلفر تتسويا 
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